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Wat niet leeft, kan ook niet sterven. Toch lijkt het Latijn, de
dode taal bij uitstek, op sterven na dood. In zes jaar tijd is het
aantal studenten dat ervoor kiest om klassieke talen te studeren,
gedaald met 24,2 procent. Van de drie Vlaamse universiteiten die
nog een opleiding klassieke talen aanbieden, sluit de VUB definitief haar deuren voor Homeros en Vergilius. En aan de 40
000 middelbare scholieren die zich bekwamen in de coniunctivus,
zal stilaan niemand meer kunnen uitleggen dat Russell Crowes
strijdkreet “roma victor!” in Gladiator eigenlijk een flagrante aanfluiting is van basisgrammatica.
In zulke omstandigheden is het dan ook niet verwonderlijk
dat het nut van Latijn in vraag wordt gesteld. In het Akkadisch
krijg je vandaag geen brood meer besteld. Volkomen nutteloos,
dat Oudgrieks, geen jota gesnapt van die semideponente werkwoorden. Een dode taal heeft geen praktisch nut meer en haar
verdedigers vervallen pijnlijk snel in een emotioneel lamento.
Het is dan ook niet onterecht dat het nut van het Latijn en Oudgrieks in vraag wordt gesteld. Het gebruik van een litotes in voorgaande zin, dat is de povere erfenis van zes jaar Latijn. Dat zou
zelfs Cicero niet verdedigd krijgen.
En toch verdienen dode talen de schopstoel niet. Dat klassieke talen geen nut hebben, betekent nog niet dat ze niet waardevol zijn. Zelfontplooiing en intellectuele rijping zijn niet louter
de resultante van direct inzetbare vaardigheden. De dag dat de
omgekeerde stelling bewaarheid wordt, kunnen ze net zo goed
muzikaal en plastisch onderricht afschaffen. Je dacht toch niet
werkelijk dat je handigheid in papier maché je latere carrièrekansen drastisch zou verhogen? Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs gaat men kennelijk voorbij aan het feit dat kennis
ook kan worden aangereikt vanuit de simpele veronderstelling
dat mensen er anders nooit mee in contact zouden komen. Gaan
we onszelf en toekomstige generaties werkelijk de toegang ontzeggen tot de klassieke erfenis, onze eigen cultuur? Daar zouden
zelfs economische motieven voor moeten buigen. Temeer daar
klassieke talen niet meteen bekendstaan om hun dure inrichtingskosten. Om haar echte waarde in te zien zullen we echter
ook komaf moeten maken met die hardnekkige misvatting dat
klassieke studies elitair zouden zijn. Daar hebben de ontoegankelijkheid en moeilijkheid van de Latijnse grammatica geen schuld
aan, wel de ouders die vinden dat Latijn volgen de enige sociaal
aanvaardbare optie is.
Het wordt tijd dat we eerlijk zijn met onszelf. Klassieke talen
hebben wel degelijk nog een maatschappelijk valoriseerbare rol
in de eenentwintigste eeuw. Dat ontkennen zou de poorten wagenwijd openzetten voor intellectuele armoede. Of willen we echt
dat onze kennis van de klassieke erfenis beperkt blijft tot een occasionele uitsmijter van Bart De Wever? ■
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A.D. Dag schat
Ik zal eerlijk toegeven dat ik al een tijdje
in tweestrijd ben, en omdat mijn voornemen
om hier maatregelen tegen te treffen me daartoe dwong, besloot ik om me te wenden tot de
problem-solving avond van PRIME (21/10).
Omdat ik hier niet aan mijn trekken kwam,
ondanks de wiskundige creativiteit die werd
ingezet voor de oplossing van mijn ‘probleempje’, ging ik wat afleiding zoeken in het
Citadelpark, waar de Vlaamse Biomedische
Kring naar jaarlijkse gewoonte een vracht
schachtjes liet afzien tijdens de doop (21/10).
Van al dat leedvermaak kreeg ik wel honger,
waardoor de spaghettiavond van Home Astrid (22/10) als geroepen kwam.
Met een goed gevulde maag, maar nog altijd met een knoop erin, stapte ik de Vooruit
binnen voor de openingsfuif van de Vlaamse Technische Kring (22/10). Daarna ging
ik wat socializen met mensen van de Gentse Farma Kring op hun shotjesavond. Misschien heb ik die avond iets té veel shotjes
achterovergeslagen en me meer geamuseerd
dan goed voor mij was, waardoor ik helemaal
vergat dat het al 23 oktober en dus ook je verjaardag was. Oeps! Als je een bezoekje of telefoontje verwachtte, maar dat van mij niet
kreeg, komt het omdat ik die avond enerzijds
te zat was om te functioneren en anderzijds
liever rechtstreeks naar de openingsfuif van
de Vlaamse Logopedische en Audiologische
Kring (23/10) ging.
Toen ik de Twitch binnenkwam, zag ik
van ver een schrale gestalte zich helemaal
geven op de dansvloer en toen ik wat beter
keek, zag ik dat jij het was. Wat was ik toch
blij om jou daar te zien, want precies op dat
moment kwam er een einde aan mijn tweestrijd. Ik wist meteen hoe ik mijn probleem
kon oplossen: door je te dumpen! Ik kreeg het
niet over mijn hart om dit op je verjaardag te
doen, dus besloot ik om jouw hart maar eens
te breken meteen na de IEEEXtreme Programming Competition van IEEE Student
Branch Gent (25/10).
Omdat ik nogal last heb van uitstelgedrag
trok ik pas op 28 oktober mijn stoute schoenen aan, maar in plaats van bij jouw kot aan
te bellen, liep ik naar de Blandijn voor een
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lezing over Pathologizing Sexual Deviances
georganiseerd door Kajira. Nadien had ik het
te druk om het face to face met jou uit te maken, dus bij deze doe ik het nu via Schamper.
Tenslotte moet je nog weten dat ik naar de
sterrenkijkavond (30/10) van de Vereniging
Voor Natuurkunde ben geweest met je ver-

vanger, die ik ontmoet heb op de Beerfestbar
(29/10) in Home Boudewijn. Het klikt goed
tussen ons. Zo goed dat we op 4 november
samen naar de openingscantus van Slavia
gaan. Je bent gewaarschuwd, dus zorg maar
dat ik jou daar niet tegenkom!
Je ex ■
door Ayana Dootalieva

door Robbe Verschueren
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God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat het Opperwezen tot op heden weigerde die kennis met ons te delen,
doet Schamper dat in Zijn plaats. Vandaag: Ai Nati Oggi.
door Frederik Neirynck
Wie regelmatig langs het Sint-Veerleplein
tegenover het Gravensteen passeert, had het
misschien al in de smiezen: ook overdag lichten de straatlantaarns af en toe kortstondig
op. Een foutje van een onhandige elektricien van de Stad Gent? Een voorteken van
de geprofeteerde black-out van het Belgische
hoogspanningsnet? Een transcendente knipoog? Het antwoord is even simpel als voorspelbaar: “‘t Es nen kunstwerk, m’neer.”
Meer bepaald Ai Nati Oggi (“aan wie vandaag geboren is”) van de Italiaanse kunstenaar Alberto Garutti. Het concept? Sinds
2011 staat de verlichting op het Sint-Veerleplein permanent in verbinding met de verloskamers van de vier Gentse materniteiten.
Telkens er in Sint-Lucas, Jan Palfijn, Maria
Middelares of het UZ een koter aan de nog
dampende moederschoot onttrokken is, mag
de trotse vader (of een ijverige verpleegster)
een knop indrukken die de straatlampen in
het toeristische hart van Gent langzaam doen
knipperen.
Op die manier ontstaat een kunstwerk in
de publieke ruimte dat compleet vergroeid is
met de stad. Of zoals Katrien De Tremerie
van het Departement Cultuur het verwoordt:
“Via het licht deelt het jonge gezin dit intiem
familiale en gelukkige moment met iedereen die toevallig op het plein aanwezig is. De
kunstenaar neemt zelf geen ruimte in beslag,
hij legt alleen een link tussen dingen die al
aanwezig zijn. Zo gaat het werk stilaan deel
uitmaken van het collectieve bewustzijn van
de Gentenaars.”
Opvallend is de centrale rol die de toeschouwers spelen in Garuttis installaties. In
de retrospectieve die begin dit jaar in Milaan
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liep — naar aanleiding van zijn veertigjarige
carrière — registreerden 28 microfoons alle
commentaren van de bezoekers. Eerder liet
hij de lampen in zijn huis al reageren op bewegingssensoren die ophingen bij zijn buren,
en verwarmde hij een eenzame bank in de
bergen voor de dorpsbewoners.
Doorwinterde kunstliefhebbers kennen
Ai Nati Oggi misschien al langer: in 2000
was dezelfde installatie al te bewonderen op
de Vrijdagmarkt, in het kader van Over The
Edges van S.M.A.K. In 2009 werd Garutti
als “grote kunstenaar die de publieke ruimte
door en door begrijpt en het maatschappelijke draagvlak centraal stelt” bovendien gehonoreerd met de Cultuurprijs van de Stad
Gent. In januari 2011 werd het werk ter gelegenheid van het eerste Lichtfestival uit de
mottenballen gehaald en op het Sint-Veerleplein geïnstalleerd. In maart 2011 werd het
uiteindelijk aangekocht door de Stad Gent.
Aankoopprijs: onbekend.
De keuze voor de nieuwe vaste locatie was
trouwens niet toevallig. Van de 15de- tot en
met de 18de eeuw was het Sint-Veerleplein
een plek waar misdadigers terechtgesteld werden. Lokale specialiteit: valsmunters. Dankzij
het kunstwerk moet het ‘dodelijke’ plein nu
een hoopgevende plaats worden waar het
nieuwe leven verwelkomd wordt. Bovendien
wil Garutti zo “van elke geboorte meer maken dan een statistiek.”
Over statistiek gesproken: elk jaar worden er in de Gentse ziekenhuizen ongeveer
7000 ukkepukken geboren, waarvan de helft
Gentenaars. Wie een halfuurtje op een van de
vele terrasjes op het Sint-Veerleplein vertoeft,
heeft zo gemiddeld één kans op drie om de

lichten minstens één keer te zien knipperen
(en tijdens de werkuren wellicht nog meer,
afhankelijk van de nine-to-fivementaliteit van
de gynaecologen). Tenzij u natuurlijk in de
ogen van uw gesprekspartner verdrinkt en
voortdurend wegdroomt bij de gedachte om
negen maanden later zélf het licht eens te
doen knipperen. Al denkt François Beyl, een
doorsnee opgewekte lezer van Het Nieuwsblad, daar wellicht anders over: “Dit is krankzinnig. Het is duur, milieuonvriendelijk en
slijt de lampen. Daarenboven verstoort het
de nachtrust.” Zeg nog eens dat kunst niet
veredelt. ■
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Op ÉÉn lijn
en een beetje
rebels
“Sorry voor de rommel, we leven nog een beetje een nomadisch bestaan”, excuseren ze zich voor de start van het
interview. Hun kantoren worden nog volop heringericht,
de kaften liggen metershoog gestapeld op de tafel van het
kleine vergaderlokaal waar ze kamperen. Hun eerste dubbelinterview in functie, maar schijn bedriegt: de violen
zijn gelijkgestemd.
door Martijn Vermeersch en Joost Depotter, foto's Simon Wardenier

