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UGENT

Edito

joost depotter

hoofdredacteur en verkrampt

JD ‘Naar Brussel!’ Zo klinkt het bij alle kandidaten in koor, ‘Naar 
Brussel!’. Op het kabinet van de minister kennen ze ons nauwelijks 
en onbekend blijft onbemind. “Decreten worden opgesteld in Leu-
ven en ons hier in Gent door de strot geramd”, horen we in de wan-
delgangen en daar ruikt het in de realiteit ook naar. De integratie 
leidt tot Leuvense enclaves in de Gentse binnenstad, de ideeën die 
aan de UGent rond de tweejarige masters werden geformuleerd, 
lijken eenvoudigweg te worden genegeerd. Een “oplossing” voor 
het genderprobleem werd ons van buitenaf opgedrongen, net als 
de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, die zeker extern zal 
zijn en naar alle waarschijnlijkheid een politicus met weinig ambi-
tie voor de verkiezingen van 2014. 

Hallellujah, we hebben het belang van netwerken ontdekt! Maar 
waarom nu pas? Mij ga je niet wijsmaken dat dit idee nieuw is, 
dat niemand aan deze instelling ooit eerder op het idee kwam om 
af en toe op de thee te gaan bij de minister. My two cents: We zijn 
een bende navelstaarders die sinds de jaren dertig in een diepe 
identiteitscrisis verkeren. Jarenlang al verliezen we onszelf in even-
wichtsoefeningen tussen enerzijds de faculteiten en het centraal 
bestuur en anderzijds katholieken en vrijzinnigen. Het nastreven 
van een pluralistische universiteit met respect voor evenwichten is 
op zich natuurlijk een nobele zaak, maar hier in Gent werkt dit te 
vaak verlammend. 

Een katholiek — hoe West-Vlaams die ook was — identifi-
ceerde zich jarenlang met de KUL, een vrijzinnige met de VUB 
en Antwerpen stad heeft zich van in het begin als een blok ach-
ter haar universiteit geschaard. De RUG bleef een tussenstop voor 
de ontheemden, een Rijksuniversiteit met eigenzinnig onderzoek, 
maar weinig trots. Eeuwige tweede. En hoe graag we die periode 
ook achter ons laten, denk maar aan de doorgedreven imagocam-
pagnes die de UGent de afgelopen jaren voerde, de interne rade-
ren lopen nog steeds een aantal decennia achter. Zo wordt Freddy 
Mortier door de katholieke zijde verketterd voor een niet eens zo 
controversieel euthanasiestandpunt en dreigt Luc  Taerwe de strijd 
al te verliezen nog voor een stem geuit werd wegens niet compati-
bel met geen enkele vrouwelijke kandidate. 

Pluralisme is belangrijk, maar een gemeenschappelijk project 
waar de hele instelling zich achter kan scharen lijkt me wat de 
UGent momenteel echt nodig heeft. Tijd om uit onze eigen scha-
duw te treden, tijd om het strategisch plan A Creative Community 
for a Changing World zinnig vorm te geven! ■
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De Nieuwe Paul 
Van Cauwenberge



freddy op zwierkort
Paul Van Cauwenberge opvolgen als rector 

wordt een enorme uitdaging: nooit was een 
universiteitshoofd zo geliefd bij de studen-
ten. Dat besefte ook deze kandidaat-rector. 
Hij besloot zijn gezicht wat meer te laten zien 
in het studentenleven om zich te profileren 
als waardige opvolger. “Ik zal beginnen met 
het voetbaltoernooi (29/04) van Filologica”, 
dacht hij bij zichzelf. Die blandino’s hadden 
hem immers altijd al sympathiek gevonden. 
Na een uurtje intensief gesjot te hebben, bleek 
hij evenwel helemaal uitgeput. Hij was noch-
tans van plan om diezelfde avond nog de zwa-
nenzangcantus van de Klassieke Kring bij te 
wonen, maar dat liet hij dan toch kalmpjes 
aan zich voorbijgaan. Eenmaal thuis bekeek 
hij de activiteitenkalender voor de rest van de 
week. “Aha, morgen organiseert Dentalia een 
sneukeltocht (30/04). Dat mag ik niet mis-
sen!”, bedacht onze kandidaat-rector. Met de 
verlangende gedachte aan chocomousse, tira-

misu, cake en talloze zalmtoastjes viel de lek-
kerbek in slaap.

De volgende avond trok de kandidaat-rec-
tor — met een maag vol lekkers — richting 
Therminal voor de comedyavond (30/04) 
van Chemica. Daar liet hij zich overtuigen 
door een Italiaans-Belgische student om te 
komen pingpongen (01/05) in Home Fa-
biola. Dat leek hem inderdaad een stuk ple-
zanter dan de cantus (01/05) van de Vlaamse 
Technische Kring die hij eerst van plan was 
bij te wonen. Om terug op een goed blaadje te 
staan bij de burgies, zakte de kandidaat-rector 
donderdagavond af naar hun bedrijfsbezoek 
bij Pringles (02/05). Hij eindigde zijn week 
op de LAN-party (03/05) van Tomo No Kai 
en Blandinia. 

De week daarna liet onze protagonist zich 
van zijn meest open kant zien op café (06/05) 
met Verkeerd Geparkeerd. Die derde lap-
dance van een schaars geklede student was 

er echter te veel aan en de kandidaat-rector 
vertrok onopgemerkt naar de clubavond 
van de Vlaamse Psychologische en Pedago-
gische Kring in Artevelde café. “Hé Freddy! 
Je moet morgen zeker naar de problem-sol-
vingavond (07/05) van PRIME komen”, riep 
een beschonken student die aan het biljarten 
was. “Zal ik zeker doen”, loog de kandidaat-
rector. Hij ging immers al naar de kiescantus 
(07/05) van de Gentse Farma Kring en daar-
na naar de baravond van Home Vermeylen.

De korte nachten en de liters alcohol be-
gonnen hun tol te eisen. De kandidaat-rector 
verborg zijn wallen onder een Venetiaans 
masker en zette koers richting bal masqué 
(08/05) van de Vlaamse Economische Kring. 
De volgende avond bracht hij nog een bezoek-
je aan Schamper op de lay-outdonderdag 
(09/05). Afgepeigerd liet hij zich neerploffen 
in de zetel en zuchtte: “Hoe doet die Paul dat 
toch?” ■ door nathalie Dujardin

Kleine jongens worden groot. Tekende Martijn Vermeersch in het voorjaar van 2010 
nog zijn eerste Schampercartoons, vanaf komend academiejaar staat hij aan het 

hoofd van de redactie. We diepten als eerbetoon nog eens één van zijn eerste creaties 
(uit Schamper 489) op.
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Alle gekheid op een stokje, de prijzen in 
de brug gaan inderdaad omhoog. De zogehe-
ten ‘vettaks’ (niemand heeft die naam uitge-
vonden, iedereen vindt hem vreselijk, en toch 
is dat de term die gebruikt wordt) stijgt van 
twintig naar dertig eurocent. Het idee kwam 
in 2007 uit de mouw van studentenverte-
genwoordiger Stijn Baert. De twintig cent 
die vanaf toen bij de prijs van die heerlijke 
Brugfrietjes en -kroketjes extra werd aange-
rekend, had als doel de prijs van gezonde en 
vegetarische maaltijden te drukken en op die 
manier een prijsverschil te creëren dat ge-
zonde voeding aantrekkelijk moest maken. 
Daarnaast moesten de nieuwe maatregelen 
verhinderen dat studenten met een beperkt 
budget automatisch richting minder gezonde 
voeding werden gedreven. Nu, vijf jaar later, 
gaat de prijs opnieuw de hoogte in met tien 
cent. Maar waarom?

Correlatie tussen prijs en 
Consumptie?

Stijn Baert, opnieuw de drijvende kracht, 
stelt dat het doel hetzelfde blijft: “De voedsel-
prijzen stijgen, en het lijkt ons interessanter 
om de prijs van de frieten te verhogen dan die 
van de vegetarische menu’s.” Volgens Baert is 
het niet mogelijk de prijs van bijvoorbeeld 
de soep in de brug zo laag te houden, zonder 
elders meer inkomsten te genereren. VKV-

vertegenwoordiger Kevin De Wolf sluit zich 
hierbij aan: “We flirten nu al met de aankoop-
prijs, daaronder gaan is echt niet de bedoe-
ling.” Over het effect van de maatregel zijn 
beide heren het echter niet eens: Baert stelt 
dat de vettaks van twintig cent uit 2007 voor 
een duidelijke daling in de consumptie van 
frieten en kroketten zorgde. De Wolf daaren-
tegen, zegt dat de resultaten opgevraagd zijn, 
maar nog op zich laten wachten. Dit laatste 
bevestigt het verslag van de Sociale Raad 
waarop de vettaks gestemd werd. Meer zelfs, 
het vermoeden bestaat dat de prijsstijging 
weinig effect had op de feitelijke consumptie.

De BrugBegroting

De nieuwe prijsstijging kan dus bezwaar-
lijk een maatregel genoemd worden die de ge-
zondheid van de studenten als doel voor ogen 
heeft, zoals dat wel expliciet het doel was bij 
de oude. Het effect van de prijsstijging op de 
‘frietconsumptie’ is blijkbaar nooit getest, of 
er bestond toch geen eensgezindheid over 
de resultaten. Het is met andere woorden 
onwaarschijnlijk dat dit het hoofddoel was. 
Een budgettaire ingreep dus, om de Brugbe-
groting de controle van de Europese Unie te 
laten doorstaan.

Die budgetcontrole is blijkbaar rigide, 
want ook de invoering van de maaltijdsoepen 
was eveneens een maatregel om de uit de pan 

swingende soepprijzen in toom te houden. 
Ook het gratis-stuk-fruit-op-veggiedag sneu-
velde al. Maar zoals Stijn Baert terecht stelt: 
“Als de prijzen dan toch moeten stijgen, lijkt 
het ons sowieso meer verantwoord de prijs 
van de frieten omhoog te laten gaan, om de 
duurdere veggie-maaltijden redelijk te hou-
den qua prijs.”

overheiDssteun of ratingver-
laging in De Brug?

Al is de vraag naar het sociale karakter 
van de maatregel in de Sociale Raad niet ge-
steld, een prijsverhoging van tien cent valt 
bezwaarlijk onredelijk te noemen. Toch lijkt 
het stilaan tijd voor structurele maatregelen 
in De Brug. Al een heel jaar wordt er met de 
prijzen en kortingen gegoocheld, tot de stu-
dent door de bomen het bos niet meer zag. 
En het einde is nog niet in zicht, getuige de 
vreemde constructie in de kroketprijzen. Vijf 
of acht kroketten kosten op dit moment het-
zelfde, iets waarover blijkbaar verwarring be-
staat, al kan het hier ook om een probleem 
van tijdelijke aard gaan. Nog geen tijd voor 
een frietrevolutie dus: gezondheid blijft een 
duidelijk doel voor de Raad, alle mogelijke 
constructies worden aangewend om de prij-
zen te drukken. Maar toch misschien ook 
eens wat aandacht geven aan duidelijkheid, 
eenvoud en communicatie. ■

Studenten in heel Gent, 
verenigt u! Protest! 
Verontwaardiging! De frie-
ten in De Brug zijn tien cent 
duurder geworden! Tien cent, 
dat kapitalistische schorre-
morrie dat zich de Sociale 
Raad noemt, heeft echt wel lef. 
Waarvoor moet dat geld dan 
dienen? Een korte economi-
sche analyse van de ‘vettaks’ 
in studentenresto De Brug.
door thomas Jacobs

Fritonomics in de Brug

Asians always do it better.
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Freddy Mortier

Wat is uW Belangrijkste 
programmapunt?

Wanneer we hen naar hun belangrijkste 
programmapunt vragen komen veel kandi-
daten met een slogan op de proppen.  Maar 
kunnen ze die ook onderbouwen? 

Anne De Paepe wil ‘Samen Werken aan 
Kwaliteit’, dat ziet ze graag zo breed mogelijk 
ingevuld: “Kwaliteit in het onderzoek, kwa-
liteit in het onderwijs, maar ook kwaliteit in 
de werksfeer, in de manier waarop we samen-
werken over de geledingen heen.”  Vooral 
rond onderzoek vertaalt zich dat in een con-
creet programma: nieuwe initiatieven moe-
ten ruimte krijgen en het geld  van bovenaf 
moet flexibel ingezet kunnen worden; van te 
thematisch gestuurde onderzoeksprojecten is 
ze geen fan. “Als je excellentie hebt, dan zet je 
de universiteit op de kaart. Bovendien trekt 
excellent onderzoek zelf ook extra financie-
ring aan, creëert het bijkomende werkgele-
genheid. Het antwoord van Herwig Bruneel 
ligt in het verlengde hiervan, ook hij wil de 
vrijheid van denken en handelen beschermen 
binnen de UGent. Daarnaast wil hij vooral de 

administratieve overlast en de voortschrij-
dende bureaucratisering bestrijden.

Voor Luc Taerwe staat ‘Toekomstgericht 
Beleid met Respect voor Eigenheid’ centraal. 
Dat wil hij nastreven via meer interactieve 
onderwijstechnieken, interdisciplinair on-
derzoek, proactief beleid en vooral een uit-
gesproken internationalisering. “Hierbij wil 
ik zoeken naar intensieve samenwerkings-
projecten met buitenlandse universiteiten, 
ook wat onderzoek betreft. Zo heb ik zelf een 
aantal consortia in China gerealiseerd waar-
bij niet alleen met een universiteit, maar ook 
met plaatselijke ondernemingen en de lokale 
overheid wordt samengewerkt. Ook wil ik tot 
vijfentwintig procent van de studenten op 
Erasmus zien vertrekken. Ik ben bereid daar 
als universiteit het extra kostenplaatje van te 
helpen dragen.” 