Hebben jullie al een taakverdeling afgesproken?
DP: “Ja, we hebben al erg expliciet afgesproken wie welke domeinen voor zijn of
haar rekening neemt. Zonder te veel in detail te treden, kunnen we zeggen dat Freddy
de onderwijsdossiers voor zijn rekening gaat
nemen en ik me vooral ga toeleggen op de
onderzoeksthema’s. Door de band genomen
hebben we de taken vrij gelijkmatig gespreid,
al zijn er natuurlijk een aantal zaken waar je
als rector d’office voorzitter van bent. Om echt
als team op te kunnen treden hebben we zowel op dinsdag- als vrijdagvoormiddag momenten gereserveerd voor intensief overleg:
met elkaar, met de beheerders en de directeurs waar nodig.”
M: “Samen met de twee beheerders (academisch: Koen Goethals en logistiek: Jeroen
Vanden Berghe, n.v.d.r.) vormen we écht een
sterke ploeg, ik noem het de zenuwknoop
van de UGent. Het is zo dat wanneer een van
ons een idee oppert, het eerst langs ons vieren passeert. Rond die knoop vervolledigen
de directeurs het bestuursteam.”
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Interne hervormingen
In jullie eerste interview voor Schamper,
naar aanloop van de verkiezingen in februari, benadrukten jullie het gedecentraliseerde karakter van de UGent en het belang
van de faculteiten.
DP: “Dat is ook zo, de UGent is, om het
met een veelgebruikte metafoor te zeggen,
eerder een vloot van verschillende schepen
dan een stugge tanker. Als centrale administratie is het dan onze taak om erop te letten
dat alle schepen mee zijn en een beetje de
richting aan te wijzen waarheen we varen.”
M: “Een beetje.” (lacht)
DP: “Hierin verschilt ons model bijvoorbeeld van het Leuvense, waar de universiteit
toch echt een pak centraler wordt aangestuurd. Zoals ik zei tijdens mijn openingsrede, moeten zaken beslist worden op het
niveau waar de competenties zijn om die beslissingen te nemen.”
M: “Op dat vlak gaan we deze termijn proberen het bestuur zo veel mogelijk te rationaliseren: zo zullen een aantal zaken wat betreft
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besluitvorming en uitvoering verder gedecentraliseerd worden. Hierdoor krijgen de
centrale organen, zoals de Raad van Bestuur,
de tijd en ruimte om zich met hun corebusiness bezig te houden: het beleid en het maken
van strategische beslissingen.”
Werklast wegnemen van de Raad van Bestuur betekent natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de faculteiten ook versterkt zullen
worden, toch?
DP: (kijkt naar Mortier) “Ik denk toch dat
we dat mogen zeggen: concreet gaan we het
decanenplatform sterker formaliseren, zodat
we echt opdrachten kunnen geven aan de decanen, die ze met heel wat vrijheid kunnen
aanpakken. Als tegenprestatie verwachten we
dan wel de nodige feedback. Voor de directeurs willen we iets gelijksoortigs opzetten,
zodat twee executieve organen zullen ontstaan, die een aantal bevoegdheden zullen
verwerven, waar ze nu op papier niet over
beschikken.”
M: “Door intensief in overleg te treden met
deze ‘colleges’ — we moeten er nog een naam
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opplakken — willen we ook de inspraak van
directeurs en decanen wat de beleidsvoorbereiding betreft verhogen, iets waar al lang
vraag naar is, aangezien ze nu vaak te laat bij
het proces worden betrokken.”

UGent doet aan politiek
In de aanloop naar de verkiezingen waren de kandidaten het op één punt roerend
eens: de UGent moet meer wegen op het beleid in Brussel. Hebben jullie concrete plannen?
DP: “We willen een stuurgroep oprichten
die zich daar proactief mee bezighoudt en
die zal bestaan uit mensen waarvan we weten dat ze goede connecties hebben in Brussel. Mensen die beleidsmedewerker geweest
zijn in bepaalde kabinetten of die gewoon
persoonlijke contacten hebben binnen de
entourage van de Vlaamse regering. Met de
verkiezingen en dus ook de nieuwe regering
in aantocht, wordt het des te belangrijker om
in die surroundings zo snel mogelijk de juiste
contacten te leggen.”
Hoe past de aanstelling van Sas van Rouveroij als voorzitter van de Raad van Bestuur binnen dit verhaal? Waarom hebben
jullie voor hem gekozen?
M: “Het spreekt voor zich dat Sas, als gewezen fractievoorzitter in het Vlaams parlement, bulkt van de politieke ervaring.
Bovendien is het moeilijk om iemand te vinden die beter aansluit bij het stadsbestuur dan
hij. Als liberaal was hij nooit burgemeester,
maar daarnaast zijn er bij wijze van spreken
weinig functies binnen het stadsbestuur die
hij niet heeft vervuld. Zowel onder Beke als
Termont was hij een stuwende kracht.”
DP: “Bovendien heeft hij goeie contacten,
en dat over de partijgrenzen heen.”
Maar is het niet opvallend dat jullie voor
een liberaal hebben gekozen, terwijl partijen als N-VA of sp.a veel sterker op het
onderwijsdebat hebben ingezet en waarschijnlijk ook de volgende minister zullen
leveren?
M: (blaast) “We moeten daar een beetje
ontwijkend op antwoorden. We hebben allerlei personen overwogen, over alle partijgrenzen heen, en uiteindelijk zijn we, ook door
met andere mensen te praten, uitgekomen bij
Sas van Rouveroij. Mocht hij niet het imago
hebben van bruggenbouwer, iemand die ook
in het verleden altijd de partijen dichter bij
elkaar bracht, hadden we niet voor hem gekozen.”

www.schamper.ugent.be

Werd er niet al lang gefluisterd dat het
hoe dan ook een Open VLD’er moest worden?
M: “Dat kan, maar wij hebben echt allerlei
andere mensen overwogen.”
DP: “Dat is niet het primaire uitgangspunt,
als dat is wat je bedoelt. Het gaat ons echt om
de figuur van van Rouveroij en zijn ervaring
op alle vlakken, zoals Freddy reeds zei. Ook
in de Raad van Bestuur zijn er vele geledingen te verzoenen. We kunnen een bruggenbouwer van zijn kaliber zeker gebruiken.”
M: “Wanneer je de facto naar de uitkomst
kijkt, in termen van politiek en Vlaanderen,
is het natuurlijk wel zo dat drie partijen vertegenwoordigd worden in het bestuur en dat
een van de grote spelers, de N-VA, op dit
ogenblik nog een groot vraagteken is. Wij
zijn vragende partij, hé. We willen er graag
mensen uit die hoek bij betrekken, mensen
die onze universiteit een stevigere basis kunnen geven in Vlaanderen. We beseffen dat we

"Het klopt dat we
niet al vechtend over
de straatstenen
zijn gaan rollen om
Rik Torfs tegen te
spreken of gelijk te
geven"

daar met een handicap zitten tegenover Leuven (waar Rik Torfs N-VA’er Danny Pieters tot
vice-rector heeft aangesteld, n.v.d.r.) en willen
daar zeker iets aan doen. Maar goed, er komen zoals gezegd verkiezingen aan, laten we
zien hoe de kaarten daar worden geschud.”
Over Leuven gesproken: rector Torfs liet
tijdens de zomer meer dan eens ballonnetjes op die even vaak door de media werden
opgepikt en op een bijzonder meegaande
reactie van minister Smet konden rekenen.
Rond de UGent bleef het eerder stil, hebben
we hier de boot gemist?
M: “Welke boot hebben we gemist? Ik
denk dat de oplossingen die uit de bus zijn
gekomen, oplossingen zijn waar wij ook achter staan. Het was niet nodig om daar nog
eens bovenop te springen. Ik denk dat onderwijsdirecteur Kristiaan Versluys op alles
wat te maken had met onderwijskwesties heel
alert heeft gereageerd. Maar het klopt dat we

niet al vechtend over de straatstenen zijn
gaan rollen om Rik Torfs tegen te spreken of
gelijk te geven. Dat hebben we inderdaad niet
gedaan.”

Veel te weinig geld voor
onderwijs
In de nieuwe conceptnota van de Actiegroep Hoger Onderwijs werd het geweer
van schouder veranderd. Publicatiedruk
was niet langer het mikpunt, de focus ligt
nu op het gebrek aan proffen voor de begeleiding van doctorandi en de gebrekkige basisfinanciering. Sluiten jullie je hierbij aan?
DP: “Het probleem is inderdaad veel
ruimer dan wat de publicatiedruk wordt
genoemd. De laatste jaren is het aantal studenten en doctorandi wel sterk toegenomen,
maar niet de middelen om hen te omkaderen. De klacht tegen de publicatiedruk kun je
eigenlijk omschrijven als een noodkreet van
vaak jonge academici die zeggen: ‘Wij werken
keihard, maar we hebben nood aan meer ondersteuning, meer mensen, meer middelen.’
De problemen situeren zich vooral op het niveau van de postdocs. Daar bevindt zich de
bottleneck.”
De minister heeft duizend proffen beloofd …
Beiden: “Tjah …”
M: “De grondoorzaak, en daar heeft oudminister Frank Vandenbroucke ook al op gewezen, is dat er gewoon veel te weinig geld
wordt vrijgemaakt voor onderwijs. Als je de
ratio proffen per student in Vlaanderen vergelijkt met de rest van Europa zie je dat dat
heel laag ligt. Met de weinige middelen die we
hebben doen we heel veel, maar we zouden
eigenlijk veel meer middelen moeten hebben
om ons onderwijs en onderzoek kwantitatief
op niveau te brengen. Daarnaast is er het financieringssysteem, je kan daar veel kritiek
op hebben — ook ik heb mijn bedenkingen
— maar mocht de te verdelen koek groter zijn
… Het model verdeelt de schaarste, dat is eigenlijk het probleem. Die schaarste vertaalt
zich voor een aantal onderzoekers, die weinig of geen uitstroommogelijkheden hebben
naar de arbeidsmarkt, naar het gevoel dat zij
onder moordende concurrentie staan.”
Gaan we er even van uit dat die extra financiering er waarschijnlijk niet komt. Wat
doen jullie om toch tegemoet te komen aan
de zorgen van de academici?
DP: “Er zijn al stappen ondernomen, we
hebben het nieuwe flexibele loopbaanmodel
geïmplementeerd. Via dat loopbaanmodel
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wordt de druk van het financieringsmodel
enigszins opgevangen doordat men een discipline-eigen profiel kan vormen. Concreet
kun je binnen dat nieuwe model jezelf, in samenspraak met de vakgroepvoorzitter, heel
concrete doelstellingen opleggen, berekenen
wat voor jou haalbaar is. Dit natuurlijk onder
toezicht van de faculteit en binnen bepaalde
minimumvereisten, maar ik ben ervan overtuigd dat het een systeem is dat een pak mogelijkheden biedt.”

Onderzoeksmasters, een wig
tussen de universiteiten
Wat vinden jullie van het idee om onderzoeksmasters in te voeren als alternatief
voor tweejarige masters?
DP: “Het is duidelijk dat wij vinden dat
een onderzoeksmaster geen oplossing vormt
voor het probleem van de tweejarige masters.
Beide hebben een totaal verschillende finaliteit. Ze zijn er slechts voor een beperkte groep
en dwingen de studenten erg vroeg bepaalde
keuzes te maken. We blijven erop aandringen
om voor bepaalde opleidingen toch tweejarige masters in te dienen.”
De KU Leuven wil ondertussen wel een
aanvraag indienen voor veertien verschillende onderzoeksmasters. In het plan van
minister Smet is nochtans slechts plaats
voor één instelling per opleiding.
M: “Het valt nog te bezien wat de strategie van Leuven wordt in dat verband. Er zijn
een aantal pistes uitgezet om te praten over
de eventuele invoering van die onderzoeksmasters en om niet onbezonnen een aantal
aanvragen te gaan indienen, maar je kan ze
natuurlijk niet tegenhouden. Dat ze een aanvraag indienen voor Theologie, daar kan ik
me perfect in vinden, maar over die dertien
andere opleidingen moet worden overlegd.
Als ze zonder meer indienen, dan komt het
ongetwijfeld tot een diepe onenigheid in de
schoot van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR).”

Gent gemerkt en aan de andere kant zit een
grote associatie, zoals die van Leuven, met
het probleem van de grote rijken. Denk aan
het Karolingische Rijk, dat was zo groot dat
het uiteengevallen is. Daar stelt zich een bestuurlijk probleem.”
Wat is volgens jullie vandaag, na de integratie, het nut van de Associatie UGent
nog?
DP: “Ik denk dat een goede interactie tussen universiteit en hogescholen nu net nog
belangrijker is.”

"Wat zouden ze
doen, de universiteit
sluiten?"