Freddy Mortier gaat voor ‘Gelijke Kansen 
en het Ontwikkelen van Talenten’. “Ik begrijp 
dat dit wat sloganesk klinkt, maar ik zie in alle 
geledingen van de universiteit enorm belofte-
volle mensen, die echt de nodige omkadering 
verdienen om hun talenten te laten groeien. 
Zo loopt die befaamde ratrace bijvoorbeeld 

de spuigaten uit: voor veel onderzoekers is de 
combinatie van een academische loopbaan 
en een normaal leven niet meer mogelijk. De 
oorzaak van dit probleem ligt in het financie-
ringssysteem dat een veel te grote nadruk op 
kwantitatieve outputcriteria legt. Dat moet 
worden aangepakt. Wat mij betreft zou de 
nadruk moeten liggen op de originaliteit van 
het onderzoek, waar nu helemaal geen reke-
ning mee wordt gehouden.” 

Vanuit de ‘Durf Denken’-optiek schaart 
Lieva van Langenhove zich volledig achter 
het nieuwe strategische plan dat de UGent 
recent lanceerde: A creative community for a 
changing  world. Zij ziet de effectieve reali-
satie van het strategisch plan als een enorme 
opgave: “Wij zijn één groot schip, maar ei-
genlijk zijn we ook heel veel kleine bootjes en 
wordt er niet altijd aangegeven welke richting 
iedereen nu uit moet varen. Er is wel een vi-
sie, maar te weinig sturing.”

De belangrijkste vernieuwing die Guido 
Van Huylenbroeck wil doorvoeren, is de in-
voering van een tweede vicerector. Die zou 
dan de verantwoordelijkheid voor het exter-
ne beleid kunnen dragen, iets waar de UGent 

ethicus - kandidaat rector & vice

Derrick Gosselin
econoom - kandidaat vice

De kandidaten

Op 6 en 7 mei wordt een nieuw rectorenpaar voor de UGent verkozen. Schamper voelde de 
(vele) kandidaten alvast kort aan de tand over hun doelen.

de nieuwe paul
Rectorverkiezingen: de kandidaten en hun ambities

door Joost Depotter

Foto: Simon Wardenier Foto: Belga

“Ik geloof in posi-
tieve actie als een 
oplossing voor het 
genderprobleem”

“De UGent heeft 
potentieel om op 
plaats twintig in 
de rankings te 

eindigen”
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G. van huylenbroeck
bio-ingenieur - kandidaat rector & vice

Anne de paepe
arts - kandidaat rector & vice

momenteel tekort schiet. Ook ziet hij hierin 
een manier om de genderevenwichten op te 
lossen. Waar de anderen vooral op onderwijs 
en onderzoek lijken te focussen, vindt Der-
rick Gosselin dat de universiteit ambitieu-
zer mag zijn in haar maatschappelijke rol: 
“De rol van de unief in het debat moet meer 
waarde krijgen.”

Wat loopt er spaak Bij De 
ugent?

“De top en de faculteiten zijn niet op el-
kaar afgestemd”, beweert Van Huylenbroeck. 
Iets wat Taerwe uit zijn ervaring als decaan 
volmondig beaamt. Ook Van Langenhove 
sluit zich hierbij aan. Van Huylenbroeck wijst 
verder ook naar een gebrek aan een duide-
lijk kader voor tijdelijke medewerkers. Mor-
tier wil eveneens intern reorganiseren, maar 
kaart als motivatie de inefficiëntie aan van de 
Raad van Bestuur die op dit moment te veel 
tijd met ‘onnozelheden zoals benoemingen 
van proffen’ verliest, iets wat een specifieke 
commissie beter kan afhandelen. Met de tijd-
winst kan de Raad van Bestuur een kracht-
dadiger beleid voeren. Bruneel stelt vooral 
de voortschrijdende bureaucratie in de ver-
schillende procedures als werkpunt voorop 
en kaart de huidige ‘cultuur van wantrouwen 
ten opzichte van de personeelsleden’ aan die 
volgens hem leidt tot excessieve administra-
tieve taken die ver van de kerntaken van een 
universiteit staan. Ten slotte ziet optimist 
Gosselin eerder mogelijke verbeteringen dan 
echte problemen. Hij benadrukt het belang 
van een debat om de UGent in de rankings 
bij de top 20 à 30 te krijgen, een plaats die de 

universiteit als de grootste van de Nederlan-
den verdient.

ugent ligt onDer vuur voor 
zijn genDerBeleiD, hoe moeten 
We Dit aanpakken?

Hier trekt Van Langenhove het felst van 
leer: “Ik wil een genderbeleid voeren, punt. 
Ik vind niet dat er nu een genderbeleid is. 
Wat men nu doet, gebeurt omdat de UGent 
er decretaal toe gedwongen werd om ervoor 
te zorgen dat er een evenwicht is tussen man-
nen en vrouwen. Het is echt een ongeloof-
lijke mannencultuur aan onze universiteit.” 
Over het gebruik van quota of positieve ac-
tie verschillen de ideeën. Taerwe meent dat 
de opgelegde quota zowel bij mannen als 
bij vrouwen wringen. “Voortrekken is nooit 
goed. Wat we moeten doen is stimuleren 
en mikken op een mentaliteitswijziging, bij 
mannen én bij vrouwen. Al dwingt de hui-
dige achterstand ons misschien wel tot het 
nemen van een aantal eenmalige maatregelen 
onder strikte condities.” Ook Anne De Paepe 
is eigenlijk principieel tegen het gebruik van 
quota, maar erkent wel dat het soms nood-
zakelijke hulpmiddelen zijn om iets te ver-
anderen. “Als ik eerlijk moet zijn: ik was de 
eerste vrouw in de Koninklijke Academie van 
België, en ik ben erin gekomen nadat de mi-
nister heeft besloten dat ook de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België gen-
dervriendelijk moest worden.” Bruneel ziet 
ook een aantal negatieve gevolgen van quo-
ta: “Eenzelfde minderheid aan vrouwen die 
steeds meer taken moet vervullen of mensen 
die soms durven te denken dat een bepaal-
de vrouw haar positie te danken heeft aan 

haar geslacht bijvoorbeeld.” Ook Gosselin 
nuanceert: “We moeten ook nadenken over 
representativiteit. Richtingen zoals de inge-
nieurswetenschappen hebben niet veel vrou-
wen. Als je daar dan criteria gaat invoeren 
voor 50% vrouwen, dan heb je geen represen-
tatief beeld.” Mortier ziet als enige echt heil in 
positieve actie: “Wanneer drie gelijkwaardige 
kandidaten opkomen voor eenzelfde functie, 
moeten we de vrouw durven aanduiden. De 
achterstand die we hebben als UGent is zo 
groot dat dergelijk ingrijpen zich nu eenmaal 
opdringt. Als ethicus besef ik dat het louter 
geven van gelijke rechten onvoldoende is 
wanneer er een historische sociaal-economi-
sche achterstand is.”

Waar de kandidaten het wel over eens lij-
ken, is het feit dat de genderproblematiek aan 
de bron dient te worden aangepakt. Velen zien 
de onverbiddelijke ratrace onder onderzoe-
kers als een belangrijke oorzaak voor de grote 
uitval van vrouwen op postdoctoraal niveau, 
al verwoordt de een dit al genuanceerder dan 
de ander. Van Huylenbroeck: “Op lange ter-
mijn moet er naar structurele oorzaken ge-
keken worden. Op cruciale momenten in de 
carrière is er vaak een kinderwens. Hier dient 
men rekening mee te houden bij het ijken van 
de evaluatiesystemen: door bijvoorbeeld het 
aantal jaar dat men effectief gewerkt heeft in 
rekening te brengen en publicaties kwalitatief 
in plaats van kwantitatief te gaan beoorde-
len.” 

to Cumul or not to Cumul?

Behalve Derrick Gosselin (enkel voor vi-
cerector), Lieva Van Langenhove (enkel voor 
rector) en Derrick Gosselin (vicerector) , te-

Foto: Simon WardenierFoto: Joost Vanderdeelen

“Ik wil een tweede 
vicerector voor 
extern beleid”

“Als je excellentie 
hebt, zet je de 

universiteit op de 
kaart”



www.schamper.ugent.be8          schamper 528

UGENT Rectorverkiezingen

L. Van langenhove
burgerlijk ingenieur - kandidaat rector

Herwig bruneel
burgelijk ingenieur - kandidaat vice

nog kandidaten

kenden alle kandidaten present voor beide 
functies. Zonder uitzondering zien zij zich 
hiertoe verplicht door de omstandigheden: 
Van Huylenbroeck: “Het kiessysteem heeft 
ons gedwongen geen voorkeur te hebben. In 
het oude systeem zou ik enkel voor vicerec-
tor gegaan zijn, maar in het huidige systeem 
heeft dat weinig zin, want dan kom je niet 
aan bod.” Taerwe ziet zichzelf liefst in de rol 
van rector, al biedt de functie van vicerector 
volgens hem ook meer dan voldoende kan-
sen om zijn ideeën op los te laten. Anne De 
Paepe en Freddy Mortier gaven eerder al te 
kennen als team op te komen bij de volgende 
verkiezingen en voeren ook samen campag-
ne. Freddy Mortier ziet zichzelf in de eerste 
plaats als kandidaat voor het rectorschap, 
Anne De Paepe beweert geen voorkeur te 
koesteren. “Ik wil vooral voluit voor een be-
leidsfunctie gaan.” Mortier geeft aan vast te 
geloven in het team dat hij met De Paepe 
vormt: “Het kiessysteem met de vier afzon-
derlijke lijsten zit zo in elkaar dat er geen 
andere keuze overbleef dan ons voor beide 

functies kiesbaar te stellen, in het andere ge-
val sloten we te veel opties uit”, al begrijpt hij 
ook dat Anne De Paepe als enige vrouwelijke 
kandidaat voor het vicerectorschap meerdere 
aanbidders van zich moet afslaan. En inder-
daad, bij De Paepe klinkt de teamspeak ietwat 
minder overtuigd: ”Freddy Mortier en ikzelf 
worden als een complementair team geperci-
pieerd, maar ik ben bereid en in staat om met 
iedereen samen te werken.”  

De kandidaten die voor slechts één functie 
opkwamen trekken de principiële kaart. Van 
Langenhove: “Ik vind het geen goed signaal 
wanneer je voor de twee gaat, want dat geeft 
de indruk ‘het is me om het even, als ik maar 
een stoeltje heb’. Dus dat wou ik zeker niet.” 
Van Langenhove en Gosselin vormen op hun 
beurt een team. 

naar Brussel!

Op twee punten heerst opvallende eensge-
zindheid. Zo hekelen alle kandidaten het veel 
te afwachtende externe beleid dat de UGent 

ten aanzien van de regering in Brussel heeft 
gevoerd. Zo wil Mortier naar Leuvens voor-
beeld studiebureaus inrichten, professionele 
rekenaars die berekende voorstellen kunnen 
voorleggen. “Keiharde cijfers worden niet 
zomaar van tafel geveegd. We hebben ons 
daarin veel te lang laten doen door Leuven.” 
Gosselin, die in het verleden nog kabinets-
chef van Kris Peeters was, ziet zijn ervaring 
dan ook als een immens voordeel: “In mijn 
jaren kabinetservaring heb ik geleerd dat de 
UGent niet actief aanwezig is in het politie-
ke debat. We moeten meer proactief werken, 
anders lopen we het risico dat de politiek de 
beslissingen gaat overnemen.”

Ten slotte gaven ook alle kandidaten aan 
noch over het gitaarspel, noch over het zang-
talent van huidig rector Van Cauwenberge te 
beschikken. Zonde. Wel beloven ze allen de 
drempel voor studenten steeds laag te hou-
den. ■

Foto: Lise Eelbode
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“Ik wil een gender-
beleid voeren punt. 
Momenteel is dat er 

niet”

“Tegen de adminis-
tratieve overlast en 
de voortschrijdende 
bureaucratisering”

rector paul op weg naar zijn afscheidsfeest.
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rectorverkiezingen UGENT

Luc taerwe
burgerlijk ingenieur - kandidaat rector & vice

Rectorverkiezingen 101

In het kiesreglement van de Raad van Be-
stuur staat alles wat mag en wat niet mag tij-
dens die rectorverkiezingen. Laat ons eerst 
eens beginnen met de kandidaten: we weten 
intussen al dat er vijf kandidaat-rectoren en 
zes kandidaat-vicerectoren zijn. Aan welke 
vereisten moeten zij voldoen? Ze moeten 
hoogleraar zijn aan de Universiteit Gent. Een 
hogere functie dan hoogleraar, zoals buiten-
gewoon of gewoon hoogleraar mag uiteraard 
ook. De kandidaten mogen de leeftijdsgrens 
van 66 jaar niet bereiken tijdens de periode 
van hun mandaat. Ze mogen ook maar twee 
keer na elkaar opkomen voor de functie van 
rector. Paul van Cauwenberge, die in 2016 de 
leeftijdsgrens zou bereiken, zou dus aan bei-
de criteria niet meer voldoen.

neW Women in toWn?

Een nieuwtje sinds deze rectorverkiezin-
gen: aangezien de UGent de strijd wil aanbin-
den met een tekort aan vrouwen aan de top, 
worden nu vier afzonderlijke lijsten voorge-
legd aan het kiescollege: een lijst met de man-
nelijke kandidaat-rectoren, een lijst met de 

vrouwelijke kandidaat-rectoren en eveneens 
een mannelijke en een vrouwelijke lijst voor 
de functie van vicerector. Uit elke van deze 
lijsten dient het kiescollege een kandidaat 
naar voren te schuiven die verkozen wordt 
met een tweederdemeerderheid. De Raad van 
Bestuur, die de dag na de rectorverkiezingen 
de winnaars van de vier lijsten in handen 
krijgt, heeft dan het beslissingsrecht: kiezen 
ze een man of een vrouw aan het stuur? Er 
wordt verwacht dat ze het eerlijk zullen ver-
delen. Als er een vrouwelijke rector is, zal er 
een mannelijke vicerector zijn en vice versa. 
Dat staat ook tussen de regels te lezen in hun 
kiesreglement: “Bij het nemen van deze be-
slissingen houdt de raad van bestuur rekening 
met (...) en een evenwicht tussen vrouwen en 
mannen.”

ugent: pluralistisChe 
universiteit.