Dat is in theorie, maar nu de praktijk:
geen idee wie het in de verkiezingsperiode
zei, maar een van jullie haalde de anekdote
aan dat zelfs het organiseren van een sportwedstrijd een helse opgave was voor de associatie.
M: “Ja , ik heb dat gezegd en dat is ook zo.
Het ging niet om een sportwedstrijd an sich,
maar de programmatie van de sportactiviteiten, dus een gemeenschappelijk sportplan.
(lacht) Zelfs dat bleek inderdaad heel moeilijk.”

DP: “Kijk, als je zulke dingen zegt, onthouden ze dat dus, hé.” (lacht)
M: “Maar het is belangrijk dat dat plan er
uiteindelijk wel gekomen is!”
Om tot slot toch heel even het thema
gender aan te raken: om decretaal in orde te
zijn, moet na de verkiezingen aan het einde
van het academiejaar elk bestuursorgaan
een strikt genderevenwicht respecteren.
Dat wordt een serieuze opdracht.
DP: “Daar ben ik dus een beetje rebels
in, in die zin dat ik niet vind dat we dat decreet blindelings moeten volgen en dat zonder meer binnen die opgelegde tijdsperiode
moeten bereiken. Voor sommige organen zal
het langer dan een jaar duren en daar moeten
de politici naar mijn mening begrip voor opbrengen. Ik ben echt overtuigd dat de UGent
op dit vlak een gericht beleid moet voeren,
dat er ingegrepen moet worden. Als ze in
Brussel zien dat we onze goodwill tonen, dat
we stappen ondernemen, zullen zij zich ook
wel meegaand opstellen.”
M:” We hebben bovendien een voorzitter
die de taal van de politiek kent en spreekt, die
kan uitleggen wat de praktische problemen
zijn, beroep zal doen op hun redelijkheid.”
DP: “Ik me niet voorstellen dat ze op
dat punt onredelijk zullen zijn. Wat zouden
ze trouwens doen, de universiteit sluiten?”
(lacht) ■
Lees de uitgebreide versie van het interview op onze website www.schamper.be.

Zijn die associaties eigenlijk nog een
goede zaak?
DP: “Het basisidee, een verbeterde samenwerking tussen universiteiten en hogescholen, is natuurlijk positief.”
M: “Dat was op papier een goed idee en
als dat goed werkt dan zou dat iets kunnen
betekenen, maar het is denk ik zo dat het
samenbrengen van concurrenten voor een
grote markt binnen één instelling uiteraard
problemen veroorzaakt. Dat hebben we in
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THE GREAT GATSBY van Baz Luhrmann

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

FOTO

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

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

volg ons ook op facebook

Lerarenopleiding
toch niet gebuisd?
Na de heisa rond de gebrekkige algemene kennis van onze leerkrachten en de op til zijnde hervormingen in het secundair, kon de media opnieuw smullen van een schandaal in het onderwijs. De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) krijgt een slecht rapport. Wat betekent dit voor de
leerkrachten van morgen? Wie is hiervoor verantwoordelijk? André Mottart, kersvers voorzitter van de opleidingscommissie Lerarenopleiding, reageert op de
door Fabrice Luyckx en Tine Eeckelaert
foto Fien Dezwaef
hetze en nuanceert.
Als we de problemen van vandaag willen
verklaren, moeten we zoals zo vaak terug naar
het verleden. De vorige minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en zijn kabinet
keurden in 2006 een decreet goed dat de Dcursus van de avondscholen gelijkschakelde
met de Specifieke Lerarenopleiding van de
universiteiten. Men wist toen al dat het aantal
leerkrachten zou afnemen ten opzichte van
de schoolpopulatie. De redenen hiervoor waren onder andere de democratisering van het
onderwijs in de jaren 60 en 70. Massaal veel
mensen vonden hun weg naar het onderwijs
om alle kinderen van de babyboomgeneratie
van educatie te voorzien. Bovendien verlengde men rond diezelfde periode de leerplicht
van veertien tot achttien jaar. Al die leerkrachten van toen staan nu op het punt met
pensioen te gaan.
De gelijkschakeling van een CVO-opleiding (Centrum Voor Volwassenonderwijs, de
vroegere avondscholen) en een universiteitsopleiding was bedoeld om meer zijstromers

aan te trekken — mensen die het beu waren
op de werkvloer — en hen een gelijkaardig diploma te bieden. Zes jaar na de goedkeuring
van het decreet werd het tijd voor een evaluatie. De media gaven echter niet de juiste
weergave van de feiten. We spraken met André Mottart over de nuances in het rapport,
waar de media fouten hebben gemaakt en wat
mogelijke oplossingen zijn voor de slechte resultaten.
“We moeten eerst en vooral een onderscheid maken tussen hogescholen enerzijds
en de CVO’s en universiteiten anderzijds.
Alles wat ik ga zeggen, heeft niks te maken
met de hogescholen, dat is een totaal andere
opleiding. De SLO van de CVO’s en universiteiten konden wel vergeleken worden. Ik kan
meteen zeggen, voor ons was het wel goed.
De pers heeft heel het verhaal op een hoop
gegooid.”

De zeven beste van de klas
Zijn er grote verschillen tussen een opleiding in het CVO en de universiteit?
“Jazeker, aan de universiteit moet je master zijn om dat diploma te kunnen krijgen.
In het CVO is de instroom heel divers. Het
curriculum wijkt ook serieus af. De meeste
CVO-opleidingen hebben bijvoorbeeld geen
vakdidactiek en weinig stage. Bovendien zijn
wij een opleiding gebleven die sterk theoretisch onderbouwd is en dat betekent voor de
student natuurlijk meer studeren. De universiteiten hebben decretaal alles mooi opgevolgd en dat blijkt uit het rapport.”
Hoe is de evaluatie verlopen?
“Er is een visitatie geweest van alle instellingen, dus met alles erop en eraan. Daarnaast is er ook een beleidsevaluatie geweest.
Een extra evaluatie van de UGent, door onze
vakgroep Onderwijskunde uitgevoerd in op-
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dracht van het ministerie van Onderwijs. De
uitkomsten waren vrij parallel. Wat blijkt: van
de 37 gevisiteerde instellingen zijn er maar
zeven zonder onvoldoendes, waaronder de
UGent. Maar daar zitten ook CVO’s bij. Als
men het rapport analyseert, is de grootte
van de instelling vaak het probleem. Kleine
instellingen hebben meer moeite om te voldoen aan de eisen die in het decreet worden
gesteld.”
Wie zijn die zeven goede instellingen?
“Ik vind het ten eerste al raar dat dàt niet
eens in de pers komt. De Universiteit Gent,
de Universiteit Antwerpen, de HUB, de Lessius Hogeschool en drie CVO’s hadden op
alle hoofdonderwerpen voldoende of beter.
Dan had je er dertien die wel op de hoofdonderwerpen minstens voldoende hadden,
maar op verschillende facetten wat onvoldoende. Dan had je er zeventien die ook in de
hoofdonderwerpen onvoldoendes hadden.
Dat is natuurlijk erg. Als je bijvoorbeeld op
je curriculum een onvoldoende haalt, schort
er echt iets.”
Hoe lang is het visitatierapport al bekend?
“Al heel lang. Het is een schande, eigenlijk was alles al rond eind 2012. Zowel de
beleidsevaluatie als de visitaties. Minister
Pascal Smet heeft tot nu gewacht om dat officieel bekend te maken. Het rapport stond nog
niet online. Ik vermoed dat dat een politieke
zet is.”
Minister Smet kwam onlangs met een
‘oplossing’: zes nieuwe beleidsgroepen. Die
groepen moeten maatregelen voorbereiden
voor de lerarenopleidingen. Eén van die
groepen zou zich buigen over de SLO.
“Dat vind ik niet nodig. Alles is grondig
geanalyseerd. In de visitatierapporten staat

www.schamper.ugent.be

alles in het lang en breed beschreven. Ze hebben wel iets besloten: alle instellingen met
een ‘buis’ — om het in studententaal te zeggen — moeten een verbeterplan indienen tegen maart 2014. In 2015 wordt er opnieuw
gevisiteerd. Ondertussen gaan die opleidingen wel gewoon door.”

Alles op een hoop
Waar is de media in de fout gegaan?
“Ze kunnen het in de krant lezen, maar het
probleem is dat het allemaal op één hoop gegooid wordt. Vorige week was het precies een
grote ramp: 40% van de lerarenopleiders heeft
nooit les gegeven in het secundair onderwijs!
Ik heb daar twee bemerkingen bij. Eén: je
moet geen olifant zijn om over olifanten te
kunnen praten. Twee: 60% heeft wel les gegeven in het secundair onderwijs. Misschien
is dat wel een leuke mix, zowel academische
kennis doorgeven als praktische. Maar als je
dat zo ziet staan op de voorpagina, is het precies alsof zoiets uitzonderlijk is. 60% komt uit
het TSO en BSO, maar veertig procent komt
wel nog steeds uit het ASO. Dat zijn trouwens
precies de verhoudingen die je ziet in aantal
leerlingen. In het ASO zit ongeveer 40% van
het aantal leerlingen. Dat is allemaal heel ongenuanceerd geprojecteerd.”
Dit jaar zijn de vakken van de SLO aan
de UGent aangepast. Is dat een antwoord op
de visitatie?
“Wij hebben onmiddellijk gereageerd. We
hadden een paar voldoendes op sommige
punten en we hebben liever minstens ‘goed’.
We hebben getracht om een oud zeer van de
universiteiten — te theoretisch en los van de

praktijk — wat terug te dringen. De algemene
vakken, die een soort erfenis waren van zoveel jaar terug, zijn van naam veranderd. We
geven ze ook in kleinere groepen, zodat er
in clusters gewerkt kan worden. Inhoudelijk
kan de lesgever zich dan in zijn voorbeelden
meer richten op de specifieke cluster/groep,
zoals een groep uit de wetenschappen. Ook
het examensysteem is veranderd. Het heeft
weinig zin om echt puur theoretisch te ondervragen. Iedereen heeft al bewezen dat hij
vanbuiten kan leren. Het blijft bij multiple
choice wegens het aantal studenten, maar
meestal kiezen we voor open boek met meer
probleemgestuurde cases.”

groep zou het wel zinvol zijn om je in je master te specialiseren in educatie, want velen
worden toch leraar. Je zou in die educatieve
master ook een masterthesis kunnen schrijven rond onderwijs of het vak dat je wil geven. Maar men wil de masters niet verlengen
tot twee jaar in de Taal- en Letterkunde, dus
de faculteiten kunnen dat nog niet inrichten. Een SLO mag geen master-na-master
genoemd worden, maar het is een manama,
want het is zestig studiepunten waard. Men
wil meer leraren op het niveau van master,
maar ze zouden eigenlijk liefst enkel bachelors in het onderwijs steken, want dat is
goedkoper. Een politieke kwestie.”

Is er plaats voor meer vakdidactische
vakken?
“Je moet naar de studiepunten kijken. Bij
ons hebben vakdidactiek en stage samen meer
dan de helft van de studiepunten. Aan de
UGent is het zo dat wie de vakdidactiek geeft
ook de verantwoordelijke lesgever is voor de
stage. Dat kan dus eigenlijk gezien worden als
één vak en dat is voldoende. Ik vind dat er
ook wat theorie mag zijn. We willen tenslotte
een academische opleiding zijn. Een leraar
moet meer zijn dan een uitvoerder.”