Het genderevenwicht is niet het enige 
waarmee rekening moet worden gehouden 
binnen de UGent. Vaak zelfs als nog be-
langrijker omschreven is de ideologische 

evenwichtsoefening. Paul Van Cauwenberge 
was een - linkse - kandidaat uit het christe-
lijke kamp, zijn opvolger wordt dus naar alle 
waarschijnlijkheid een vrijzinnige, wat dan 
weer betekent dat de vicerector een katholiek 
wordt. Daarnaast wordt ook rekening gehou-
den met de wetenschapstak waaruit de kandi-
daten afkomstig zijn. Zo is de kans dat, na de 
huidige rector, opnieuw een arts - Anne De 
Paepe - wordt verkozen vrij klein. Ook is de 
kans miniem dat zowel de vice als de rector 
uit de ingenieusfaculteit worden gekozen. In 
hoeverre als deze evenwichten stand houden 
is maar de vraag.

Wie mag er eigenlijk stemmen?

Helaas is het niet aan ons om te stemmen 
wie onze nieuwe rector wordt. Iedereen die 
zetelt in de faculteitsraden - waarvan jullie de 
studentenvertegenwoordigers vorig jaar zelf 
hebben gekozen - krijgt een stem. Opdat de 
stemming geldig zou zijn, moet minstens de 
helft van de stemgerechtigde leden zich aan-
bieden voor de stemming.■ 

Binnen enkele weken (op 6 en 7 mei om precies te zijn) is ome Paul niet langer hoofd van onze 
universiteit. Na een mandaat van acht jaar is het welletjes geweest en maakt hij plaats voor één 
van de vijf kandidaat-rectoren. Maar hoe verloopt dat nu eigenlijk allemaal, die verkiezingen? 
En mogen wij, studenten, stemmen? Een korte inleiding voor rectorverkiezingsleken.

“De top en de 
faculteiten zijn 
niet op elkaar 

afgestemd”

lees vanaf maandag 29 april tot dinsdag 6 mei 
elke dag het volledige interview met een van de 

kandidaten op www.schamper.be. 

kom op 30 april naar het grote rectorendebat 
om 20u in het ufo en volg live verslag van de 

verkiezingen op twitter en facebook.

door esther sevens
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Erasmus in gent
Onder het motto ‘Ons onderwijs, daar zijn kosten aan’ organiseerde de Gentse Studentenraad 
(GSR) op 28 maart een protestactie om u tegen te zeggen. Zeven eisen werden op tafel gelegd 
om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor de toekomst. Naar eigen zeggen een noodzake-
lijke en geslaagde actie, maar wat vindt de Gentse Erasmusser hiervan?

Federico Micheli, 23 jaar 
Master Rechten
Brescia, Italië

“Ik kon niet deelnemen aan het studen-
tenprotest in Gent, omdat ik op dat moment 
even terug naar Italië ging. Als ik me niet 
vergis, wil de regering weer besparen en het 
inschrijvingsgeld verhogen? Ik denk dat dat 
in Europa een algemeen probleem aan het 
worden is…”

“Ik ben zelf studentenvertegenwoordiger 
in Italië en word betrokken in het nationaal 
overleg over ons onderwijssysteem. We heb-
ben een heel netwerk van studentenvertegen-
woordigers en daarmee discussiëren we over 
alle soorten problemen waarmee het onder-
wijs in Italië te kampen krijgt. Als het nodig 
is, organiseren we ook protestacties. Zo was 
er in 2010 een grote hervorming waarbij men 
10% minder wou investeren in onderwijs en 
onderzoeksprojecten. Ook de toelatingsvoor-
waarden voor beurzen werden veel strenger 
waardoor alleen héél arme gezinnen er nog 
een kunnen krijgen. Daar is echt veel reactie 
op gekomen van studenten, maar ook van 
professoren. Toen heb ik samen met de an-
dere studentenvertegenwoordigers en -ver-
enigingen mee het protest georganiseerd in 
Brescia. Maar ook in Firenze, Pisa en Rome 
kwamen studenten en professoren massaal op 
straat. In Pisa hebben studenten toen zelfs de 
toren van Pisa bezet. We hebben veel protest-
acties in Italië, maar deze vond ik persoonlijk 
toch de meest memorabele.”

“Het inschrijvingsgeld kan in Italië op-
lopen tot 2000 of 3000 euro. In België is dat 
blijkbaar veel minder. Studenten krijgen hier 
kennelijk veel meer voorzieningen en er 
wordt rekening gehouden met hun behoef-
ten. Neem nu Schamper: in Italië zouden 
universiteiten geen steun geven aan een eigen 
studentenblad. Niet dat er tegenreactie op 
zou komen, maar de instelling reageert toch 
onverschillig op dat soort initiatieven. Ik heb 
de indruk dat het onderwijssysteem hier best 
goed is. Maar dat neemt niet weg dat men 
hier niet mag protesteren. Het is belangrijk 

dat studenten erover blijven waken dat het 
systeem democratisch en toegankelijk blijft.”

Katka Novanská, 21 jaar
Master Biochemie
Brno, Tsjechië

“Ik heb wel gezien dat studenten een pro-
testactie georganiseerd hadden, maar ik wist 
totaal niet waarom. Niettemin heb ik even 
mee gefietst met de studenten, gewoon omdat 
ik hou van de sfeer van betogingen. (lacht)”

“In Tsjechië worden massaal veel betogin-
gen gehouden. Er worden vooral veel kleine 
creatieve manieren gevonden om het onge-
noegen over de besparingen te uiten. In het 
PC-lokaal van mijn faculteit in Tsjechië was er 
op een dag geen wc-papier meer. Een student 
had een bericht opgehangen in het lokaal dat 
wegens besparingen van de regering niet lan-
ger wc-papier aangekocht kon worden. Daar 
hebben veel studenten op gereageerd door 
honderden wc-rollen in het lokaal te plaats-
ten. Iedereen schreef politieke boodschappen 
op de velletjes Ik weet niet of ze echt zinvol 
zijn, maar leuk zijn ze in ieder geval wel.” 

Marios, 23 jaar
Master Electrical Engineering 
Thessaloniki, Griekenland

“Ik hoorde via een vriend dat er een grote 
betoging zou plaatsvinden, maar eerlijk ge-
zegd vraag ik me af hoe doeltreffend de actie 
uiteindelijk was. Alle studenten verzamelden 
gewoon op een plein om vervolgens naar mu-
ziek te luisteren en bier te drinken.”

“In Griekenland bezetten we meestal alle 
scholen en proberen we het protest over de 
hele stad zichtbaar te maken. De laatste keer 
dat ik er protesteerde tegen te besparingen 
hebben we gedurende twee maanden de 
school bezet. De langste protestactie die ik me 
kan herinneren vond plaats in 2008. Toen een 
politieagent een jongen van 15 had gedood, 
hebben we met alle studenten de school drie 
maanden bezet.” 

“Soms gaan betogingen er gewelddadig 
aan toe, maar het is nooit het doel geweest 
van studenten om het op die manier te laten 
uitdraaien. Enkel wanneer de politie harde 
middelen inzet, kunnen we niet anders dan 
agressief te reageren.” ■
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Kameroen

Senegal

Filipp
ijnen

India

Cambodja

België

Ecuador

Oekraïne

Roemenië

www.bouworde.be

in groep

genieten

mooi weer

spelen

ons amuseren

contact met 
de mensen ter plaatse

Beleef méér
De wereld leren kennen door aan de slag te gaan op een zinvol project? Dat kan!
Twee weken bouwen aan een waterbassin in Marokko? Drie weken helpen bij de bouw van bamboehuizen in 
de Filippijnen? Of draai je liever drie maanden mee als mentor in een educatief centrum in Peru? 
Bouworde vzw organiseert actieve vrijwilligersvakanties op allerlei projecten in Afrika, Azië, Europa en 
Latijns-Amerika voor jongeren tussen 15 en 30 jaar.
Ontdek het volledige kampaanbod 2013 en ons verfrissende workshopaanbod (salsa, metselen, Spaans, …) 
op onze website!

vrijwilligersvakanties

onze handen uit de mouwen steken
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04:00 Na een kleine vier uur slapen springt 
de radio aan. Chris Van den Abeele, nach-
telijke nieuwslezer op Radio 1, vertelt dat 
Chávez vannacht de strijd tegen kanker ver-
loren heeft. Peirs, die nu ongeveer aankomt 
op de redactie, had vorige keer gezegd dat 
hij de Latijns-Amerikakenner is bij de VRT 
(een verslag van dat gesprek is te lezen op de 
Schamperwebsite). Dat belooft een interes-
sante ochtend te worden.

04:30 Het duurt een minuut om mijn 
plooifiets deftig op te zetten. Onderweg naar 
het station is achtereenvolgens een groepje 
lallende jongens, een zigzaggend koppeltje 
en een eenzame fietser te zien. Gent-Sint-
Pieters ligt er verlaten bij. Geen rijen aan de 
automaten, geen giechelende tieners en geen 
pendelaars die naar de infoborden staren. 
Nog twintig minuten voor de trein vertrekt. 
Gelukkig ligt de Metro er al.

In ’88 studeert Marc Peirs af als licentiaat 
in de Politieke Wetenschappen. Al vanaf zijn 
tweede jaar aan de universiteit is hij aan de 
slag als freelancejournalist bij onder andere De 
Morgen. Dat werk zet hij nu verder, met diplo-
ma op zak. Tot ’92 verdient Peirs — in tegen-

stelling tot veel freelancers — goed zijn brood. 
Soms krijgt hij opdrachten van bepaalde bla-
den, meestal brengt hij op eigen initiatief stuk-
ken aan. Naast De Morgen schrijft hij ook nog 
voor Het Laatste Nieuws en enkele tijdschrif-
ten. In ’90 legt hij de eerste van een reeks VRT-
examens succesvol af.

04:54 De trein komt aan. Op het perron 
staat een dertigtal pendelaars, waaronder 
vooral mensen met bpost-jasjes en het on-
vermijdelijke groepje dronken (Leuvense) 
studenten. Een halfuur later stap ik uit in 
Brussel-Noord. Ondanks het nachtelijke uur 
werpen een aanzienlijk aantal prostituees in 
de Aarschotstraat de passanten een glim-
lach toe. De ochtendstond heeft goud in de 
mond!

05:50 De Rogierlaan beproeft mij en mijn 
krakkemikkige plooifiets (zie het als de Blan-
dijnberg maal drie). Als rood aangelopen en 
puffende verschijning sta ik voor de nacht-
waker van het VRT-complex. Op naar de re-
ceptie, waar Peirs me even later komt halen. 
Onderweg naar de redactie vertelt hij dat het 
al een abnormaal drukke ochtend is geweest. 
“Chávez heeft roet in het eten gegooid. Veel 

items die gisteren door de namiddagploeg 
zijn voorbereid hebben we noodgedwongen 
moeten schrappen.”

Eind ’91 zit Peirs voor een vijfkoppige jury 
van hoge VRT-piefen. Een van de vragen die ze 
hem voorschotelen luidt: “Is geweld toegelaten 
om politieke doelstellingen te verwezenlijken?”. 
Even moet Peirs terugdenken aan zijn pun-
kervriend met de Engelse sleutels enkele jaren 
geleden (zie Schamperwebsite). Enkele weken 
later hoort Peirs dat hij geslaagd is, binnenkort 
is hij freelancer af. In juni ’92 zit hij in Mongo-
lië voor de eerste parlementaire verkiezingen. 
De VRT weet dit en vraagt hem iets te maken 
voor de radio. “In Ulaanbaatar ([_hoofdstad 
van Mongolië, n.v.d.r.]) waren toen maar drie 
telefoons waarmee je naar het buitenland 
kon bellen. Resultaat: een ellenlange wachtrij 
met een streng kijkende Mongoolse toezicht-
houdster.” Peirs’ Mongoolse avontuur loopt 
goed af en bij zijn terugkeer vraagt de VRT 
hem om vast in dienst te komen. Zo’n aanbie-
ding kan hij niet weigeren._

06:00 Op de redactie aangekomen volgt 
een ontmoeting met de rest van het team, 
twee mederedacteurs en twee medewerkers 

Afgestudeerd als licentiaat Politieke Wetenschappen (Rijksuniversiteit Gent) in 
1988 is Marc Peirs (46) vandaag eindredacteur van De Ochtend op Radio 1. Wij 
trokken naar de Reyerslaan en volgden hem een ganse werkdag.

Op de hielen van een eindredacteur

door Karel ronse

    

Foto: Karel Ronse
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die verantwoordelijk zijn voor de livestream. 
Xavier Taveirne en Marjan Temmerman, 
presentatoren van De Ochtend, zitten tegen-
over ons in een glazen kooi en zijn net begon-
nen aan hun uitzending. Er is kort discussie 
over een bepaald fragment met roepende Ve-
nezolanen. “Bij latino’s is het altijd moeilijk 
uit te maken of ze hysterisch of net triestig 
zijn”, zegt Peirs. Waarop een collega opmerkt: 
“Of misschien gewoon opportunistisch?” (al-
gemeen gelach)

06:40 Rudi Kennes, voorman van de soci-
alistische vakbond, aan de telefoon. Hij zal er 
op tijd geraken, tien na zeven moet hij in de 
studio zijn voor een interview over de onder-
handelingen in Ford Genk. Even later komt 
hij toe, maar gaat rechtstreeks naar het toilet. 
“Ja, die zien we niet meer terug…”, zegt Peirs 
(algemeen gelach). Ondertussen leest Peirs 
snel nog wat telexen en begint aan de voor-
bereiding van een interview over Chávez met 
hemzelf dat om half negen is gepland.

Vanaf ’92 werkt Peirs onafgebroken voor 
de nieuwsdienst van de VRT-radio.  “Dat is al 
een half mensenleven”, realiseert hij zich op-
eens. Sinds september ’07 is hij eindredacteur 
voor _De Ochtend, het meest toonaangevende 
actuaprogramma in het Vlaamse radioland-
schap. Momenteel werkt hij halftijds. “Twee 
weken op de VRT, twee weken thuis. Het is 
een enorm afwisselende job, vooral inhou-
delijk dan. Vroeger hoopte ik dat de namid-
dagploeg al zo veel mogelijk had voorbereid, 
zodat wij ’s ochtends niet te veel gaten meer 

moesten opvullen. Nu ben ik telkens blij als 
er nog wat gaten zijn, dan kunnen we daar 
een volledig eigen invulling aan geven. Dik-
wijls is het allemaal lastminute, maar dat 
maakt het net leuk en spannend.”_

07:30 “Snoepje van de dag”, zo noemt 
Peirs hem zelf, Johan Vande Lanotte is ge-
arriveerd. Hij ziet er vermoeid uit. Zenuw-
achtig ook, schuifelend in de zetel en snel 
bladerend in de kranten van vandaag. Een-
maal achter de micro is daar echter niets 
meer van te merken, de minister komt snel 
onder stoom. Ondertussen blijven de tl-lam-
pen boven onze hoofden moeilijk doen. Al 
de hele ochtend springen ze continu aan en 
uit. Wanneer het even abnormaal lang don-
ker blijft roept een passerende collega: “Be-
sparingen bij de VRT!”. 

09:00 De uitzending voor vandaag zit 
erop. Die drie uur zijn ongelofelijk snel voor-
bijgegaan. Het interview met Peirs zelf over 
Chávez een halfuur geleden is vlot verlopen. 
Hij is dan ook tevreden over de afgelopen 
uitzending. Terwijl de eindredacteur samen 
met zijn collega’s begint aan de evaluatie be-
geef ik me naar de uitgang. Misschien kom 
ik hier ooit nog wel terug, maar dan liever op 
een iets later uur. ■

Een verslag van een gesprek met 
Peirs over zijn studentenleven kan je 

lezen op onze website 
www.schamper.ugent.be.

Onderwijskort: 
Troost in moeilijke 
tijden

Foto: Karel Ronse

ASV Enige troost aan de UGent: Hy-
dra is niet de enige studenten-app die 
met kinderziektes te maken kreeg. Een 
app ontwikkeld door enkele ingeni-
eursstudenten aan de KU Leuven werd 
vorige week na amper 24 uur op vraag 
van de dienst ICT van het net gehaald. 
Het programmaatje, waarmee studenten 
eenvoudig hun lessenroosters konden 
raadplegen, bleek onvoldoende bevei-
ligd. Bovendien werkte het via Toledo, 
de Leuvense variant van Minerva, waar 
in die eerste 24 uur al een opmerkelij-
ke toename van het verkeer werd vast-
gesteld. Om overbelasting en andere 
doemscenario’s te voorkomen, werd het 
project dan ook (tijdelijk?) opgedoekt. 

Ook studentes op zoek naar een 
troostende schouder doen er goed aan 
die te zoeken aan de universiteit. In de 
VS is commotie ontstaan rond Susan 
Patton, de zogenaamde ‘Princeton Mom’ 
die studentes aan haar alma mater sterk 
aanraadt om nog tijdens hun studies 
een beau aan de haak te slaan. De vijver 
aan de universiteit zou namelijk vol zit-
ten met aantrekkelijk en vooral intelli-
gent manvolk, in concentraties die je na 
je studies waarschijnlijk nooit meer zal 
tegenkomen. Wat meteen een erg depri-
merende gedachte is, niet in het minst 
voor Patton zelf, die al lang gescheiden 
is van haar universitaire vangst. 

Een andere deprimerende gedachte, 
maar dan enkel voor de hardcore franco-
fielen — excuseer, francofielen pur sang 
— onder ons: aan de Franse universitei-
ten komt de alleenheerschappij van de 
taal van de verlichting in het gedrang. In 
haar voorstel om het hoger onderwijs te 
moderniseren, wil minister voor Hoger 
Onderwijs Geneviève Fioraso immers 
meer lessen in het Engels laten door-
gaan. Sacrilège! Of dat vindt althans de 
Académie Française, de taalwaakhond 
verantwoordelijk voor pareltjes als mot-
dièse (#). De universiteiten zelf, die vaak 
al de strenge taalbeperkingen omzeilen, 
lijken er minder van wakker te liggen. 
Waarschijnlijk omdat er voorlopig nog 
geen Engelse examens voor proffen in 
het verschiet liggen. ■
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Voor u getest  Gentse ijsjes
Terwijl het kwik eindelijk stijgt richting twintig graden, groeit ons verlangen naar verfrissend 
roomijs. Kan jij ook maar niet genoeg krijgen van die heerlijke mix van eidooiers, suiker, melk 
en slagroom? Een kort overzicht van de Gentse ijsventers.

Pierino 
(Verschillende locaties in Gent)

Als eerste op onze lijst de alom gekende 
ijskreemkar in het Gentse, Pierino. Na een 
korte doch vriendelijke bediening —  inclu-
sief weerpraatje — verkocht de brave man 
ons een bolletje pistache en aardbei. De 
smaak was fris en lekker, maar een beetje wa-
terachtig. Niet echt kwaliteitsijs, maar ideaal 
voor de toevallige passant die wel zin heeft in 
een verfrissing. Met €1,10 per bol was dit de 
goedkoopste van onze tocht. Helaas waren de 
porties wel een beetje aan de kleine kant.

nonno 
(Kortedagsteeg 22)

Ons verlangen naar ijsjes stuwde ons rich-
ting il mondo gelato bij Nonno. De Italiaan 
serveerde ons een lekker krokant hoorntje 
met de klassieker stracciatella en een potje 
met het meer obscure nocciola (hazelnoot, 
n.v.d.r.). We genoten met recht en rede van 
wat we ijs van topkwaliteit kunnen noemen. 
Hier moet je wel iets dieper in de buidel tas-
ten: €1,60 voor één bolletje. De vriendelijke 
man achter de toog bezit echter genoeg ver-
kooptalent om voor twee bolletjes dan weer 
€2,80 te vragen.

Yogi 
(Walpoortstraat 2)

Aangezien we niet vies waren van wat ijs-
yoghurt, besloten we Yogi ook op te nemen in 
ons assortiment. Het sobere, ietwat roze inte-
rieur met nogal weinig zitplaatsen kenmerkt 
zich door het hoge hipstergehalte. Voor enige 
euro’s krijg je er één smaak ijsyoghurt, aan-
gevuld met toppings naar keuze. De durvers 
onder ons kunnen zich wagen aan de balls & 
glory (gevulde vleesballen).

AustrAliAn ice creAm 
(Veldstraat 21) 

In de Gentse hoogstraat van het kapita-
lisme vinden we tussen de grote merken der 
aarde ook een ijskreemketen. De uitbuiting 
die het personeel ondergaat wordt duidelijk 
in hun gemoedsgesteldheid, want de bedie-
ning was nogal kort en weinig vriendelijk. De 
dure sigaren van de bazen worden dan weer 
rijkelijk gesponsord door uw gulle giften 

voor wat als nogal papperig ijs kan worden 
omschreven. Met €1,80 per bol was deze zaak 
bij een van de duurdere die we die dag aan-
deden. Het hoorntje met smakelijk chocola-
derandje werd door onze proefpersoon dan 
weer als een pluspunt beschouwd.

moochie Frozen YoGurt 
(Klein turkije 14)

In een zijstraat van de Korenmarkt vinden 
we dan weer het broertje van de Yogi-zaak. 
Het talrijke en bebaarde hipsterpubliek laat 
z’n darmflora helemaal uit de bol gaan aan de 
talrijke smaken yoghurtijs met vele toppings 
en talloze extra sausjes. Ook hier domineert 
de roze kleur, duidelijk dé interieurtrend van 
2013. Let wel op met agressieve klanten. We 
werden ei zo na doof van het veelvuldig dicht 
smakken van de deur. Waarschijnlijk waren 
de iPads van de heren in kwestie nog steeds 
niet terug uit reparatie. 

DAmAss 
(Korenmarkt 2c)

Met maar liefst veertig soorten ijs was 
dit de meest uitgebreide zaak die we tegen-
kwamen. De vriendelijke bediening voorzag 
ons van crunchy cuberdonijs en een frisse 
citroensorbet, die naar zeggen van de proef-
persoon werkelijk ‘sprankelde in de mond’. 
De kosten voor deze verrukking bleken ech-
ter hoog: maar liefst €2,1 per bol. De nabij-

heid van de Graslei bood dan weer direct een 
ideale consumptielocatie aan.

FerrArA 
(Vlaanderenstraat 127)

Wie al eens een bezoekje aan de dames van 
plezier brengt, kan al eens wat nood hebben 
aan verfrissing. Op deze vraag speelt de zaak 
Ferrara dan ook lustig in met haar gewaagde 
locatie vlakbij het glazen straatje. Voor wie 
het budget heeft om met een Oost-Europese 
stoeipoes achter het gordijn te duiken, mag 
de prijs van €1,80 per bol geen belemmering 
zijn. Het loungy interieur met enkele com-
fortabele zitplaatsen lijkt ideaal voor de on-
getwijfeld vermoeide bezoeker. De keuze is 
er — in tegenstelling tot het glazen straatje 
— niet zo bijster uitgebreid. De smaak is lek-
ker, maar ook niet om van achterover te val-
len. Het extra gepersonaliseerd koekje is dan 
weer een mooi aandenken aan je uitstap.

talamini 
(maaltebruggestraat 9)

Dit ijssalon mag zeker niet ontbreken in 
ons lijstje. Sinds 1958 biedt Talamini studen-
ten en andere ijsliefhebbers heerlijk artisa-
naal roomijs aan tegen schappelijke prijzen. 
Net zoals bij Pierino betaal je hier €1,10 
voor een bolletje plezier. Talamini bevindt 
zich jammer genoeg iets buiten het centrum, 
maar voor dat fietsritje neem je gewoon een 
extra bolletje. ■

door nathalie Dujardin en stijn Joos
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12-uReNLooP

 CoMAC oP De JuiST 

GePARKeeRDFuiF

SCHAMPER    spijkert  

SCHAMPeRVeRKieziNGeN

“Is that a pistol in your pocket, or are you just happy to see me?”
Mae West 

Witte rook! Schamper heeft een nieuw bestuur. Na uren 

vergaderen kwamen alle commissies, comités, raden en 

individuele redacteurs tot een consensus. Hoofdredacteur 

Martijn Vermeersch en coördinator Wouter De Rycke 

delen volgend academiejaar de lakens uit op de beneden-

verdieping van de Therminal. Ironie, o ironie, werd dit 

stukje geschreven door de enige niet-verkozen kandidaat. 

Zij die wel verkozen raakten, lagen vijf d
agen na datum 

nog steeds te rotten in hun eigen nattigheid. Fuckers. 

Altijd leuk om te merken dat we worden opge-

pikt. Naar aanleiding van de vorige edito van Joost 

Depotter trokken een dertigtal neo-communisten 

naar de heterofiele fuif van het KVHV. Eenmaal 

aangekomen, begonnen onze linkse vrienden harts-

tochtelijk personen van hetzelfde geslacht te muilen. 

Zo playen, met hun kameraden. Ondanks het feit 

dat de communisten met hun aanwezigheid de tota-

le opkomst ongeveer verdubbelden, konden de ka-

tholieke flaminganten er niet mee lachen. Fuckers.

VTK klopte HILOK met een vlotte twaalf rondes, na 

een hele dag op kop gelegen te hebben. Onze reporters 

hoorden echter geroddel over de stok van het HILOK. 

Het elektronisch estafettestokje van de L.O.‘ers zou een 

aantal rondjes niet geregistreerd hebben. Sabotage? Pech? 

De scheidsrechter? De hand eens in eigen boezem steken 

zat er in elk geval niet in. Trouwens, ze hadden niet eens 

een kameel. Fuckers.



iNBuRGeRiNG

SCHAMPER    spijkert  

1. Begin op tijd te studeren, een echte UGenter heeft ruim een jaar op voorhand 
zijn cursussen geblokt.

2. Wie geen inschrijvingsgeld betaalt, toont geen respect voor de samenleving.

3. UGenters volgen les in héle grote klasjes, ook wel ‘au-di-to-ri-a’ genoemd. 
Schrik niet als je elke les niemand van je medestudenten herkent.

4. De UGent heeft een serieus studentenblad. Wees niet afgeschrikt door het 
torenhoge niveau. Je komt er ooit wel. Misschien. 

5. Geen smiley’s als je mailt naar de prof. Ze vinden dat niet zo tof :(

6. De universiteit is elitair – uhm, egalitair.

7. Laat je niet doen wanneer medestudenten insinueren dat je geen echte we-
tenschap bestudeert. Communicatiewetenschappen is dat ook niet. 

8. Een werkloze met een universitair diploma plukt meer bloempjes dan 
Sneeuwwitje in de lente. 

9. Gebruik veel moeilijke woorden, zoals ‘ostentatief ’ of ‘procrastinatie’. Hoe 
wil je integreren als je hun taal niet spreekt? 

10. UGenters missen nooit lessen. Iedereen merkt het als je niet in de les zit.  

11. Veel studenten staan heel vroeg op. Sommigen zelfs om 3 uur. Je nog eens 
omdraaien ’s morgens kan NIET.

12. Het is normaal dat je na je studie geen enkele praktische kennis hebt op-
gedaan. Persoonlijke zelfontplooiing is belangrijker dan elke dag een warme 
maaltijd. 