"je hoeft geen
olifant te zijn om
over olifanten te
spreken"

Manama no?
In Knack stond een opiniestuk waarin
werd voorgesteld om lerarenopleidingen op
te nemen in de tweejarige master. U ondertekende dat stuk.
“Daar sta ik wel achter. Ik ben vakdidacticus Nederlands-Engels. De Taal- en Letterkunde is traditioneel een relatief grote
leverancier van leerkrachten. In zo’n grote

Een ander pijnpunt dat de visitatiecommissie blootlegde, was dat lesgeven in grootsteden alsmaar moeilijker wordt. Wordt
daar in de SLO aandacht aan besteed?
“Dat is inderdaad een aandachtspunt
waarop we nog meer moeten inzetten. Dankzij gastcolleges en workshops van de cel
Diversiteit en Gender wordt daar wel een antwoord op geformuleerd, want het klopt dat
daar in het verleden wat te weinig aandacht
aan is gegeven. Het is ook een problematiek
die de laatste jaren enorm gegroeid is. Antwerpen en Leuven zijn daarin grote voortrekkers. Gent is vrij laat in het aanpakken van
die problematiek, maar we zijn daar nu volop
aan bezig.” ■

Onderwijskort: Stom Systeem!
Evo In 2008 werd er met de invoering van
het leerkrediet door Frank Vandenbroucke
paal en perk gesteld aan de hardleerse levensgenieters die jarenlang rondhangen aan onze
Vlaamse universiteiten en zichzelf onterecht
studenten noemen. Deze studenten werden
voortaan door de overheid gedwongen zich
toch richting arbeidsmarkt te begeven. Vorig
academiejaar waren er zo’n 1300 studenten
die het iets te bont maakten en niet meer verder mochten studeren. Helaas werkt het systeem van het leerkrediet niet helemaal zoals
gehoopt …
Een eerste probleem wordt aangekaart
door Bram Roelant de voorzitter van de
VVS, de Vlaamse Vereniging voor Studenten.

Het systeem van het leerkrediet is ingewikkeld en straft studenten te laat af voor het maken van een verkeerde studiekeuze, wanneer
bijsturing niet meer mogelijk is. De VVS pleit
voor een combinatie van studiebewaking,
waarbij een foute studiekeuze sneller opgespoord wordt, en een betere oriëntering in
het secundair onderwijs.
In het huidige systeem hebben studenten
die al hun leerkrediet verkwanselden en die
toch nog willen studeren geen recht meer
op overheidsfinanciering. Maar hogescholen
lappen deze regel aan hun laars en laten vaak
toch nog studenten die niet slaagden aan de
universiteit toe aan het gewone tarief. Het gebrek aan tussenkomst van de overheid wordt

gecompenseerd door een verschuiving van
interne middelen van de hogeschool in kwestie. Toon Martens, algemeen directeur van
KH Leuven/ KH Limburg en voorzitter van
de Vlaamse Hogescholenraad, suggereert dat
het toekennen van zestig studiepunten bij het
maken van een nieuwe start (dus bij een omschakeling van universiteit naar hogeschool
of bij het terugkeren naar de schoolbanken
na een tijdje gewerkt te hebben) hier een oplossing kan zijn.
Als reactie op deze problemen in het huidige systeem laat Pascal Smet nog dit academiejaar een werkgroep zoeken naar een
eenvoudiger en beter alternatief voor het
leerkrediet. ■

Extra lessen voor
ijverige studenten
Geloof het of niet: er zijn studenten die zonder problemen door hun bachelor en master cruisen en die hebben soms nood aan een grotere intellectuele uitdaging. Voor hen biedt de UGent
sinds dit academiejaar een verbredend honoursprogramma aan dat aan die intellectuele noden
door Dylan Belgrado
zou moeten beantwoorden.
De Hermelienen onder ons kunnen hun
intellectuele talenten ten volle ontwikkelen
in een extracurriculaire lessenreeks, namelijk
de zogenaamde Quetelet colleges. Onderwijsdirecteur Kristiaan Versluys verduidelijkt
waarom deze lessenreeks vanaf dit academiejaar wordt georganiseerd: “In het kader van
gelijke onderwijskansen vinden we dat er ook
iets moet worden aangeboden aan de betere
student. We doen al veel voor studenten die
bepaalde moeilijkheden ervaren met hun
studie, maar er zijn natuurlijk ook studenten
die wat meer in hun mars hebben. Hen willen we de nodige stimulansen en uitdagingen
kunnen geven.”

Studeren voor gevorderden
De lessencyclus wordt verdeeld over de
tweede en derde bachelor en studenten die
het programma volgen, nemen gedurende
deze twee jaar twintig studiepunten extra op
in hun curriculum. Elk semester moeten de
studenten gedurende tien weken op dinsdagavond naar een lezing gaan die gegeven zal
worden door gerenommeerde professoren.
Die lezingen moeten de studenten telkens
voorbereiden door academische artikels te
lezen. Ze moeten bovendien actief deelnemen aan discussies van een hoog niveau en
er wordt van hen ook verwacht dat ze elk semester twee essays schrijven. Het programma
vraagt dus toch een significante inspanning
van de studenten.
Volgens Versluys wordt het belang van interdisciplinariteit ook sterk benadrukt: “De
bedoeling is dat de studenten een idee krijgen
van de breedte van het wetenschappelijke veld
en de vele gelijkenissen tussen de verschillende soorten wetenschappen.” Daarom zijn
de discussies tussen de studenten een cruciaal onderdeel van het programma: “Het zijn
studenten die van overal komen en we vinden
die onderlinge discussie, tussen bijvoorbeeld
een ingenieursstudent en een filosoof, leerrijk en nuttig voor de studenten.”
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Hermelien heeft nood aan een uitdaging.
Aangezien niet iedereen kan deelnemen
aan het honoursprogramma, vond er eerst
een selectie plaats. De universiteit contacteerde studenten die tot de 10% beste studenten
behoren en nodigde hen uit deel te nemen
aan de selectie voor het programma. 270 studenten reageerden op die uitnodiging en op
basis van een motivatiebrief en een groepsgesprek werden dan uiteindelijk vijftig studenten verkozen die mogen deelnemen aan de
Quetelet colleges.

La petite bourgeoisie
Dat niet iedereen zomaar kan deelnemen
aan het honoursprogramma kan negatieve
reacties uitlokken. Er wordt vooral gekeken
naar de resultaten van de studenten waardoor
studenten die minder goede punten halen
maar misschien wel intelligent genoeg zijn,
uit de boot vallen. Volgens Versluys spelen
de motivatiebrief en het cv van de studenten
echter ook een grote rol in het selectieproces.
Toch wordt er in eerste instantie wel naar de
puntenlijsten gekeken. Kritiek op dit selectieproces is echter onterecht. Het is namelijk belangrijk dat de studenten die dit programma
zullen volgen een intellectuele uitdaging aankunnen en bereid zijn om veel tijd te steken
in hun studies. Het spreekt dan ook voor zich

UGENT

dat vooral studenten die hoge cijfers halen de
nodige energie zullen willen steken in zowel
hun studie als in extracurriculaire activiteiten, zoals het honoursprogramma, die qua
moeilijkheidsgraad zeker niet mogen worden
onderschat.
Het honoursprogramma kreeg ook al de
kritiek dat het om een elite gaat. Onterecht
volgens Versluys: “Het programma streeft in
de eerste plaats naar een intellectuele ontplooiing, maar dient ook om de burgerzin en
de verantwoordelijkheidszin van de verkozen
studenten aan te wakkeren. Er is dus niets elitairs aan. Ons selectieproces zou elitair zijn
als je rekening zou gaan houden met het kapitaal van de ouders. Dat hebben we uiteraard niet gedaan. We hebben gekeken naar de
verdiensten van het individu en daaruit willen we het maximum halen op vlak van sociale verantwoordelijkheidszin en intellectuele
ontwikkeling.”
Of het honoursprogramma uiteindelijk
een meerwaarde is voor de studenten of niet
zal blijken na een grondige evaluatie op het
einde van het jaar. De reacties van de deelnemende studenten zijn tot nu toe wel zeer
positief en dat 270 studenten op de uitnodigingen waren ingegaan, toont ook dat er wel
degelijk nood was aan een dergelijk programma voor uitmuntende studenten. ■
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DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.)
van de universiteit Gent zoekt:
Gezonde vrijwilligers (M/V)
voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek
Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?
D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent.
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité. De veiligheid en gezondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?
De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:
De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit.
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:
Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:
D.R.U.G., UZ-Gent, 5K4
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be

Erasmus: kruisende wegen
Van knäckebröd, vispannenkoekjes en Belgische frietjes tot rendiervlees, het kan allemaal.
Nu de Erasmussers aan het genieten, feesten én proeven zijn in een ander land, vertellen een
Noorse student die in Gent studeert en een Gentse studente die in Noorwegen verblijft over
door Yana Morren
hun eetrituelen en verschillen met hun thuisland.
Ilka (BE, 21),
Kunstwetenschappen
Wat vind je de vreemdste eetgewoonten
in Noorwegen?
“Echt vreemd zijn hun eetgewoontes eigenlijk niet te noemen. Hoewel water hier
wél steeds gratis bij de maaltijd geserveerd
wordt en rendiervlees een vast plekje inneemt op het menu. Brunost is een typische
Noorse kaas maar is iets bruiner van kleur en
smaakt naar karamel. Vispannenkoekjes, dus
echt wel koekjes met binnenin vis, zijn heel
geliefd bij de Noren. Tot nu toe heb ik die
gekke combinaties toch nog maar eventjes
links laten liggen.”
Mis je de Belgische frietjes niet?
“Natuurlijk! Frituren kennen ze hier niet
en de frietjes in restaurants of fastfoodketens
kunnen er helemaal niet aan tippen. Zodra
ik thuiskom, zal ik zeker een frietstop maken.
Een heel semester lang geen Belgische frietjes
eten, is zeker een gemis.”
Welke lekkernijen mis je het meeste uit
België?
“Een Belgisch pintje en lekker versgebakken brood doen mijn buikje al automatisch
grommen. Bier en brood zijn hier heel duur
en ook de smaak is niet te vergelijken. Ze eten
hier vaker knäckebröd, dat is een soort dikke
Cracotte. Koken doe ik hier wel veel, dus kies
ik stiekem toch nog wel veel Belgische ingrediënten. Sommige ingrediënten zoals kaas
haal ik jammer genoeg niet in huis omdat ze
zo duur zijn. Ik mis wel een sneetje kaas op
mijn boterham, euhm, Cracotte.”
Wat zijn de grootste eetverschillen tussen België en Noorwegen?
“Noren zijn gezonder en Belgen zijn
Bourgondiërs. Het cliché klopt! Hier op de
campus zie je niet snel iemand een Twix of
een blikje Cola uit de automaat nemen. Ook
de saladbar in de cafetaria is veel uitgebreider
dan de onze in Gent. Indien je denkt dat België een koffieland is, ben je wel verkeerd. Bij
alles wordt er hier wel koffie gedronken. De
alcoholcultuur die bij ons bestaat, is hier dan
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weer bijna onbestaande. Geen nachtwinkels
te zien, enkel alcohol verkrijgbaar in speciale
alcoholshops voor 20 uur ’s avonds en op zaterdag zelfs voor 18 uur. Een glaasje wijn bij
de maaltijd wordt hier veel minder gedaan.”

Haldor Kristiansen (NO, 24),
Business Administration
Wat zijn typische eetgewoonten in Noorwegen?
“Maaltijden in Noorwegen zijn eigenlijk
heel simpel. Er wordt heel wat geïmporteerd
en daarom is onze keuken heel gevarieerd.
Maar toch is er elke donderdag aan de westkust een vast ritueel. Iedereen gaat op restaurant om de typische kumle te eten. Dat kan je
vergelijken met jullie aardappelpuree, maar
er is nog deeg in vermengd. Het wordt meestal geserveerd met spek, zout vlees en worst.
In deze tijd van het jaar is het ook heel populair om lamsvlees te eten, zeker voor de vleesliefhebbers.”

Al kennisgemaakt met de Belgische frieten en bier?
“Absoluut! Het beste bier dat ik ooit al heb
gedronken. In Noorwegen drink ik eigenlijk
niet zo veel bier, dat is nu wel even veranderd!
Nooit gedacht dat bier zo veel verschillende
smaken kon hebben. Geen idee wat jullie zo
fantastisch vinden aan frieten. Jullie lijken
wel verslaafd en je krijgt er ook zo veel van.
Wanneer ik dan wil eten, heb ik er eigenlijk
al genoeg van.”
Wat is voor jou een vreemde eetgewoonte in Gent, die jullie in Noorwegen niet hebben?
“Jullie gaan veel meer uit eten dan wij. Wij
zijn het gewoon om thuis te eten in plaats van
op restaurant, zoals jullie doen. Ook de frieten blijf ik heel vreemd vinden. Thuis eten we
frietjes altijd met iets anders erbij. Hier zie ik
jullie heel vaak gewoon frietjes met een of andere saus eten.” ■

PURE DAPHNÉ KROKETTENBAR
omdat kroketjes onze passie zijn…
KOM NU LANGS EN GENIET VAN ONZE ACTIE*
- 6 minikroketjes kopen + 2 minikroketjes GRATIS
- 12 minikroketjes kopen + 6 minikroketjes GRATIS

Gebroeders Vandeveldestraat 3 | 9000 GENT
09/278.22.80
http://www.facebook.com/PureDaphne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 minikroketjes + 2 GRATIS
* 1 bon per klant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 minikroketjes + 6 GRATIS
* 1 bon per klant
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Zo veel inzendingen kreeg de
Vlaamse Scriptieprijs dit jaar toegestuurd. Een absoluut record voor de
wedstrijd. Vorig jaar kreeg de wedstrijd ‘slechts’ 267 inzendingen, een
toename van maar liefst 60%. Misschien dat de hoofdprijs, een geldsom
van 2500 euro, daar voor iets tussen
zit. De wedstrijd, die ondertussen
aan zijn twaalfde editie toe is, gaat op
zoek naar de beste bachelor- en masterscripties van het afgelopen jaar.
Vooral vrouwen lijken de weg naar
de wedstrijd te vinden, met een overtuigend aandeel van 62%. Op 17 december zal in Hasselt de winnaar van
de wedstrijd bekend gemaakt worden
door minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten. ■

Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie
Geef ons heden ons dagelijks brood, oh alma mater
(zo’n 400 000 broodjes per jaar). Of een warme maaltijd
(zo’n 660 000 couverts per jaar). En vergeef ons onze spaghettidrang (25 ton slierten per jaar). En leid ons niet in
bekoring voor nog een frietje, want vijftig ton per jaar volstaat wel. Want van de Brug komt de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Ave atque vale, giscorrectie!
Zij kwamen, zagen en keurden het af. De giscorrectie,
die barbaarse praktijk die menig eerlijk student het zwarte
dal van de tweede zit in sleurde, is niet langer, tenminste
als het van de Onderwijsraad afhangt. Als de Raad van Bestuur of het Bestuurscollege dit advies opvolgt, valt weldra
het doek over deze gehate instelling. In de plaats zou een
systeem van standard-setting komen om gokken tegen te
gaan. Door administratieve verplichtingen zal de wijziging
pas ten vroegste voor volgend academiejaar zijn. Het werd
dan ook hoog tijd dat het universiteitsbestuur zou luisteren
naar de stroom studies uit de faculteit Pedagogie die wezen
op het onnut en de onrechtvaardigheid van de giscorrectie. Of is het louter toeval dat deze beslissing na de taaltest
komt, waarbij een aantal proffen zelf moesten afrekenen
met het monster van de giscorrectie?

Pecunia non olet
Geld stinkt niet, moet Sas Van Rouveroij gedacht hebben toen hij de functie als
voorzitter van de Raad van Bestuur aanvaardde. Met 32 000 klinkende euro’s (bruto) per jaar erbij, hoeft de man alvast niet
meer de krassen met Win For Life. Pittig
detail: hetzelfde bedrag wordt gestort op
de rekening van de vicerector. Al heeft die
laatste wel net iets meer werk dan een paar
vergaderingen leiden.

onthutsen
de
ontdekkin
g:
rome tóch
op één
dag gebou
wd

leutig latijn
Sidera somnum suadent - De sterren raden ons slaap aan
globos meos lambe - lik mijn testikels
Nunc est bibendum - nu is het tijd om te drinken
irrumator - hoerenzoon
Veni, bibi, vomui - Ik kwam, ik dronk, ik gaf over
bibe semen meum e baculo - drink mijn sperma uit een beker
morde meum globes - bijt in mijn ballen
Nec pluribus impar - ik ben de grootste
vacca foeda - vuile koe
caput tuum in ano est - uw hoofd zit in uw gat
flocci non faccio - 't kan mij niet schelen
interfice te cochleare - pleeg zelfmoord met een lepel
mater tua me irrumavit - uw moeder zoog aan mijn penis
Rogo vos, quis potest sine - Ik vraag jullie, wie kan zonder
offula vivere?

worstjes leven?

Tum podex carmen - Toen stiet de aars een ruw
extulit horridulum

lied uit

Wetenschap
Razende reclamebonzen

Olijke olifanten

Onderzoekers van de universiteit van
Keulen hebben ontdekt dat kauwen ons immuun maakt voor reclame. Merknamen
worden in ons hoofd gebrand doordat onze
tong uit zichzelf de uitspraak van een nieuwe
naam oefent. Elke keer wanneer die reclame
nog eens voorbij flitst, perfectioneert onze
mond onbewust de uitspraak van de nieuwe
naam. De onderzoekers vroegen zich af wat
er gebeurt als de tong zich met andere zaken
bezighoudt. Welke manier om deze hypothese te toetsen, is beter dan een stel proefpersonen in twee groepen op te splitsen, deze
in een bioscoopzaal te ploffen, de ene helft
een royale doos popcorn toe te steken en de
stumperds van de andere helft één suikerklontje te geven? Zo geschiedde en er werd
geconcludeerd dat de groep die gedurende de
voorstelling handjes popcorn zat te graaien
niet beïnvloed werd door de reclame vooraf.
De groep die de hele voorstelling lang met
een slappe tong zat, vertoonde wel een psychologische respons. Topolinski, één van de
onderzoekers, voorspelt ondertussen dat de
ondergang van popcornmachines in bioscopen in zicht is. Gezellig, hè, filmpie kijken?

Onderzoekers van de Schotse universiteit
van St Andrews kregen het plan om olifanten te leren wijzen. Een verspild retourtje
Afrika, zo bleek, want de dieren kunnen dat
al. Olifanten hokken samen in sociale gemeenschappen waarin de zorg voor anderen
erg belangrijk is. Er wordt verondersteld dat
hun vermogen te begrijpen dat een andere
olifant een praatje wil slaan hieruit ontstaan
is. Bijzonder is dat zelfs onze dichtste verwanten, de mensapen, geen flauw benul hebben wat er bedoeld wordt als hun verzorger
naar iets wijst. Olifanten lijken cognitief veel
meer op ons dan verwacht werd, waardoor ze
het wijzen om dingen in de omgeving aan te
duiden begrijpen. Wijzen is dus geen uniek
onderdeel van het menselijk communicatiesysteem. Ach, wat een trieste week voor ons
superioriteitsgevoel.

Wijze(nde) olifant

Bling boven

Popcorn.
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Ook planeet Aarde kreeg een deukje in
haar zelfvertrouwen: op Saturnus en Jupiter
wordt namelijk een lichte diamantenbui verwacht. De onderzoekers Baines en Delitsky
gaan ervan uit dat bliksem in de atmosfeer
van deze planeten methaan bestookt, dat
hierdoor uiteenvalt in koolstofatomen. Deze
atomen gaan dan aan elkaar plakken en dalen
traag af door de steeds dikker wordende atmosfeerlagen naar de rotsige planeetkernen.
Blootgesteld aan een enorm hoge temperatuur en bijpassende druk, wordt het goedje
samengedrukt tot grafiet en even later tot diamant. Daarna stijgt het kwik tot een graad of
8000 en krijgen we vloeibare diamantdruppels. Nou!

wetenschap

Hartig hert

Brullende bonken
De lage positie van het strottenhoofd werd
lang afgedaan als een uniek menselijk trekje.
Daarom werd er ook aangenomen dat dit
verantwoordelijk is voor dat andere unieke
trekje: praten. Nu blijkt dat herten het lage
strottenhoofd met ons delen en mannetjes
het ding in het paarseizoen gebruiken om de
hele dag door te brullen. Aan de ene kant om
hindes te bekoren, maar aan de andere kant
ook om mogelijke rivalen te intimideren. Onderzoekers van de universiteit van Aberdeen
vroegen zich af of er van dit gedrag iets terug te vinden is bij de mens. Ze ontdekten dat
vrouwen een voorkeur voor diepe stemmen
hebben. Meer zelfs, informatie die verteld
wordt met een mannelijke brom, onthouden
ze beter. Verder speelden de onderzoekers
ook koppelaar: ze plaatsten steeds twee mannen tegenover elkaar, maar zorgden ervoor
dat ze elkaar niet konden zien. Daarna gaven
ze de twee de kans de geweien te kruisen om
een date te winnen. De mannen die zichzelf
best een stoere bonk vonden, haalden hun
beste Barry White-timbre uit de kast om hun
rivaal te intimideren. Mannen die dachten de
date aan zich voorbij te zien gaan, reageerden
dan weer door een hoger stemmetje op te zetten en hiermee de confrontatie uit de weg te
gaan. Mannen, ’t zijn allemaal beesten. ■
door Clara Casert

www.schamper.ugent.be

Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt
Park Meeters tweewekelijks
ten strijde tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele
doel: het volk weer kritisch laten nadenken. En romantische
onzin de wereld uit helpen.

Godzijdank is het herfst. Als ik nog één
naïeve deerne hoor gillen: “Ooooh een lieveheersbeestje, das kei-romantisch!”, gooi ik
geheid mijn geweldloosheid overboord. Lieveheersbeestjes, beste mensheid, zijn niets
anders dan geboren killers. Er is niks romantisch aan het besluipen en uiteen rijten
van nietsvermoedende bladluizen. Pas op,
ik versta dat de media hier niet vrijuit gaat,
met hun tekenfilmpjes over vredelievende
kevertjes die iedereen graag zien en kennelijk
overleven op zonlicht en de liefde. Ook hun
volksnamen zijn vast in de jaren 70 (peace
and love, man) gekozen. Hemelbeestje, pimpampoentje, bontekoetje en het gelukskevertje zijn maar enkele misselijkmakende
voorbeelden.
Laat ik even iedereen uit de waan helpen: een lieveheersbeestje in de prime van
zijn leven eet zo’n drieduizend bladluizen
per maand. Het is een carnivoor pur sang die
door boeren zelfs ingezet wordt als biologisch bestrijdingsmiddel tegen bladluizen die
het wagen aan hun rozen of tomatenplanten
te knabbelen. Eind jaren 90 werden Aziatische ‘neven’ van onze inheemse soorten geïn-
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troduceerd in de serres, maar een idioot heeft
waarschijnlijk een raampje laten openstaan.
De exoten maakten van deze grote fout gebruik om te ontsnappen en zich in de vrije
natuur lustig voort te planten. Het veelstippelig Aziatisch lieveheersbeestje is zo mogelijk nog erger dan de brave Belgische soorten,
want naast smakelijke bladluizen eten ze ook
andere lieveheersbeestjes. Geen wonder dat
in een mum van tijd inheemse soorten zoals
het zevenstippelige en het tweestippelige lieveheersbeestje op de rode lijst stonden. Zoals
ik al zei, geboren killers.
De — gelukkig — minder poëtische namen van inheemse soorten brengt mij op
een tweede groot misverstand: de stippen.
Twee maanden geleden passeerde ik een
kleuter en zijn duidelijk niet al te snuggere
oppas in het Citadelpark toen die laatste zei:
“Tel de stippen eens op dat lieveheersbeestje,
dan weet je hoe oud hij is.” Dat daar, mensen, was het bewijs van de tekortkomingen
van ons onderwijssysteem. Als kruisvaarder
van de waarheid kon ik niet anders dan die
kleine wel de juiste informatie te verschaffen. Dat zijn oppas achteraf stond te huilen

als een klein kind, is niet mijn probleem. Lieveheersbeestjes leven ongeveer een jaar, dus
stippen tellen om de leeftijd te bepalen is totale quatsch! Meer zelfs, het aantal stippen is
vaak het hoofdkenmerk waardoor men verschillende soorten kan onderscheiden. Het
tweestippelige lieveheersbeestje heeft logischerwijs twee stippen, meestal zwarte op
een rood schild, al is de kleur variabel. Een
zevenstippelig lieveheersbeestje heeft zeven
stippen. ALTIJD. Eenvoudiger kan niet. Het
volstaat dus de stippen te tellen om te kijken
of je met een inheemse soort of een exoot van
doen hebt. Dit is redelijk belangrijk, aangezien alle Belgische soorten beschermd zijn.
Je mag ze niet doden, vangen of verhandelen
en je mag ook niet aan hun habitat komen.
Op de exoten is de jacht helemaal vrij. Als je
volgende lente een veelstippelig knaloranje
exemplaar tegenkomt, weet je dus wat je te
doen staat. ■
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door Park Meeters
opgetekend door Tine Eeckelaert
cartoon: Robbe Verschueren
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Romeinen en
barbaren
Met zijn nieuwste boek, Romeinen en barbaren. De ondergang
van het Romeinse Rijk in het westen, vult historicus Jeroen
Wijnendaele een opmerkelijke lacune in de historische literatuur. Het is namelijk voor het eerst dat de ondergang van het
Romeinse westen in het Nederlands wordt opgetekend.
door Yannick Verberckmoes en Martijn Vermeersch
foto Dylan Belgrado