13. Studeer je aan de Blandijn, stap dan nooit op een meisje af zonder naar het 
poststructuralisme van Julie Kristeva te verwijzen. Sta je na vijf jaar nog steeds 
zo droog als een cactus in de Sinaïwoestijn, dan doe je het goed. 

migreren naar de ugent: starterspakket voor hogeschoolstudenten
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KEEP yOUR CHIN UP

Het zou wel eens kunnen dat natuurlijke 
selectie probeerde een stokje te steken tussen 
het incestueuze samenhokken van de Spaanse 
Habsburgers. Gedreven door politieke macht, 
het sprokkelen van adellijke titels en het be-
houd van een majestueuze kaaklijn leefde de 
rijke familie eeuwenlang het ‘oost west, thuis 
best’-principe na. Als eindresultaat leverde 
dat koning Karel II op, die er erger aan toe was 
dan het nageslacht van een broer en zus. Een 
studie van Francisco Ceballos van de univer-
siteit van Santiago de Compostela suggereert 
dat natuurlijke selectie onhebbelijke muta-
ties ten gevolge van inteelt zou uitzuiveren. 
De Spaanse Habsburgers zouden met andere 
woorden geëvolueerd zijn om te ontsnappen 
aan de ergste gevolgen van inteelt. De hypo-
these stelt namelijk dat de schadelijke effecten 
van inteelt vroege sterfte veroorzaken zodat 
de gedoemde genen zich niet verder kunnen 
verspreiden over volgende generaties. Cebal-
los ziet zich daarin gesterkt door het feit dat 
er meer Habsburgtelgen stierven tussen 1450 
en 1600 dan tussen 1600 en 1800.

proBlemen DOWN UNDER

Ook in de echtelijke boom der koala’s 
rommelt het. Na de ontberingen door droog-
te, verlies van habitat en dames die maar al 
te happig zijn op hun pels, krijgt Australiës 
mooiste ook af te rekenen met chlamydia en 
het koala-equivalent van HIV. Het grote pro-
bleem is dat er tot voor kort weinig tot niets 
geweten was over het immuunsysteem van 
de dieren, waardoor de manier waarop ziek-
tes zich manifesteren nog niet opgeklaard is. 
Overgebleven met een luttele 100 000 soort-
genoten, waarvan er jaarlijks zo’n 4000 het 
loodje leggen, ziet de toekomst er niet al te 
rooskleurig uit. Gelukkig slaagden onder-
zoekers van het Australian Museum en de 
Queensland University of Technology erin 
het genoom van de koala bloot te leggen. 
Daarbij snorden ze het gen op dat instaat 
voor interferon gamma, dat een belangrijke 
rol speelt in het immuunsysteem. Nu het vol-
ledige koalagenoom in kaart is gebracht, kan 
uitgedokterd worden waarom de koala’s zo 
vatbaar zijn voor de twee SOA’s en waarom 
sommige populaties veel kwetsbaarder zijn 
dan andere. Ook kan er nu gezocht worden 
naar een vaccin tegen chlamydia waarmee de 
toch niet zo aaibare dieren ingespoten kun-
nen worden. 

piepjonge Chanteurs

Verder zijn ook eksterbabbelaars geen 
goedheilige leden van het dierenrijk. Alex 
Thompson en zijn team van de University 
of Cape Town ontdekten dat de vogels die 
net de eerste stapjes buiten het nest zetten 
niet vies zijn van wat manipulatie. De kleine 
schlemielen zoeken namelijk opzettelijk het 
gevaar op in de hoop meer eten te krijgen van 
hun nietsvermoedende ouders. De onderzoe-
kers legden bloot dat vogelpeuters die netjes 
in het nest blijven zitten gemiddeld zo’n 0,03 
gram eten per minuut krijgen. De durvers die 
zich op plaatsen wagen waar roofdieren op 
de loer liggen, krijgen dan weer meteen 0,12 

gram brij per minuut door de strot geduwd. 
Het risico verorberd te worden nemen ze er 
dus maar al te graag bij en ook hun goeiige 
voederaars sleuren ze zo mee in het gevaar. 
Als uitleg voor de opoffering van moeder en 
vader Vogel trekken de onderzoekers een ver-
gelijking met jengelende peuters op openbare 
plaatsen: snel een ijsje in de hand proppen.

gili’s gekke genvariant

Of hypnotiseren, dat spreekt voor zich. 
We zijn allemaal voorzien van het hormoon 
oxytoxine — in de volksmond ook wel met 
de wollige naam ‘het knuffelhormoon’ behept 
— dat ons doet genieten van sociaal contact 
en de occasionele knuffel. Van de receptoren 
voor het goedje bestaan er dan weer verschil-
lende soorten. Richard Bryant en zijn kom-
panen van de University of New South Wales 
rekruteerden 185 vrijwilligers, die ze een vra-
genlijst over hun vermogen tot verdwalen in 
hun verbeelding lieten invullen. En passant 
bepaalden ze ook welk type receptor elke 
vrijwilliger herbergde. Ze kwamen erachter 
dat de personen met een genvariant die ver-
antwoordelijk is voor sociale onthechting in 
de receptor vatbaarder zijn voor hypnose. 
Ook vermoedt Bryant dat deze personen 
openstaan voor een heleboel ervaringen die 
mensen die met beide voeten diep in de aarde 
geworteld zitten niet kennen. Zo zijn ze meer 
gediend met placebo’s en is een religieuze of 
paranormale ervaring hen niet vreemd. ■

koning karel ii, hete brok.

koala met grote tak.

door clara casert
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We worden overspoeld met adviezen over wat gezond is, en pintjes staan 
doorgaans niet op die lijst. Als er dan plots een wetenschapper uit eigen 

stal dat ontkracht, spitst Schamper de oren.

Bij Schamper zijn we steeds bezorgd om 
het welzijn van de Gentse studenten. Als we 
dan opvangen dat het goudblonde goedje 
waar we ons wekelijks bij bosjes aan onder-
werpen gezond zou kunnen zijn, zijn we 
hierin uiteraard geïnteresseerd. Waarschijn-
lijk hebben de meesten onder ons al vaker de 
schadelijke effecten van bier ondervonden, 
hoog tijd dus om dat misverstand de wereld 
uit te helpen! Het was 
Ko Cattoor die in 
zijn doctoraat op 
zoek ging naar het 
gat in de markt: 
bier als mentaal én 
fysiek wondermid-
del.

Twee ingrediën-
ten zijn van groot 
belang voor bier: 
het graan en de 
hop. Van het graan 
wordt een soort 
beslag gemaakt dat 
nadien wordt ge-
filterd. De heldere 
vloeistof die men 
zo verkrijgt, wordt 
de wort genoemd. 
Vervolgens kookt 
de brouwer de wort 
samen met hop en 
eventueel andere 
kruiden. De hopplant heeft lupulineklieren 
waar hopzuren in zitten. Door het koken 
krijgen die de bittere smaak die bier typeert. 
Maar de hopzuren zorgen ook voor de heer-
lijke schuimkraag op een pintje en spelen een 
belangrijke rol in de conservering van het 
bier. 

Verschillende wetenschappelijke onder-
zoeken hebben reeds aangetoond dat hopzu-
ren heel wat positieve effecten hebben voor 
onze gezondheid, daarom dat ze al langer 
verwerkt worden in diverse voedingssupple-
menten. Zo zouden hopzuren het lichaam 

beschermen tegen kanker, hebben ze een 
ontstekingsremmend effect en helpen ze 
bij stofwisselingsziekten. Het is echter nog 
onduidelijk hoe levende organismen inter-
ageren met deze hopzuren. Ko Cattoors doc-
toraatsonderzoek moest daar verheldering in 
brengen en onderzocht met behulp van een 
hele resem in vitro- en in-vivo-experimenten 
welke rol hopzuren spelen in het metabolis-

me en hoe ze in het lichaam gedistribueerd, 
geabsorbeerd en geëlimineerd worden.  

In een eerste onderzoek bekeek Cattoor 
hoe hopzuren door de maag en de darmen 
worden geabsorbeerd. Bij de meeste gebeurt 
dat snel en efficiënt: ze worden doorheen de 
darmwand opgenomen in de bloedbaan en 
bereiken langs deze weg andere weefsels in 
het lichaam. Dit experiment bewees dat de ge-
bruikte hopzuren een ‘biologisch beschikbaar’ 
product zijn, een stof die door het lichaam 
wordt opgenomen en gedistribueerd, een 
noodzakelijke voorwaarde om een therapeu-

tisch effect te kunnen hebben. Nadien werden 
de maximumconcentraties van de hopzuren 
in het bloed van de proefdieren gemeten, wat 
een gezondheidseffect zou kunnen opleveren. 
Een tegenvaller was dat de hopbitterzuren die 
vaak gebruikt worden in de brouwerij vlot af-
gebroken worden via metabolisme of door 
micro-organismen. Om een gelijkwaardig 
therapeutisch effect te bereiken, zullen ho-

gere concentraties 
hopzuren — en 
dus grotere vo-
lumes bier — ge-
dronken moeten 
worden. Deze in-
vivo-experimen-
ten werden op 
konijnen uitge-
voerd. Wanneer 
we de resultaten 
zouden extrapo-
leren naar ons-
zelf, zouden we 
per dag ongeveer 
500 mg hopzuren 
moeten innemen, 
wat overeenkomt 
met de dosissen 
die beschikbaar 
zijn in hopgeba-
seerde voedings-
supplementen. 
Als je gezonder 

wil leven op basis van een bierdieet zal je ech-
ter ettelijke liters per dag moeten verorberen, 
waarbij je natuurlijk ook de negatieve effec-
ten van de alcohol in rekening moet nemen. 
Misschien toch niet zo’n goed idee dus.

Hoewel de eerste resultaten veelbelovend 
bleken, was er binnen het doctoraatsonder-
zoek helaas geen plaats voor experimenten 
op mensen. Extra studies naar het effect van 
hopbitterzuren op mensen zijn nog nodig, 
waarin zowel de voedingssupplementen als 
de inname van bier moet worden onderzocht. 
Iemand kandidaat? ■

SantE!
Of waarom bier drinken niet noodzakelijk slecht is

door michiel geldof

Foto: www.racheldevine.com/blog/2011/01/02/boy-energy
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Terug van weggeweest

Soorten ontstaan en verdwijnen weer. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Soorten sterven 
tegenwoordig echter duizend keer sneller uit dan vroeger, met dank aan de mens. Tijd dus 
om de klok terug te draaien! We filosofeerden met dr. Tom Geerinckx (Vakgroep Biologie, 
Departement Evolutionaire Morfologie Vertebraten) over het terugbrengen van verloren 
diersoorten. 

Steward Brand, schrijver en milieuacti-
vist, verwoordde het mooi: “Extinctie is een 
andere manier van sterven. Het is groter.” Je 
kan het bekijken als de cirkel van het leven. Je 
wordt geboren en je sterft, zowel individuen 
als soorten.

De laatste vluCht van De 
trekDuif

In de jaren 1800 zou niemand in Noord-
Amerika ooit gedacht hebben dat er op een 
dag geen trekduiven meer zouden bestaan. 
John James Audubon, een natuurschilder, 
was in 1830 getuige van een zwerm trek-
duiven. Ze waren met zo veel dat het bijna 
veertien uur duurde voor ze allemaal waren 
overgevlogen. Ze verduisterden de zon. Met 
vijf miljard waren ze en een paar decennia 
later was er geen enkele meer. Wat was er ge-
beurd? Net omdat ze met zovelen waren za-
gen de Europese kolonisten er geen graten in 
ze massaal neer te schieten en als goedkope 
proteïnebron in de soep te draaien. Ook de 
loofwouden moesten plaats ruimen voor ak-
kers, dus de vogels waren ook nog eens hun 
habitat kwijt. Het allerlaatste vrouwtje — 
Martha genaamd — stierf in 1914 in de zoo 

van Cincinnati. Dat trieste verhaal is er een 
van de vele maar sommige wetenschappers 
zijn ervan overtuigd dat een oplossing niet 
lang meer op zich zal laten wachten en dat we 
soorten weer kunnen halen uit de dood.

knutselen met ouD Dna

Het idee is op zich simpel. Men haalt ge-
fragmenteerde stukjes DNA (in de loop der 
jaren valt het DNA uit elkaar in fragmentjes 
en degenereert verder) uit opgezette dieren 
uit het museum en  puzzelt ze samen tot het 
genoom van de trekduif. Dan vergelijkt men 
het genoom met een nauwe verwant, bijvoor-
beeld de rotsduif. Vervolgens ga je op zoek 
naar specifieke genen die uniek zijn voor de 
trekduif. Die stukjes DNA worden gefabri-
ceerd in een labo en na wat knip- en plakwerk 
passen ze in het genoom van rotsduifstam-
cellen. Deze worden dan trekduifstamcellen. 
Dan kweekt men die stamcellen op tot kiem-
cellen (die later dan weer ei- en zaadcellen 
zullen worden) die geïnjecteerd worden in 
rotsduifeieren. De kuikens zullen eruitzien 
als rotsduiven maar de ei-en zaadcellen in 
hun lichaam zijn van trekduiven. Met deze 
kuikens kan men dan verder fokken. Het is 

echter niet zo eenvoudig. Tom Geerinckx legt 
uit: “Men heeft het hele genoom van de trek-
duif niet, enkel fragmenten. Je kan dus alleen 
bepaalde fragmenten gebruiken en die gaan 
incorporeren in het genoom van een verwan-
te duivensoort. Maar dan ben je nooit zeker 
dat je de juiste duif gemaakt hebt. Dat hangt 
af van welke kenmerken een typische trekduif 
heeft en je kennis daarvan.” Bepaalde ken-
merken zijn inderdaad niet eenduidig weer 
te vinden in het DNA. Geerinckx: “Bijvoor-
beeld genen die coderen voor enzymen en zo 
bepalen welk voedsel er verteerd kan worden 
en kunnen een essentieel verschil zijn tussen 
twee soorten, maar dat is uiterlijk niet zicht-
baar. Hetzelfde geldt voor typisch gedrag dat 
in het genoom zit ingebakken. Als die genen 
niet aangepast worden, heb je een duif die 
eruitziet als een trekduif, maar zich gedraagt 
als een rotsduif.” Wat men uiteindelijk doet, 
is een nieuwe soort creëren die misschien wel 
beter aangepast is dan de al aanwezige soort. 
Dan loop je ook nog eens de kans die te ver-
liezen door competitie. 