Op 24 augustus 410 was het onaangenaam
ontwaken voor de laat-Romeinse wereld. Visigoten onder leiding van Alarik I trokken
plunderend en verkrachtend door de straten van de urbs aeterna. De wereld was met
verstomming geslagen: de stad waar heel de
wereld voor viel, was gevallen. Het psychologisch trauma dat volgde, bleek moeilijk te
verwerken. “Als zelfs Rome kan vergaan, wat
is er dan nog veilig?” schreef de kerkvader
Hiëronymus. Hoe was het ooit zover kunnen
komen?
In de imposante Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde geeft
Wijnendaele naar aanleiding van zijn publicatie tekst en uitleg. Daarbij maakt hij meteen ook komaf met een aantal hardnekkige
mythes.
Wijnendaele: “Het klopt simpelweg niet
dat horden stammen eeuwen lang doorheen
Europa aan het trekken waren op zoek naar
nieuw land, om uiteindelijk een verzwakt
Rome te overrompelen.”

Het einde van een eeuwige stad
Waar ligt precies de focus op het boek?
“De titel zegt het eigenlijk zelf. Ik zou er
zoals Edward Gibbon zes turven over kunnen schrijven, maar daar heb ik de tijd niet
voor en tegen dan ben ik bankroet, want
geen uitgever zal mij daar zolang voor willen
houden. (lacht) Ik focus me op twee thema’s:
enerzijds het aftakelen van het Romeinse
Rijk, maar anderzijds wil ik ook de relatie
tussen Romeinen en barbaren toelichten. Dat
thema van identiteit is enorm populair geworden in Vlaanderen. Men spreekt van de
afkalving van de Belgische identiteit en het
ontstaan van de nieuwe Vlaamse, maar in de
periode waarover ik schrijf had je net hetzelfde. In mijn boek citeer ik het grafschrift
van een Frankische soldaat die zegt: ‘Ik ben
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een Frank, een Romeins burger, een soldaat
onder de wapenen.’ Identiteit dus is meer gelaagd.”
Voor de ondergang van het West-Romeinse Rijk zijn talloze redenen aangevoerd, gaande van loodvergiftiging tot
decadente keizers. Wat is volgens u de
hoofdoorzaak?
“De Duitse historicus Alexander Demandt verzamelde begin jaren 1980 meer
dan tweehonderd factoren die geleerden in
het verleden als oorzaak gaven voor ‘de val
van Rome’. Loodvergiftiging neemt geen kat
nog serieus. Ik viel dan ook bijna steil achterover toen Bart De Wever daarmee kwam
aandraven in zijn column in De Standaard
begin dit jaar. Als je dat soort quatsch aan de
kant schuift, zijn er verscheidene manieren
om dit concept te benaderen. Lange tijd heeft
men de desintegratie van het Romeinse Rijk
in het westen aanzien als de hoofdramp. Er is
uiteraard niet een enkele factor waarmee je
zo’n geopolitiek proces kunt verklaren. Wel
merk ik in de laatste jaren twee tendensen:
zie je externe druk – de zogenaamde ‘grote
volksverhuizingen’ – als doorslaggevend, of
interne destabilisering? Toen ik het onderzoek voor dit boek aan het doen was, was het
eerste opnieuw enorm en vogue. Zelf reken ik
me nadrukkelijk tot het tweede kamp.”
Voor velen is de val van het West-Romeinse Rijk toch eerder de resultante van
een clash van culturen: Romeinen tégen
barbaren.
“Er was niet zoiets als ‘Romeinse’ of ‘barbaarse’ etniciteit. Dat zijn politieke labels.
Voor de Romeinen was iedereen die geen inwoner van hun imperium was een ‘barbaar’.
Ongeacht of het een superstaat betrof die zich
kon meten met Rome, zoals Perzië, rondtrekkende nomaden, zoals de Hunnen, of agra-
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rische samenlevingen, zoals de Franken of
de Goten. Zo ook was het Romeins Rijk een
staat met talloze culturen en sociale groepen. Dat maakte de laat-Romeinse staat zo’n
merkwaardig succesverhaal. Allemaal waren
ze Romeinen en konden ze tot de toplaag van
de maatschappij doorstromen – een opmerkelijk contrast met de Republiek en zelfs het
vroege keizerrijk. Voor velen van hen was het
Romeinse keizerrijk geen aartsvijand, maar
een carrièremogelijkheid.”

Wachten op de barbaren
Alarik was niet de eerste, noch de laatste
die Rome in brand zou steken. Wat maakte
zijn rooftocht dan zo bijzonder?
“Het frappante is dat de plundering van
Rome in 410 wel voor een psychologische
schokgolf zorgde — het was immers exact
achthonderd jaar geleden dat dit nog eens gebeurd was — maar eigenlijk geen enkel politiek of militair verschil maakte in de jaren
die volgden. Sterker nog: voor Alarik was het
net een persoonlijke nederlaag, een daad van
ultieme frustratie na anderhalf jaar onderhandelingen gevoerd te hebben. Rome was
op dat moment niet langer de hoofdstad van
het keizerlijke westen, maar wel nog steeds
de grootste metropool. Alarik had haar met
gemak kunnen innemen eind 408 maar dat
deed hij niet. Het was het ultieme dreigmiddel tijdens onderhandelingen met de keizer.”
U gaf tijdens uw lezing een zeer genuanceerd beeld van die plundering. Moeten we
ons beeld van barbaren bijstellen?
“Er zijn uiteraard zeer wrede dingen gebeurd. Probleem is echter vaak het idee van
us versus them. In Europa, afhankelijk van nationaliteit, identificeren auteurs zich vaak met
ofwel het Romeinse kamp ofwel met de anderen. Als je naar literatuur uit de vroege negentiende eeuw kijkt, dan zie je dat Franse en
Italiaanse auteurs die val van Rome een ramp
vinden, terwijl Duitse auteurs het natuurlijk
hebben over ‘de grote volksverhuizing’, een
term die we overigens van hen hebben overgenomen. Het probleem is dat het Romeins
leger minstens even brutaal was als die zogenaamde barbaarse krijgsbendes.”
“Ik heb misschien wat overdreven gesteld
dat de plundering van 410 een van de meest
beschaafde was die de stad zou meemaken.
Maar de bronnen benadrukken dat Alarik
strikte orders had gegeven aan zijn troepen:
geen moord, geen brandstichtingen en laat
mensen die asiel zoeken in heilige plaatsen
met rust.”
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In uw lezing gaf u aan dat het niet de Visigoten waren die aan de basis lagen van de
plundering van Rome, maar dat de plundering van Rome aan de basis lag van de Visigoten. Wat bedoelt u daarmee?
“Tot op de dag van vandaag ziet menig
kaart van Europa tijdens de vijfde eeuw eruit
als een compleet uit de hand gelopen spelletje
Risk. Een van de moeilijkste concepten die ik
in mijn boek in de grond tracht aan te boren,
is dat van ‘grote volksverhuizingen’. In tegenstelling tot de mythes, was Alarik een Gotisch
officier, geen koning, die met verscheidene
Gotische eenheden van hulptroepen aan het

"ik ga er geen
traan om laten dat
rome ten onder is
gegaan"
muiten was geslagen. Na verloop van tijd trok
zijn rebellie tal van mensen aan, wars van etniciteit. Laat staan dat hij heerser over alle
Goten was, waarvan velen gewoon in de Balkan of ten noorden van Donau en Zwarte Zee
bleven leven. Alarik wou voor zichzelf een
positie als topgeneraal en voor zijn soldaten
betere garanties dan wat ze in de jaren voor
zijn muiterij hadden meegemaakt aan uitbuiting. Uiteindelijk dreven zijn frustraties hem
ertoe Rome te plunderen, wat zoveel betekende als politieke zelfmoord. Al die tijd waren
zijn volgelingen afhankelijk van hem geweest

en dat zou nu zo voor lange tijd blijven. De
Visigoten als nieuwe politieke identiteit kun
je niet terugvinden voor Alariks loopbaan
en ze zou definitief gevormd worden met de
plundering van Rome.”
Als afsluiter misschien nog dit: heeft de
val van Rome voor u ook een persoonlijke
betekenis?
“Vooral in Angelsaksische wereld sta ik
er soms versteld van hoe erg sommige classici dwepen met Rome. Ik ga er persoonlijk
geen traan om laten dat Romes imperium
ten onder is gegaan. Ik denk dat die mensen
vaak vergeten dat de teksten en kunst die ze
zo bewonderen ten goede kwamen van een
minuscule rijkselite, terwijl meer dan drie
kwart van de rest van de samenleving op
een subsistentieniveau (over)leefde — zelfs
tijdens die zogenaamde Pax Romana. Zelf
heb ik ooit twee maanden in Rome geleefd.
Je krijgt er totaal geen beeld van het leven in
de metropool die de toenmalige wereld overheerste. Ga daarvoor naar Londen, New York
of ga naar Melbourne. Op persoonlijk vlak
is het ook de reden waarom net het laat-Romeinse rijk me zo aanspreekt. Rome deed er
niet meer toe en het keizerrijk was een “binnenstebuiten imperium geworden.” Zelf ben
ik afkomstig uit de een familie die George
Orwell middle-high-low class genoemd zou
hebben. Het laat-Romeinse rijk was de periode waarin de zoon van een vrijgelaten slaaf
keizer kon worden, een courtisane keizerin,
en een ‘allochtoon’ opperbevelhebber van de
machtigste oorlogsmachine van haar tijd. Dat
fascineert me dus wel. ■
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Muziek en het brein

Muziek: elke dag worden
we ermee geconfronteerd. ‘s
Ochtends op de radio of via je
smartphone, ‘s avonds op café
of in de clubs. Muziek lijkt
iets banaals te zijn, maar toch
oh zo krachtig. Wat maakt
muziek voor ons eigenlijk zo
bijzonder? door Willem-Jan Persoons
en Yannick Verberckmoes

We kunnen muziek moeilijk uit ons leven
wegdenken. Hoe saai zou een treinrit wel niet
zijn? Of hoe zou je je anders oppeppen voor
een examen? De lijst met voorbeelden die we
hier kunnen aanhalen is bijna eindeloos. Wat
maakt ons tot muzikale wezens? De wetenschap zoekt duchtig naar het antwoord.