eenzaam en alleen

door tine eeckelaert
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Stel dat alles goed verloopt, dan nog heb-
ben de kuikens het niet gemakkelijk. Trek-
duiven vliegen van nature in grote zwermen 
waar sociaal gedrag van groot belang is. Van 
wie moet het eenzame kuiken dan het typi-
sche gedrag van zijn soort overnemen? Dat 
geldt natuurlijk dubbel en dik voor zoogdie-
ren die er doorgaans langer over doen om 
zelfstandig te worden. Een ander ethisch as-
pect dat we niet mogen 
vergeten is dat tijdens het 
engineeringsproces er veel 
dierenleed nodig is. “Het 
is een emotioneel gela-
den term, maar het is zo. 
Neem het voorbeeld van 
de mammoet. Je hebt een 
eicel van een levende oli-
fant nodig en mammoet-
DNA. Daarna moet die 
eicel terug worden inge-
plant in de baarmoeder 
van die olifant. Dat zijn 
serieuze ingrepen voor 
een zeer emotioneel en 
intelligent dier. Daar-
naast gebeuren er ook 
eerst zeer veel misluk-
kingen voor het een keer 
wel lukt. Voor een dier 
met een draagtijd van 
twee jaar is dat heel stres-
serend. Is het dan wel de 
moeite?” vraagt Geerinckx zich af. 

terug naar vroeger

Er zijn ook argumenten voor het terug-
brengen van uitgestorven dieren. Sommige 
diersoorten die in het verleden waren uitge-
roeid, vervulden een cruciale rol in het eco-
systeem, zogenoemde keystone soorten. Een 
goed voorbeeld is opnieuw de mammoet. 
Zo’n twaalfduizend jaar geleden waren ze 
verantwoordelijk voor het in stand houden 
van grazige steppe in grote delen van Siberië 
door de grond om te woelen en de bodem te 
verrijken met hun mest. Sinds de grote gra-
zers verdwenen, is het landschap veranderd 
in mossige toendra waar voor de rest wei-
nig meer groeit. Hoewel ecologen de steppe 
proberen terug te krijgen door er paarden en 
muskusossen te laten grazen, kan de mam-
moet zeer welkom zijn. 

fouten goeDmaken

We willen dat niet altijd toegeven, maar de 
mens is de oorzaak van de huidige extinctie-
golf. Het land is overjaagd, de zee overbevist 

en dankzij de klimaatsveranderingen raken 
de overgebleven soorten hun habitat kwijt. 
Hebben we dan een morele verplichting om 
te proberen onze fouten goed te maken? “Dat 
is de bedoeling,” zegt Geerinckx, “maar we 
hebben veel morele verplichtingen, waaron-
der zorgen dat soorten die het nu slecht doen 
blijven bestaan. Daar is momenteel een groter 
draagvlak voor. Niet of iedereen zal even blij 

zijn als de sabeltandtijger terugkomt. Denk 
ook maar aan de wolf in Vlaanderen. Die was 
lokaal uitgestorven, maar is nu aan een op-
mars bezig. Ik ben benieuwd of alle mensen 
daar blij mee gaan zijn.” De terugkeer van de 
sabeltandtijger is nog niet voor morgen, er 
zijn nog steeds grote obstakels waardoor het 
proces zeer zelden lukt. “Ik vind het wel fasci-
nerend. Moest klonen zonder veel problemen 
of risico’s kunnen verlopen zou ik dat zeker 
toejuichen. Maar laat het voorlopig zo, er zijn 
andere dingen die nu prioriteit hebben“, aldus 
Geerinckx. 

Kate Jones, conservatiebiologe en ver-
bonden aan University College Londen is van 
mening dat het terugbrengen van soorten de 
aandacht naar de problematiek van extinctie 
kan brengen. “Ik vind dat geen goede reden 
om uitgestorven diersoorten terug proberen 
te brengen. Er zijn genoeg coole dieren die op 
dit moment bedreigd zijn; denk maar aan de 
panda en de berggorilla.” 

is er nog plaats? 

Hebben uitgestorven soorten dan nog wel 
een plaats op deze wereld? Volgens Geerinckx 

hangt dat af hoe recent de extinctie gebeurde. 
“Als hun habitat nog min of meer intact is, zie 
ik geen problemen. Hier past het voorbeeld 
van de Tasmaanse buidelwolf die zo’n tach-
tig jaar geleden uitstierf. Hun habitat is nog 
relatief onveranderd. Tasmanië is een ruw, 
onontgonnen eiland. De soort werd dan ook 
letterlijk in vernieling gejaagd. De habitat was 
niet het probleem.”

Maar wat zijn de kan-
sen voor een soort waar-
van zijn omgeving danig 
verstoord is? “Denk hier-
bij aan de Yangtzedolfijn, 
die misschien wel, mis-
schien niet is uitgestor-
ven. Hij zou nog in het 
wild zijn gezien in 2007 
en genetisch materiaal 
is voor handen. Het zou 
mogelijk zijn deze rivier-
dolfijn, die in de Chinese 
Yangtzerivier voorkwam, 
terug te brengen. Maar 
waar zou je hem loslaten? 
In rivieren die hun dyna-
miek kwijt zijn door de 
vele dammen, met veel 
lawaai van boten die hun 
echolocatie verstoren en 
met gevaar van visnet-
ten? Dan ben je dom be-
zig“, meent Geerinckx. 

freakshoW

Dieren uit de dood laten terugkeren is 
een beetje een freakshow. Op gebied van fi-
nanciering is het vaak belangrijk een mooi 
en spectaculair project te kiezen. ‘Sexy on-
derzoek’ noemen ze dat. Het verkoopt goed 
en daar krijg je sneller fondsen voor dan 
voor het redden van een garnalensoort. Voor 
Geerinckx is het een kwestie van prioriteiten 
stellen. “De beperkte fondsen die beschikbaar 
zijn voor wetenschappelijk onderzoek zouden 
beter naar conservatie van bestaande soorten 
en hele ecosystemen gaan. Mammoeten zijn 
misschien een uitzondering omdat ze hun 
habitat grondig veranderden en vormgaven. 
Maar als er geen bewijs is van zijn sleutelrol 
in een ecosysteem, dan is het terugbrengen 
van die bepaalde soort niet nodig. Natuurlijk 
is zo’n keuze is heel emotioneel.” Het prestige 
dat aan zo’n ontdekking hangt, is ook niet te 
onderschatten. “Als jij de redder kan zijn van 
de sabeltandtijger, ben je op slag beroemd.“ ■
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Van alle walvissen en aanverwanten 
zijn de potvissen zonder twijfel de mees-
ters in het duiken. Ze geraken tot 3000 
meter diepte, tien keer dieper dan het re-
cord van professionele duikers. Natuur-
lijk, potvissen zijn zeedieren, zijn beter 
aangepast aan dergelijk omstandigheden 
en hebben niet zo’n onhandige duiker-
uitrusting nodig. Toch blijft het behoor-
lijk spectaculair. Niet in het minst omdat 
de omgevingsdruk op 3000 meter diepte 
veel hoger ligt dan aan de oppervlakte. 
Er leven op deze dieptes heel wat dieren 
die daar geen last van hebben, maar ze 
overleven het zelden wanneer nieuws-
gierige wetenschappers hen naar boven 
halen. Potvissen en andere diepzeedui-
kende dieren zoals zeeolifanten slagen er 
wel in dat drukverschil te overspannen, 
zelfs aan een snelheid van 110 meter per 
seconde. Wanneer een mens dat zou 
proberen, klappen zijn longen, sinussen 
en oorholtes al snel dicht, vergiftigt hij 
zichzelf en sterft ten slotte een pijnlijke 
dood. 

Potvissen hebben daar geen last 
van. Om te beginnen zijn er maar wei-
nig holtes in hun lichaam waar gassen 
in opstapelen, zoals de sinussen. Wan-
neer een ruimte met gas toch onver-
mijdelijk blijkt, heeft het lichaam een 
aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo 
kunnen de longen van deze dieren vol-
ledig dichtklappen, zonder schadelijke 

gevolgen. Bovendien hebben ze voor-
namelijk zwevende ribben (ribben die 
enkel vastzitten aan je wervelkolom, en 
niet aan je borstbeen), en de paar vaste 
ribben die nog aanwezig zijn, hebben 
een soort scharniergewricht waardoor 
de ribbenkast mee kan dichtklappen en 
de longen blijven beschermen. Rond de 
gehoorgang zit een beschermde laag die 
de druk daar plaatselijk kan regelen. 

Maar het geheime wapen van de pot-
vis zou het spermaceti-orgaan zijn. Dit 
orgaan geeft de potvis zijn typerende 
misvormde bultkop en is gevuld met een 
witte wasachtige substantie die walschot 
wordt genoemd in doorsnee middens, 
maar in vroegere tijden ook onder de 
chiquere namen spermaceti of cetaceum 
in de handel te verkrijgen was. Het werd 
verwerkt in allerlei soorten cosmetica 
of er werden dure kaarsen van gemaakt. 
Vroeger geloofde men dat dit de sper-
mavoorraad van de potvis was, wat niet 
alleen de naam van het orgaan verklaart 
maar ook de Engelse benaming sperm 
whale. Dat zou behoorlijk indrukwek-
kend zijn, want een potvis kan tot 3000 
liter walschot bezitten, en ook vrouwtjes 
hebben er een kop vol van. Vandaag de 
dag heeft men ontdekt dat het potvisre-
productiemechanisme geheel conform 
de zoogdieranatomie meer achteraan 
gelokaliseerd is, terwijl het spermaceti-
orgaan een rol in de drukweerstand zou 

spelen. Het walschot is vloeibaar bij 37° 
C en volledig gestold bij 30°C; bij tussen-
temperaturen is het een visceuze massa. 
Elke van deze toestanden heeft een ei-
gen dichtheid en de temperatuur van 
het orgaan kan geregeld worden door 
de bloedtoevoer in de aders die erdoor 
lopen te regelen. Bovendien loopt het 
spuitgat van de walvis er ook door en 
het zeewater kan worden gebruikt om de 
was vliegensvlug te laten afkoelen. Door 
hiermee te spelen zou de walvis de druk 
in zijn eigen lichaam kunnen regelen. 
Het zou tegelijkertijd kunnen functio-
neren als drijforgaan: wanneer de potvis 
wil duiken, laat hij de was hard worden 
waardoor hij sneller zinkt, terwijl het 
walschot vloeibaar — en dus lichter — 
wordt om naar boven te gaan. 

Duikende potvissen zijn echter niet 
immuun voor de problemen van grote 
diepte. Hun lichaam mag dan wel aan-
gepast zijn om af en toe een prooi tot 
op die dieptes na te jagen, potvissen die 
zich te vaak in het diepe wagen, verto-
nen na verloop van tijd ook decompres-
siesymptomen door het snelle stijgen. 
Vooral slijtage op de botten wordt veel 
teruggevonden bij oudere exemplaren. 
Gelukkig duikt een potvis meestal maar 
zo’n 1000 meter, want daar bevinden 
zich de meeste pijlinktvissen — het fa-
voriete maal van de potvis. ■

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk con-
cept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: potvisduiksels
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De lente lacht een beetje verlegen haar 
prille stralen bloot. Zachtjes blaast de wind 
ons voort en omarmt ons met delicate tonen. 
De smalle straatjes worden langzaam gevuld 
met de muziek van TuNeS, a jazz night. Het 
CONSERVATORIUM/School of Arts Gent 
palmt op 30 april de hele Gentse binnenstad 
in met een jazz-straatparade, een lecture per-
formance en concerten op meer dan zestien 
locaties. De Kouterkiosk en de afterparty 
in Trefpunt lonen zeker een bezoekje. Voor 
niets gaat de zon op, maar ook TUNES is vol-
ledig gratis. 

Wie bij het horen van het woord jazz eer-
der een koude rilling voelt, moet zich die 
avond echter niet in zijn winterhol opsluiten. 
Volta — Nacht van de Arbeid luidt de feeste-
lijkheden naar aanleiding van 1 mei in. Zink 
diep weg in de ogen van onder meer Absyn-
the Minded, De Mens en Sir Yes Sir.

Onze lentekriebels willen dansen, draaien, 
springen en zingen. Geen betere plek daar-
voor dan de Charlatan op 7 mei. on an on, 
een trio uit Minneapolis en Chicago, wordt 
vergeleken met een allegaartje artiesten, 
gaande van My Bloody Valentine tot Sigur 
Rós. Negeer de dure woorden zoals etheri-
sche zang, pluizige ambient gitaren, elektro-
nische beats en ga gewoon lekker los.  

expo

Wie het hart links draagt, vindt ook op 
1 mei een veilige haven in de Vooruit. Het 
aanbod van VooRuiT100 is behoorlijk im-
pressionant, champagnesossen kunnen hun 
hart ophalen in Restaurant Vooruit en in pri-
meur proeven van het Triomfbier. Cinesossen 
kunnen Cinema Vooruit herbeleven en Cre-
asossen maken van oude affiches draagtassen 
en papiermanden. Het mooiste is dat je die 
dag vrij kunt rondlopen in het Vooruitge-
bouw, iets waarvoor je anders een dikke zes 
euro op tafel moet leggen. Oogverblindende 
Kariatiden, intrigerende achterkamertjes en 
een fenomenaal uitzicht: de innerlijke estheet 
zal voldaan zijn. Nog niet genoeg gezien? Het 
STAM organiseert nog tot 1 december de 
expo 100 jaar Vooruit.

In mei zijn de meisjes in het Citadelpark 
om te zoenen. Maar zoals dat ook in musea 
geldt: kijken mag, aanraken niet. Al licht het 
SMAK op 15 mei een iets groter tipje van de 
sluier op. De rondleiding Keynotes: SMAK 
backstage toont wat aan een vernissage voor-
afgaat. Verrassend veel werk komt daarbij 
kijken van onder meer grafische ontwerpers, 
tentoonstellingsmakers en zelfs scenaristen. 

De lente laat ons altijd een beetje lyrisch 
worden. Het poëziecentrum weet dat ook en 
organiseert op 8, 15, 22 en 29 mei de vierde-
lige reeks Moderne klassiekers in de poëzie. 
Ivo Van Strijtem en Koen Stassijns, de heren 

achter fantastische en toegankelijke bloemle-
zingen zoals ‘Van Dante tot Neruda’ en ‘Van 
Heer Halewijn tot Hugo Claus’, gidsen ons 
door de moderne(re) poëzie. Dat literaire 
middelbare schooltrauma smelt als sneeuw 
voor de zon.

poDium

Leven! Liefde! En vooral veel Lust in de 
gelijknamige voorstelling op 5 mei in de NT-
Gent schouwburg. De voorstelling past in de 
reeks Grote Gevoelens, een samenwerking 
tussen De Standaard en NTGent. Want zo-
wel in de actualiteit als op het podium spelen 
menselijke gevoelens de hoofdrol. Toch pro-
beren de creatieve medewerkers de clichés te 
vermijden en krijgt het stuk pas de avond zelf 
zijn definitieve vorm. De eindregie gebeurt 
door Julie Van den Berghe, die met Lolita 
bewees dat ze kan regisseren. Experimenteel 
en mogelijks licht ontvlambaar, we zijn ge-

waarschuwd. 
Luchtiger kan ook. Bert Kruismans, de 

man met de Dalímoustache voor wie we 
ten tijde van de Rechtvaardige Rechters al 
stiekem langer opbleven, staat op 2 mei in 
het Capitole. Voor Cabaretten Lente 2013 
brengt hij met Vaderland een licht com-
munautair gekruide show.  

Het zwoele briesje blaast ook bij Ma-
trak de nodige creativiteit rond. Op 14 
en 15 mei palmen ze het podium van de 
Minard in met The Lost Paradise. Vergeet 
die verrekte hooikoorts dus, er is geen ex-
cuus meer om thuis te blijven.  ■

on and on 

door Lieselot Le comte

lust
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Vandaag de dag kan je overal lindy hop 
vinden, niet in het minst in Europa. Zo is het 
Zweedse stadje Herräng wereldwijd bekend 
geworden dankzij haar jaarlijkse lindy hop-
danskampen. In ons land werd het startschot 
voor deze heropleving in Gent gegeven toen 
enkele dansers zich begonnen te organiseren. 
“Ons ontstaan kwam er toen een zeer en-
thousiaste groep leerlingen van Apollo Swing 
samen een pint gingen pakken na de les”, legt 
Sep Vermeerch uit, zelfstandig artiest, lesge-
ver en Gentse Hopper. “Waarom enkel een 
pint pakken en kletsen op café als we ook 
gewoon kunnen dansen wat we net leerden? 
Twee maanden later hadden we onze eerste 
zelf georganiseerde social dance, een faceboo-
kgroep met vijftig leden en een eerste vrij-
blijvende vergadering. Met de opkomst van 
meerdere dansers zijn we onder die naam 
allerlei activiteiten beginnen te organiseren. 
Vier jaar later zijn we met 1700 facebookle-
den een van de grootste en meest dynamische 
swingdansscenes van Europa.” 

Dansen op grootmoeDers Wijze

Dansen op muziek uit het interbellum is 
zo populair geworden dat ook de Gentse Uni-
versitaire Dansclub tegenwoordig naast cate-
gorieën als hiphop, jazz, ballroom & latin, 
lessen in lindy hop aanbiedt. Zoals bij elke 
koppeldans komt er de techniek van leiden 
en volgen bij kijken, maar lindy hop laat zich 
vooral kenmerken door de individuele crea-
tiviteit in de aangeleerde bewegingen. “Het 
is de interactie tussen de dansers die zo aan-
slaat bij mensen”, zegt Joris Focquaert, dans-
leraar en choreograaf bij dansscholen ‘De 
Ingang’ en ‘Crazy Legs’. “Volgens mij is het 
idee van met twee plezier te hebben, rond te 
‘huppelen’, grappige bewegingen te maken of 
expressie te delen datgene wat mensen aan-
trekt. Zoals veel oude dansen als de tango en 
volksdans, is lindy hop sociaal gerelateerd. In 
tegenstelling tot die andere dansen is lindy 
hop echter voor velen iets nieuws. Ten slotte 

is de muziek waarop we dansen gewoonweg 
heel opwekkend en energetisch.” 

Het wordt niet voor niets een social dance, 
merkt Vermeerch op: “In tijden van indivi-
dualisering en digitalisering, hebben mensen 
daar wel eens nood aan. De leuke energie en 
sfeer, de mode, de workshops, de feesten, de 
muziek en geschiedenis: het is echt iets om te 
beleven.” 

De oorsprong van de oude swingdans 
ligt volgens Focquaert in de New Yorkse 
Harlembuurt van eind jaren twintig, aan de 
vooravond van de economische crisis. Daar 
creëerde de Afro-Amerikaanse gemeenschap 
een mix van allerhande dansen, waarvan de 
tap, charleston en de breakaway de promi-
nentste waren. Focquaert: “Dit alles werd 
op swingende jazz gedanst; Duke ellington, 
Count Basie, Chick Webb, Benny Good-
man, ella Fitzgerald, om enkele voorbeelden 
te geven. De expressie, improvisatie en com-
municatie tussen dansers onderling, tussen 
muzikanten onderling en tussen dansers en 

Swing is in, en dat zal ook Gent geweten hebben. De revival van de swingdans, meer bepaald 
lindy hop, kende hier de laatste jaren zo’n succes dat er een hele gemeenschap is ontstaan. Maak 
kennis met De Gentse Hoppers. door Olivier Vander bauwede

Gentse Hoppers 
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muzikanten is heel typerend voor swing, jazz 
& lindy hop.” 

Het was de dans van de crisis en dat lijkt 
het nu ook te zijn. Geen toeval, volgens hop-
per irene Ragusini. “De muziek was toen een 
uitlaatklep voor jonge mensen en dat is nu 
niet anders; je vergeet namelijk je zorgen. Nog 
een andere aspect waaraan je de populariteit 
zou kunnen wijten, is de mondiale herleving 
van vintage. De dansen passen in het hele re-
trosfeertje, vaak met bijhorende kledij.” 

“Voor mij is lindy hop zeker geheel histo-
risch, maar ook telkens weer vernieuwend”, 
meent de dansleraar. “Elke dans die ik uitvoer, 
met eender wie, is altijd nieuw en anders. Ik 
kan mezelf zijn, me uitdrukken doorheen de 
muziek en dans, en de energie van de muziek 
geeft kriebels in de benen! Lindy hop is van 
iedereen. Maar je mag niet vergeten vanwaar 
het komt. Daarom vind ik research ook be-
langrijk.”

sWingenDe gemeensChap

Met dansscholen als Crazy Legs, De In-
gang en Apollo Swing, is de Gentse lindy hop 
community groter dan ooit. Wekelijks zijn er 
op verschillende plaatsen dansgelegenheden 
te vinden. De Gentse Hoppers noemen zich-

zelf geen vereniging, maar een gemeenschap. 
Iedereen die lindy hop of enige andere swing-
dans beoefent in Gent mag zichzelf dan ook 
een Gentse Hopper noemen. Hun voornaam-
ste doel is om evenementen onder elkaar te 
delen, te organiseren en te steunen. Zo is er 
het driedaagse festival Gentse Lindy Exchange 
dat jaarlijks veel buitenlandse dansers aan-
trekt. “Het wordt een geschift cool weekend, 
georganiseerd door de Gentse Hoppers zelf, 
met feesten, een stadstour, een jazzkroegen-
tocht, een wedstrijd, sterke lokale bands met 
internationale kwaliteit, dansers uit heel Eu-
ropa, een bluesnight, en nog veel meer.” 

“Voor mensen die de scene willen leren 
kennen, raad ik de Swing Cité aan: het swin-
gende gedeelte van de Gentse Feesten! Net als 
vorig jaar in het Baudelopark, met optredens, 
bands, competities, initiaties, performances 
en dj’s”, aldus Focquaert. ■

Je kan de hoppers volgen op Facebook en op 

hun website www.gentsehoppers.com, waar ze 

een kalender aanbieden van alles wat ademt 

rond swing & Lindy Hop in Gent. Wie beter 

wil leren hoppen, kan altijd eens een kijkje 

nemen bij één van de dansscholen: Gentse 

Universitaire Dansclub, Crazy Legs, Apollo 

Swing en De Ingang. 

O.V.B. Ontstaan aan het einde van de 
roaring twenties, evolueerde lindy hop 
al snel in andere dansstijlen onder in-
vloed van de geboorte van de swingera. 
Hoppers kenden hun hoogtepunt in 
de jaren dertig en veertig, dankzij het 
groeiende succes van swingmuzikan-
ten als Benny Goodman, Louis Arm-
strong, Count Basie, and Chick Webb. 
De naam ging echter verloren toen de 
blanken de dans overnamen en het jit-
terburg doopten, en de swingdans zo 
verspreid geraakte dat hij zich ontwik-
kelde in modernere stijlen, zoals de 
rock ’n roll en de boogie woogie. Net 
zoals de bijhorende muziek karakteri-
seert de dans zich door de improvisa-
tie van beide partners. Hij haalt hierbij 
inspiratie uit alle mogelijke genres. De 
revival die in de jaren tachtig ontstond, 
groeide gedurende het laatste decen-
nium uit tot een fenomeen dat elk we-
relddeel bereikte, met internationale 
competities en workshops. ■

linDy hop, C’est quoi?

het vrolijke verleden.
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Honderd jaar VooruitHonderd jaar Vooruit
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Het gebouw van het bekende Gentse Kunstencentrum Vooruit wordt 
honderd jaar. Naar aanleiding van die mijlpaal zullen tal van Gentse 

activiteiten zich richten op zijn opmerkelijke geschiedenis. Een verhaal 
van socialisme tot punkrock.  

door wouter De rycke en greet Verhaert

Verheven cultuurtempel voor de een, god-
deloos sossenkot voor de ander. Het gebouw 
van Vooruit heeft altijd al hevige emoties te-
weeggebracht en is daar zelf niet helemaal 
onschuldig aan. Dat blijkt wanneer we cul-
tuurhistorica Liesbet Nys van het Instituut 
voor Publieksgeschiedenis ontmoeten in de 
openingsruimte van de door haar gecureerde 
tentoonstelling 100 jaar Vooruit in het STAM. 
Dat blijkt trouwens de vroegere kapel van het 
Bijlokeklooster te zijn, die voor de gelegen-
heid volledig in rode tinten werd omgedoopt. 
“Inderdaad een wat vreemde keuze om hier 
een tentoonstelling over een socialistisch ge-
bouw te beginnen”, geeft de gids toe alvorens 
ons op sleeptouw te nemen voor een eeuw 
grillige Vooruitgeschiedenis. 

Coöperatie vooruit

“De ontstaansgeschiedenis van het ge-
bouw van Vooruit is nauw verbonden met de 
geschiedenis van de gelijknamige coöperatie”, 
weet Nys te vertellen op de met plastic zeil 
bedekte vloer van de tentoonstellingsruimte 
in opbouw. “Die werd opgericht in 1880 om 
beterschap te brengen in de ellendige om-
standigheden van de Gentse arbeiders, veelal 
textielarbeiders. Via een systeem van brood-
bonnen slaagde Vooruit er snel in een heel 
patrimonium in Gent uit te bouwen, gaande 
van kruidenierswinkels tot een groot waren-
huis. edward Anseele, de grote sterkhouder 
van het vroege Gentse socialisme, was hier-
achter de drijvende kracht.” 

Onze gids neemt ons vervolgens mee 
naar de altaarruimte vooraan, die overhan-
gen is met een groots doek uit 1913 dat de 
sociale verwezenlijkingen van de coöperatie 
weergeeft. Nys: “Aan het begin van de vorige 
eeuw telde Vooruit zo’n tienduizend leden, 
die konden rekenen op allerlei sociale voor-
zieningen. De komst van het grote feestlokaal 
van Vooruit moest symbool staan voor het 
succes van de coöperatie. De opening ervan 
verliep echter niet helemaal zonder proble-

men. Zo was het ten eerste niet op tijd klaar 
geraakt voor de Gentse Wereldtentoonstel-
ling van 1913 — het cafégedeelte was wel op 
tijd af — en uiteindelijk is er door de uitbraak 
van de Eerste Wereldoorlog nooit een offici-
ele opening gekomen.” 

Zich tussen rondslingerende fotokaders 
manoeuvrerend gaat de curator verder: “Na 
het faillissement van de Bank van de Arbeid 
in de jaren dertig kon het enorme en com-
plexe gebouw van Vooruit niet meer fatsoen-
lijk onderhouden worden. Bovendien heeft 
dat faillissement de neergang van de coöpe-
ratieve ten gevolge van onder meer de ont-
zuiling in de jaren 1960 en 1970  bespoedigd. 
Het resultaat was dat bepaalde ruimtes in het 
feestlokaal geleidelijk aan verloederden. Aan 
het begin van de jaren 1980 kwamen er zelfs 
concrete plannen om het gebouw te slopen en 
er een typische building voor in de plaats te 
zetten. Hier zie je een fotoreeks uit 1981 van 
fotografiestudenten die het verval bijzonder 
goed weergeeft en veel mensen een geweten 

heeft geschopt. Uiteindelijk werden de plan-
nen geklasseerd.” 

“In 1982 heeft de socialistische coöperatie 
zich uiteindelijk laten overtuigen om het ge-
bouw in erfpacht te geven aan een groep jon-
gelingen. Die hebben de vzw Socio-Cultureel 
Centrum Vooruit opgericht, voorganger van 
het huidige Kunstencentrum Vooruit, dat het 
gebouw gerestaureerd heeft en tot op heden 
beheert. Tegenwoordig is het een beschermd 
monument”, besluit Nys, een passerende 
werkman ontwijkend. 

rostBeaf met patatten voor 
1fr. 