Ik, muzikaal?
Iedereen is muzikaal. Dat zegt althans
Henkjan Honing, professor Cognitieve en
Computationele Muziekwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam. Muziekcognitie is een recente tak van de wetenschap,
die de cognitieve aspecten van muziek wil
onderzoeken. Muzikaliteit is aangeboren bij
de mens. Als voorbeeld haalt hij het verschil
in huilen tussen een Duitse en een Franse
baby aan. Tijdens de laatste maanden van de
zwangerschap is een baby in staat om geluid
te horen. Een baby kan dus ook het taalgebruik van de moeder en haar omgeving opvangen. Onderzoekers interpreteerden dit als

22

Schamper 532

een ontwikkeling van het taalgevoel. Professor Honing spreekt dat tegen: volgens hem
is het eerder een ontwikkeling in het gevoel
voor muziek.
Wat zijn dan de voorwaarden om muzikaal te zijn? Professor Honing geeft twee
belangrijke voorwaarden: maatgevoel en relatief gehoor. Het laatste zorgt ervoor dat we
melodieën van elkaar kunnen onderscheiden.
Maatgevoel is een fundamentele voorwaarde
voor muziek. Gevoel voor ritme zorgt ervoor
dat we op muziek kunnen dansen, dat muzikanten samen kunnen spelen, enzovoort.
Belangrijk voor Honing is dat maatgevoel
in de hersenen gemeten kan worden. Proefpersonen krijgen in dergelijke experimenten
verschillende ritmefragmenten te horen. Onderzoekers kijken vooral naar de hersenactiviteit wanneer er subtiele ritmeveranderingen
in het fragment voorkomen. Is de hersenactiviteit normaal bij die veranderingen, dan
heeft de proefpersoon in kwestie gevoel voor
ritme. Reageren de hersenen verbaasd op de
wijziging, dan heeft de eigenaar geen maatgevoel. Honing maakt een onderscheid tussen
‘luide’ en ‘stille’ rusten. Vooral de ‘stille’ rusten zijn belangrijk. Iemand met een normaal
gevoel voor ritme vertoont geen speciale hersenactiviteit bij die rusten. Honing voerde de
test ook uit op pasgeboren baby’s: allemaal
bleken ze maatgevoel te hebben. Muzikaliteit
is volgens de prof met andere woorden aangeboren.

Waarom houden we van
muziek?
Waarom we van muziek houden, is een
vraag die moeilijker te beantwoorden is. Professor Marc Leman van het Institute for Psy-

wetenschap

choacoustics and Electronic Music (kortweg
IPEM) stelt dat muziek “ons meetrekt in een
expressieve respons”. En net daarom houden
we van muziek. Muziek is prosociaal. Een
componist uit, door muziek te maken, een
bepaalde expressie. De luisteraar wordt in die
expressie meegetrokken door er bijvoorbeeld
emotioneel op te reageren. Muzikanten vergelijkt hij met acteurs: ze weten hoe ze een
bepaalde emotie of expressie moeten vertolken. De muzikant heeft de nodige tools om
expressie bij een ander uit te lokken.
Muziek vervult dus ook een sociale functie. Zo is muziek een perfect middel om sociale cohesie te versterken. Als je op een
festival naar je favoriete artiest staat te luisteren, kun je volledig opgaan in de muziek en
in het publiek. Je voelt je in het publiek als
één geheel. Professor Honing stelt dat de eerste mensen muziek gebruikten om de sociale
cohesie te versterken. Apen vlooien elkaar
om de groepscohesie te versterken. Wij mensen luisteren naar muziek als een collectieve
vlooisessie. Mogelijk is dat de reden waarom
muziek ontstaan is en waarom het zo’n belangrijk aspect is in ons leven.

Darwin
Charles Darwin schreef in zijn autobiografie het volgende: “If I had my life to live over
again, I would have made a rule to read some
poetry and listen to some music at least once
every week.” Muziek is volgens de geleerde het
meest mysterieuze talent van de mens en net
dat wat ons van andere dieren onderscheidt.
Zelfs de bekendste evolutiebioloog toont dus
een grote appreciatie voor muziek. Muziek is
een belangrijk aspect van ons leven. En weet
je wat, we geven hem daarin gelijk. ■
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Tentoonstelling 'Wetenschap zet de toon'

In het Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen krijgen we een enthousiaste rondleiding van Kristel Wautier
(conservator) en Alexander Jonckheere. De
tentoonstelling heeft als doel om het wetenschappelijke achter muziek te belichten. Ze
vangt aan met een ogenschijnlijk simpele
vraag: “Wat is geluid?” De fysica leert ons
dat geluid een drukverandering is in de lucht
die een trilling veroorzaakt. Om even in de
stemming te komen (pun intended), legt de
conservator ons het principe van een stemvork uit.
Dan is er natuurlijk de mythe dat je met
geluid een glas zou kunnen doen breken, op
voorwaarde dat het van echt kristal gemaakt
is. Om dat te onderzoeken, offerde Professor Dirk Poelman zijn persoonlijke collectie
kristallen glazen op. Alles voor de wetenschap, natuurlijk. Wat bleek: het kan perfect!
Al is het wel quasi onmogelijk om het met je
stem te doen. Op enkele filmpjes zijn we er

getuige van hoe de professor eerst op zoek
gaat naar de grondtoon van het glas. Wanneer
hij die gevonden heeft, begint het glas lichtjes
te wiebelen. Vervolgens wordt geleidelijk aan
de amplitude (of geluidssterkte) van de toon
opgevoerd tot het glas in een ontelbaar aantal
splinters uiteen springt.
Muziek is een kunstvorm en verschilt bijgevolg in diverse culturen. Afrikaanse muziek
steunt vooral op polyritmiek, maar datzelfde
kan je ook terugvinden in songs van metalband Meshuggah, aangezien de gitaristen van
de band vaak in een ander ritme spelen dan
de drummer. Melodie zoals wij die uit onze
Westerse muziek kennen is ook nagenoeg onbestaand in de Afrikaanse. Avant-gardemuziek wordt dan weer vertegenwoordigd door
de minimalist Steve Reich, met een fragment
uit zijn merkwaardig, faseverschuivend werk
‘It’s gonna rain’.
We lopen verder en zien ettelijke primitieve muziekinstrumenten staan. “Uit de etnografische verzamelingen van de UGent,”
voegt de conservator er even bij. Er liggen
instrumenten afkomstig uit Latijns-Amerika
en Afrika, onder andere een houten fluit van
het Congolese Chockwevolk. Deze tentoonstelling is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de verschillende Gentse universitaire
musea. Daardoor is het onderwerp op een
erg interdisciplinaire manier aangepakt. Geluid wordt dan ook bekeken vanuit de fysica,
etnografie, musicologie, biologie, etc. Erg indrukwekkend allemaal.
De theremin is een eerder eigenaardig
instrument, dat muziek produceert door

Geen houten fluit.
middel van het doorbreken van een elektromagnetisch veld. Als je een thereminvirtuoos
aan het werk wil zien, typ dan Clara Rockmore in op YouTube. Omwille van zijn melancholische en lichtelijk angstaanjagende
klank is dit instrument ontzettend vaak gebruikt in goedkope thrillers van de jaren 50.
Anderzijds heeft het ook gediend voor de
soundtrack van Star Trek, Hitchcock’s Spellbound en kreeg het een rol in ‘Good Vibrations’, dé absolute Beach Boys-klassieker.
Het pronkstuk van de tentoonstelling is
de Synthy 100 EMS, een analoge synthesizer
waar de Dewaele Brothers jaloers op zijn.
Het werkt op basis van een samenspel tussen
oscillatoren, modulatoren en ander ongein.
Het eindproduct klinkt nogal buitenaards,
maar zet er een beat op en ondergetekende
koopt het! Als je er zelf ook eens mee aan de
slag wil gaan, kan dat. Op 24 november wordt
er namelijk een workshop mee georganiseerd
in het IPEM (Institute for Psychoacoustics
and Electronic Music).
Omdat geluid niet veel zou voorstellen als
we het niet konden waarnemen, is er een speciaal luik gewijd aan het gehoor van mens en
dier. Wist je dat een slang enkel kan horen als
ze met haar kop op het zand ligt? Terloops
komt er nog een waarschuwing voor gehoorschade. Ondanks de vooruitgang in de wetenschap, blijft dat nog altijd onherstelbaar.
Afsluiten doen we ten slotte met de evolutie
van de geluidsrecorder: van Scott de Martinvilles phonautographe tot de moderne mp3.
Samengevat: een absolute aanrader! ■

Skrillex' peutertuin.
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door Yannick Verberckmoes
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Nu het Filmfestival Gent alweer een vage
herinnering is aan betere tijden, bieden wij
een hele waaier aan activiteiten om dat gapende gat in je ziel te dichten. Voor wie maar
niet genoeg krijgt van films is er de tentoonstelling Praise of Folly van Javier Téllez in
het S.M.A.K. (tot 26/01/‘14), waarin hij met
behulp van documentaire en fictie de (ab)
normaliteit in vraag stelt. Zo herschrijft hij
‘klassieke verhalen, collectieve herinneringen
of momenten uit de (kunst)geschiedenis’.

Human in the void
Gent-minnende studenten (en ander publiek) kunnen tot 31/10 op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag terecht in Theater
Scala voor de tentoonstelling Gent Anders
van Frank Peers. Hij maakte afgelopen zomer (april — september) foto’s van Gent en
selecteerde er vijftien die hij zwart-wit laat
zien aan de wereld. Of er een prijs in zit voor
diegene die alle vijftien foto’s correct kan lokaliseren, is ons niet verteld.
Wie het begrip ‘landjuweel’ nog vaag iets
zegt en zin heeft om eens mee te doen met
dat jaarlijkse doch eeuwenoude theaterfeest
kan van 30/10 tot en met 3/11 op verschillende locaties in Gent terecht voor het zoveelste
Landjuweelfestival. De finalisten zijn reeds
geselecteerd in voorrondes, dus kunnen het
alleen maar goede stukken zijn. Denken we
dan.
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Wij nemen afscheid van

En dan nog dit

Vooruit 100 (tot 27/10): Bijna een halfjaar
heeft het verjaardagsfeest waarop Vooruit
zichzelf trakteerde, geduurd. Na tal van speciale (en minder speciale) evenementen om
heel Gent en omstreken mee te laten vieren,
komt er zondag helaas een einde aan. Wie de
rondleiding achter de schermen nog steeds
niet meegemaakt heeft, kan zich dus maar
beter haasten. Om het einde te vieren, is er
nog Possible Futures (tot 26/10), een debattenreeks over — u raadt het nooit — de toekomst.
Wie het liever wat dramatischer heeft, kan
op 23/10 en 26/10 nog terecht in de Vlaamse
Opera voor Tristan und Isolde — hier helaas wel zonder James Franco. Het tragische
verhaal van de onmogelijke liefde werd naar
muziek vertaald door Wagner. Voor mensen
die zich graag inlezen in de stukken waar ze
naartoe gaan, is er de blog van regisseur Stef
Lernous, waarop hij het dagelijkse leven van

25/10: Dark Entries Night. Belgische
groepen Llumen en True Zebra spelen ten
headbang in de Kinky Star met respectievelijk ‘stevige electro’ en ‘rock met elektronische
elementen’. Dat wordt zweten.

Tristan und Isolde
een operaregisseur uit de doeken doet.
Ook in het Designmuseum eindigt er
27/10 een en ander: een tentoonstelling over
bladmuziekkunstenaar Peter De Greef, ideaal voor wie maar niet genoeg krijgt van muziek maar nog steeds nafluitende oren heeft
van alle openingsfuiven vorige week; en een
tentoonstelling over Peter Behrens die de Jugendstil en industriële vormgeving verwerkte
in zijn ontwerpen voor huishoudtoestellen.

cultuur

True Zebra
26/10: Latjughan. Een folkfeestje in de
Steinerschool voor wie eens de benen wil
strekken (en repetitief weer plooien en af en
toe zijwaarts bewegen), met muziek van Cecilia en folkrockgoden Triple-X.
Eveneens 26/10: Ballet Mécanique. Wiens
fiets dringend een onderhoudsbeurt nodig
heeft: listen up! Als je het niet erg vindt om
ondertussen naar lezingen van Jean-Paul
Van Bendegem en klassieke (‘mechanische’)
muziek uit de twintigste eeuw te luisteren,
kan je voor een klein prijsje terecht in de
Handelsbeurs.
28/10: Raphael Malfiet Trio. In Hot Club
de Gand gaat het er soms ook wat rustiger aan
toe — tenzij de boel op instorten staat — zoals met dit jazztrio. Met piano, bas en drums
kan er in elk geval weinig misgaan! ■
door Charlotte Vercruysse

Triple-X
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MaTRaK rekruteert
To dare or not to dare?