Vooruit was volgens Nys vooral een groot 
uitgevallen volkshuis. “De bouw van Vooruit 
is een mooi voorbeeld van het fenomeen van 
de volkshuizen, waarmee België een voor-
trekkersrol in Europa heeft gespeeld. Het 
waren ontmoetingsplaatsen voor arbeiders 
waar ze goedkoop konden eten en drinken 
en bovendien cultuur konden beleven. Het 

Honderd jaar Vooruit



www.schamper.ugent.be28          schamper 528

cultuur

typische beeld van de biefstuksocialist moet 
daarbij wat genuanceerd worden. Hoewel bij-
voorbeeld de cinemazaal hoofdzakelijk Hol-
lywoodfilms programmeerde — op een oude 
filmposter valt een jonge Ronald Reagan te 
bewonderen — was er ook een filmclub die 
de meer cinefiele films durfde te vertonen.”

De tentoonstelling wijst met een rijk fo-
toarchief ook op de graduele transformaties 
van het Vooruitgebouw. “Tijdens de Eerste en 
vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
het gebouw bijvoorbeeld een ‘Soldatenheim’, 
waar de Duitse troepen bierfeesten hielden 
met de zusters van het Rode Kruis”, aldus de 
cultuurhistorica. Foto’s van het Vooruitcom-
plex bekleed met swastikavlaggen hangen zij 
aan zij met 1-meistoeten uit de jaren twintig 
en fifties feestbanketten. De grootste verande-
ring kwam er echter pas met de overname van 
het gebouw in 1982. We stoppen even bij de 
affiche voor een holebifuif uit 1986. Nys: “Na 
een grondige restauratie werd het toen ge-
opend als Socio-Cultureel centrum Vooruit 
met toen nog een heel gemengde program-
matie. Die oude socialistische verenigingen 
bleven aanvankelijk nog een tijdje in het ge-
bouw aanwezig, maar daarnaast had je dan 
de nieuwe garde. De postzegelclub kon elke 
zondag nog bijeenkomen terwijl het jonge 
studentengeweld punkconcerten organiseer-
de. Een zeer vreemde mix. Die laatste groep 
heeft natuurlijk het pleit gewonnen.”  

Café Dansant

De vele vlaggen en uniformen die de ten-
toonstelling zullen sieren, verraden een rijk 
verenigingsleven: “Hier komt een montage 
van fotomateriaal van verschillende soorten 

activiteiten die de socialistische verenigingen 
organiseerden. Daar hoorden serieuze din-
gen bij zoals vergaderingen, congressen of 
een openbare voordrachtavond over Belgisch 
Congo, maar ook café dansants, duiventen-
toonstellingen en Vlaamse foren.”

Geïnspireerd door het Gentse socia-
lisme werden tal van organisaties uit de 
grond gestampt zoals jeugdverenigingen, 
fotoverenigingen, de turnclub, Socialistische 
Vooruitziende Vrouwen, gemengd koor De 
Anseele Vrienden, enzovoort. Een geënga-
geerd landschap dat niet bleef duren, licht 
Nys toe: “De verenigingen zijn in se actief ge-
weest tot 1982. In de jaren zestig en zeventig 
ging het verenigingsleven onder invloed van 
tal van factoren (toegenomen mobiliteit, op-
komst van nieuwe ontspanningsvormen, ge-
leidelijke ontzuiling) pijlsnel achteruit. Het 
ledenbestand verouderde zeer snel en de ver-
enigingen vonden geen nieuwe mensen meer 
om deel te nemen aan hun activiteiten. Veel 
van die verenigingen zijn uiteindelijk een stil-
le dood gestorven of hebben het feestlokaal 
verlaten om ergens anders hun activiteiten te 
gaan organiseren.”

anDere aCtiviteiten

Niet alleen het STAM pronkt met het hon-
derdjarige bestaan van het gebouw van de 
Gentse coöperatie. Vooruit werkt voor deze 
gelegenheid samen met tal van andere instel-
lingen. Amsab-ISG, de archiefinstelling in de 
Bagattenstraat, werkt bijvoorbeeld ook erg ac-
tief mee aan de vele initiatieven die in het ka-
der van Vooruit 100 worden opgezet. Ook de 
stad Gent neemt deel aan het initiatief en liet 
voor deze gelegenheid door iMinds een gratis 

app ontwikkelen om een stadswandeling — 
al dan niet met bijbehorende boottocht — te 
maken langs alle gebouwen die de coöperatie 
Vooruit bouwde. Daarnaast voerde de UGent 
drie jaar lang onderzoek naar de geschiedenis 
van Vooruit. Het resultaat? Een heus stads-
project dat bijna even veelzijdig is als Vooruit 
zelf. Wie bijvoorbeeld het kunstencentrum al 
lang eens achter de schermen wilde bekijken, 
mag zich vanaf 1 mei gelukkig prijzen. Naast 
het rondleidend parcours, tal van workshops 
en de filosofische denkbar, kunnen nostalgi-
sche zielen zich met de huisbereide rostbeaf 
met patatten ook aan de culinaire geschiede-
nis van Vooruit wagen. Wie vervolgens nog 
op zijn honger blijft zitten, kan zich met het 
boek 100 jaar Vooruit en de documentaire op 
Canvas nog even zoet houden. Na afloop kan 
je dan in het Vooruitcafé nog eens bekomen 
met een frisse Coca-Cola van twee euro. Zo-
als een echte socialist. ■
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het een Duitse 
Soldatenheim 

waarin bierfeesten 
werden gehouden.
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BoekGent 1817 - 1940 - ruben mantels

no - PAblo lArrAín

DB Kent u Gael Garcia Bernal nog? De 
Mexicaan schitterde in het verleden al in y tu 
mamá también, La mala educación, The Mo-
torcycle Diaries en Babel. De laatste jaren had 
Bernal zich meer op het regisseren toegelegd 
en was hij wat minder op het voorplan ver-
schenen. Met een knalprestatie in de rol van 
René Saavedra in No keert hij nu door de gro-
te poort terug.

De plot van No is in enkele zinnen ver-
teld: na vijftien jaar dictatuur organiseert de 
Chileense generaal Augusto Pinochet in 1988 
onder internationale druk een referendum: 
bij een ja-uitslag blijft hij op post, bij ‘neen’ 
komt de tot dan toe onderdrukte oppositie 
aan de macht. Een maand lang krijgt de ver-
deelde oppositie dagelijks vijftien minuten 

zendtijd op de nationale televisie, Pinochet 
zelf heeft de televisie in handen en krijgt dus 
de rest van de tijd. Reclamemaker René Saa-
vedra wordt door het neen-kamp aangezocht 
om de campagnefilmpjes te bedenken.

Hoe het referendum uitdraait, kan u uiter-
aard zelf voorspellen. Maar de weg naar de 
overwinning ligt bezaaid met twijfels, ver-
deeldheid en intimidatie. Renés militantere 
ex-vrouw verwijt hem met zijn campagne-
filmpjes mee te heulen met de dictator, en de 
politici storen zich aan de te vrolijke toon van 
de neen-campagne. Ook Pinochet en de zij-
nen zijn niet onder de indruk van de ‘homo-
fiele regenboog’. Maar Renés aanpak werkt, 
en op de golven van het verdomd aansteke-
lijke “Chile, la alegria ya viene”: http://www.

youtube.com/watch?v=H3Jph-eMjX8 groeit 
de neen-groep tot een steeds grotere bewe-
ging. 

Regisseur Pablo Larraín gebruikt in zijn 
film een gelige filter, wat ervoor zorgt dat hij 
haast naadloos archiefbeelden in zijn film 
kan loodsen. De eighties-feel zit mooi vervat 
in het beeld van René en zijn zoontje Simon 
die samen naar het opwarmende eten in de 
microgolf staren. The times they are a-chan-
ging, zie je ze denken. En die gedachte komt 
op vele vlakken ook uit.

No is een mooie film die het einde van 
Pinochets dictatuur op sommige momenten 
iets romantischer voorstelt dan het was. Maar 
laat dat u er zeker niet van weerhouden om te 
gaan kijken. ■

JD & T.J. De universiteit en de stad met 
de naam Gent zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Toen prins Willem van 
oranje —onze alma mater werd gesticht 
onder het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen— in 1817 besliste een uniefje uit de 
grond te stampen, kon hij echter onmoge-
lijk vermoeden dat tweehonderd jaar later 
de studenten en de stad zo nauw verbonden 
zouden zijn. ‘Gent. een geschiedenis van 
Universiteit en stad, 1817-1940’ schetst de 
eerste honderdtwintig jaar van die symbi-
ose. Ruben Mantels, historicus verbonden 
aan het project UGentMemorie, beschrijft 
een vaak turbulente geschiedenis waarin 
strijd en politiek het universitaire toneel 
domineren, maar waarin de universiteit 
ook meer en meer de stad verovert. Het 
boek is wat het pretendeert te zijn: een in-
teressante geschiedenis van een universi-
teit in de context van de stad Gent. Mantels 
houdt de verschillende parallelle ontwikke-

lingen vlotjes onder controle, zonder zich 
te verliezen in te thematische details of zui-
vere chronologie. Zo lezen we over het ont-
staan van het Instituut der Wetenschappen, 
vandaag beter bekend als ‘De Jozef Plateau’ 
(één van de grondleggers van de cinema), 
waarvoor een hoop beluiken moesten wij-
ken. We verliezen ons in  de taalstrijd, hoe 
die onder de studenten, die aan het begin 
van de twintigste eeuw standaard geëqui-
peerd gingen met een knokige wandelstok, 
steevast tot veldslagen in de straten leidde, 
hoe die ontspoorde in  de Eerste Wereld-
oorlog en haar einde bezegelde met Henry 
Vandeveldes trotse Boekentoren. Het boek 
wordt nergens te academisch: beeldmate-
riaal, dagboekfragmenten en uittreksels 
zorgen bovendien voor een hoge herlees-
baarheid. Een aanrader, zeker voor wie zich 
al een aantal jaar verloren ziet lopen in de 
krochten van de UGent. ■
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Dinsdagavond gingen de officiële kandidaten voor het rectorschap voor het eerst met el-
kaar in debat. Gedurende de lange discussie werden enkele interessante punten aangehaald. 
Verschillende gewonden moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. 

Rectordebat groot succes

Naar aanleiding van de nakende rectorver-
kiezingen werd deze week in het prestigieuze 
Universitair Forum aan de Sint-Pietersnieuw-
straat — op een steenworp van het felbe-
geerde rectoraatsgebouw — een groots debat 
georganiseerd voor de aspirant-rectoren. Dat 
bood hen een eerste kans om zich intellectu-
eel te profileren voor personeel en studenten. 
Tot een stuk in de nacht gingen de kandidaten 
met elkaar in de clinch over de toekomst van 
onze alma mater. Laatstejaarsstudent neuro-
chirurgie Skyler Vandeput was erbij en zag 
dat het goed was: “Ik moet toegeven dat ik er 
in het begin niet zo gerust op was. Doorgaans 
tracht men zich tijdens dergelijke gelegenhe-
den zo grijs mogelijk op te stellen teneinde 
een zo klein mogelijk deel van het electoraat 
te schofferen. U zult dan ook mijn grote op-
luchting begrijpen toen ik mij een kwartier 
in het debat genoodzaakt zag mijn netvlies te 

beschermen tegen een op een bureauhoek ka-
potgeslagen fles mineraalwater.” 

samen is super!

De algemene teneur over de argumenten 
die tijdens de discussie aangehaald werden, 
was bijzonder positief. “Als er al onderhuidse 
spanningen waren tussen de kandidaten, dan 
lieten ze dat allerminst blijken”, wist onze en-
thousiaste ooggetuige nog mee te geven voor 
hij zijn oogdoek moest gaan verversen. Hoe-
wel bronnen uiteenlopen over wie het eerste 
argument loste, moet vastgesteld worden dat 
op een gegeven moment professor Herwig 
Bruneel luidop “Nu wilde ge wel dat ge een 
God had, hé! Gij omhooggevallen euthanasie-
metserke” stond te krijsen terwijl hij decaan 
Freddy Mortier met een rondslingerende 
liniaal in het kruis molesteerde. Die laatste 
had even voordien economieprofessor Der-

rick Gosselin twee vingerkootjes en een stuk 
voorhuid afgebeten omdat “die achterlijke 
tsjevenboeren” naar eigen zeggen “u anders 
geen gat overlaten om op te zitten.”

Verder waren omstanders onder de indruk 
van de uiterst compromisloze manier waarop 
dokter Anne De Paepe — “Geef mij een kwa-
draat, ingenieurke-vierden-klas, geef mij een 
kwadraat!” — herhaaldelijk het hoofd van in-
genieursprofessor Luc Taerwe tegen een be-
tonmuur aanbeukte. Subtieler, maar daarom 
niet minder krachtig, was de vertederende 
houding die collega Lieva Van Langenhove 
zich aanmat tijdens dit alles door onder een 
tafel in licht wiegende foetushouding voort-
durend “Ik ben in mijn blije wereldje, ik ben 
in mijn blije wereldje” tegen zichzelf te preve-
len. Twee stuvers die een goede indruk wil-
den maken en haar te hulp waren geschoten, 
moesten na een korte confrontatie met een 
volledig Visigotisch gegane — “Sla mij, ver-
domme! Welke fucker wil er de Guido eens op 
een broodje muilenpaté trakteren?!” — Guido 
Van Huylenbroeck weer worden afgevoerd 
met acute melancholie en een gescheurde 
balzak. 

We moeten Weer vooruit

Omstreeks het ochtendgloren werd een 
concluderende persconferentie georgani-
seerd waarop de zichtbaar door bloedverlies 
vermoeide kandidaten hun geschilpunten 
bijeenlegden en allen overeenkwamen “onve-
wmoeibaaw te zullen wewken aan een gwoene, 
intewnationale univewsiteit waaw gwote aan-
dacht is voow zowel fundamenteel en toegepast 
ondewzoek, als voow pawticipatie van pewso-
neel en studenten in het bestuuw, waawbij ie-
deween inbegwepen is”. En uiteraard is de “de 
bevowdewing van de synewgie pwiowitaiw”. ■

De mars op het rectoraat.

door wouter De rycke
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