Het Gentse studententheater heeft op 8 en 10 oktober haar eerste auditieronde gehouden. Een
uitgelezen kans om eindelijk op de planken te schitteren of die ene liefdesscène te kunnen spelen waar je al jaren van droomde. Veel kandidaten waagden dan ook hun kans. Schamper was
door Lisa De Pelsmaeker, foto Tim Demel
erbij en keek er naar.
Wie, wat, hoe?

Auditie: say what?

MaTRaK is opgericht door een groepje
vrienden en bestaat ondertussen elf jaar.
Waar hun naam vandaan komt, daar heeft iedereen echter het raden naar. Onze hypothese luidt dat door middel van een matrak de
acteurs van tijd tot tijd op hun plaats worden
gezet, voetjes op de grond. Het studententheater hanteert een duidelijke filosofie: alles kan
en alles mag, zolang het leuk en kwalitatief
hoogstaand is — al hebben ze het niet voor
volkstheater en kluchten. Ze zijn wel fan van
experimenteel en klassiek theater. Zo staken
ze vorig jaar Antigone, oorspronkelijk een
klassieke tragedie van Sophocles, in een experimenteel jasje en brachten ze The picture
of Dorian Gray van Oscar Wilde als een klassiek stuk. Ook de eerlijkheid die ze hanteren
typeert hen. Elk jaar opnieuw moet iedereen
die een rol wil bemachtigen auditie doen.
Ook als je al eerder in een productie hebt
meegespeeld en zelfs als je in het bestuur zit,
moet je opnieuw laten zien wat je kan. Op die
manier bestaat MaTRaK uit ongeveer dertig
leden: vier regisseurs, drie bestuursleden en
de acteurs.

Een auditie is geen lachertje. Je moet alles uit de kast halen. Je moet laten zien wat je
waard bent terwijl de regisseurs naast mekaar
zetelen en je beoordelen. Bij MaTRaK hanteren ze geen parameters, zoals taalgebruik, om
je auditie te quoteren. Je hoeft helemaal geen
professional te zijn om een rol te bemachtigen. En ook de regisseurs zijn gewone studenten en geen professionelen. Het gaat dus niet
om een select clubje studenten theaterwetenschappen of drama. Theater hoeft niet centraal te staan in je studies. Het belangrijkste
is dat je laat zien wat je durft, dat je laat zien
wat je kan realiseren op een podium. Het gaat
erom dat je op fysiek vlak je grenzen aftast
door de oefeningen die worden opgegeven.
Jongens hebben echter wel een streepje voor.
Mannelijke rollen moeten immers regelmatig
door vrouwen worden gespeeld omdat er een
tekort aan mannelijke acteurs is. Een auditie
doen, het is een vermoeiende taak maar wel
een met resultaat. Tijdens de eerste auditieronde mochten er van de 24 kandidaten maar
liefst twintig door en op de tweede auditiedag kwamen er nog eens twintig studenten
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opdagen. De acteurs die door mogen naar de
tweede ronde moeten deze week een auditie
voorbereiden voor de regisseur die hen heeft
gekozen. Op het einde van deze ronde worden de groepen gevormd en kunnen ze eindelijk beginnen aan de wekelijkse repetities.

Voorjaar
Het is nog niet helemaal duidelijk waar
de stukken over gaan. Momenteel staan de
verhaallijnen nog niet helemaal vast. De regisseurs konden ons wel al vertellen dat de
producties over zeer uiteenlopende onderwerpen zullen gaan. Enerzijds komt er een
stuk dat gebaseerd is op de verschillende
vertellingen van Roodkapje. Dat stuk zal op
een experimentele wijze worden gebracht.
Anderzijds komen ook Tsjechov en SM aan
bod. Een vierde en laatste productie wordt in
het Engels gebracht, maar het is nog niet helemaal duidelijk waarover die zal gaan. Alle
producties worden opgevoerd in de maand
mei. Wij kijken er alvast naar uit en wensen
MaTRaK en de nieuwe acteurs veel succes. ■
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Naughty en Amerika op
het Filmfestival
Het rood heeft weer twaalf
dagen en nachten uitgerold gelegen voor de zalen van Kinepolis, Sphinx,
Studioskoop en KASK
Cinema. Omwille van haar
veertigste editie charmeerde
lands grootste filmfestival dit
jaar de Belgische cinefiel onder de naam ‘Film Fest Gent’.
Wat u mogelijk gemist hebt,
leest u hier.
door Tom De Maerschalck
en Olivier Vander Bauwede
foto Thomas Smolders
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De biografische thriller The Fifth Estate
diende vanwege haar actualiteit, maar ook
dankzij haar deels Belgische productie als
passend aperitief voor het verjaardagsfeestje.
Geen uitgezette documentaire over klokkenkluiderwebisite Wikileaks, maar een verteerbare biopic met aandacht voor de mannen
achter het scherm. Benedict Cumberbatch,
u niet onbekend sedert ‘Sherlock’ en ‘Parade’s
End’, laat u elke mogelijke oppervlakkigheid
snel vergeten met zijn schitterende vertolking
van Julian Assange, al had de oprichter van
Wikileaks zelf laten weten allesbehalve tevreden te zijn met zijn portrettering.

Praise and future glory
Als u zoekt naar een filmisch hoogstandje,
zal The Selfish Giant u wellicht meer bekoren. Omwille van “de filmische kwaliteit, de
menselijke emotie, de schitterende cast en het
opmerkelijke gebruik van muziek en sound
design” bekroonde een internationaal gezelschap deze losse bewerking op Oscars Wil-
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des gelijknamige kortverhaal met ‘De Beste
Film’, en volgt daarmee braafjes de smaak van
de jury in Cannes eerder dit jaar. Een terechte keuze weliswaar, Clio Barnard maakt met
dit ontroerend drama zijn naam als jonge
leeuw in de Britse cinema meer dan waard.
In de muziek categorie ging de Chinese prent
A Touch of Sin, die bekoorde met een yin en
yang tussen traditionele en hedendaagse muziek, naar huis met de Georges Delerue prijs.
Ook de kortfilms Whale Valley van Gudmundur Arnar Gudmundsson en Zinneke van
Rémi Allier kregen een plaatsje op het podium. Harmony Lessons van Emi Baigazin en
The Missing Picture van Rithy Pan stonden
even onder de schijnverwerper als ‘speciale
vermeldingen’.
Zoals elk jaar vonden er ook een aantal
gala’s en previews plaats. Zo zijn er ongetwijfeld wat vrouwelijke filmbuffs in zwijm gevallen toen Joseph Gordon-Levitt zijn film Don
Jon kwam voorstellen, de eerste film die hij
ook regisseerde naast de hoofdrol erin te bekleden. Persoonlijk zien we de charme van de
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melkmuil niet in, maar acteren kan hij wel,
en welke man zou er nu niet aantrekkelijk
lijken met Scarlett Johansson als tegenspeelster in een film die gaat over porno kijken en
seksverwachtingen. Ook Jean-Pierre Jeunet,
de regisseur van onder andere Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain, was te gast om zijn
nieuwe film The Young and Prodigious T.S.
Spivet te introduceren. Dit is Jeunets eerste
film in 3D, en wonderlijk queesteverhaal van
een wunderkind leent zich perfect daartoe.
En Paul Schrader kwam praten over zijn
nieuwe low bugdetfilm The Canyons, met in
de hoofdrollen Lindsay Lohan en porno-acteur James Deen. Schrader kennen we al als
scenarist van Martin Scorseses Taxi Driver.
De dialogen zijn bijtijds even standaard als
pornogesprekken, maar de acteerprestaties
van Lohan en vooral Deen overtreffen de verwachtingen.
Het zal volgelingen van Martin Scorsese
niet ontgaan zijn dat de jaarlijkse hoogmis
voor cinema deze editie opdroeg aan hun
filmgod met een spectaculaire, thematisch
opgebouwde overzichtstentoonstelling. Dat
de Italo-Amerikaanse meester-regisseur zelf
niet aanwezig kon zijn op de expo, maakte
hij volledig goed door een groot deel van zijn
privé-archief uit te lenen. In de zalen konden
we enkele van zijn klassiekers zoals ‘Taxi Driver’ aantreffen, maar het echte filmantiek was
van Alfred Hitchcock. ‘Dial M for Murder’
was oorspronkelijk bedoeld als meesters eerste film in 3D, maar kreeg daar in 1954 niet
de gehoopte respons voor. Een recente restauratie kon ons echter overtuigen en liet ons
het hedendaagse drie dimensionaal spektakel
van ‘Avatar’ al snel vergeten.

The Selfish Giant
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’Murica, sex, and rock ‘n’ roll
Verder focuste het silver screen ook op
Amerikaanse onafhankelijke cinema. James Ponsuldt brengt met The Spectacular
Now een zeldzaam authentieke tienerfilm, in
script gezet door de schrijvers van (500) Days
of Summer (waarin Gordon-Levitt schittert).
Vertederend bij momenten, maar het einde
levert je het wrange gevoel op dat velen onder ons hun problemen uitvergroten ten koste van anderen. Het vermelden waard is ook
Joss Whedons versie van het Shakespearestuk Much Ado About Nothing. De originele
dialogen zijn bewaard, maar de personages
en setting zijn hedendaags, herwerkt in een
soapachtige productie. Het kost een halfuurtje om te wennen aan het taalgebruik, maar
we hebben oprecht gelachen bij sommige
overdreven belachelijke scènes. Een donker
humoristische noot vinden we dan weer in
het wraakverhaal van Jeremy Saulniers Blue
Ruin. Hoofdpersonage Dwight Evans besluit
om onbekende redenen een vrijgelaten ge-

sex
is
back
vangene en zijn familie uit te moorden. Hij
heeft echter niet bepaald de skills noch het
koele bloed van een professioneel huurmoordenaar, wat eens grappige, dan weer aangrijpend menselijke taferelen oplevert.
Sex is back is een van de thema’s die dit jaar
centraal staan. Om politiek correct te blijven,
komt natuurlijk ook de gay scene speciaal in
het spotlicht te staan. Zo heeft In The Name
Of van Malgoska Szumowska in het katholieke Polen al stof doen opwaaien, met een
priester die een liefdesrelatie begint met een
van de probleemjongeren die hij begeleidt.
Geen verkrachtingen van jonge misdienaartjes te bekennen, wat de wroeging van priester Adam (jaja) enkel aangrijpender maakt.
Verder spreken een aantal klinkende titels
zoals Interior, Leather Bar wel tot de verbeelding.
Onder de sectie ‘Eye Tunes’ vonden we
muziekdocumentaires, zoals ‘The Great Hip
Hop Hoax’, over een Schots rapduo, en de geprezen rockumentaire ‘A Band Called Death’.
Een Afro-amerikaans punktrio dat in de dagen van disco geen platencontract kreeg, en
moest wachten op het internet om erkenning
te krijgen als pioniers in het toen ‘te intimi-

derende’ genre? Dat sméékte toch om een
verfilming. Iets minder opvallend, maar desalniettemin bekijkbaar was_Downloaded_,
dat uitwijdt over de digitale revolutie, met als
focus het ontstaan en vergaan van file sharing
service Napster.

For a few namedrops more
Belgisch talent vinden we dan weer bij
Hélène Cattet en Bruno Forzani. Zij dongen
mee in de competitie met het bevreemdende
L’étrange Couleur des Larmes de Ton Corps,
die wat deze redacteurs althans betreft, had
mogen winnen. Met deze film brengen de
regisseurs een eerbetoon aan Italiaanse giallo films (erotische, barokke thriller, n.v.d.r.).
De film is sterk symbolisch qua kleuren, geluiden en geuren, en bevat genoeg moorden
voor een Shakepearestuk. Mooie touch is ook
de setting in een gebouw in art nouveaustijl,
wat het dan weer op en top Belgisch maakt.
Intrigerend is ook het associatieve Drift van
Benny Vandendriessche en Dirk Hendrikx.
En speciaal voor de veertigste editie wordt de
experimentele langspeelfilm Follow getoond,
die tien verhalen bevatten die zich afspelen in
Gent. De film is samengesteld uit social mediabeelden van amateurs, en gaf tijdens de
tweede en laatste vertoning een heel ander
beeld, omdat er een week na de eerste vertoning materiaal aan toegevoegd werd.
Ten slotte kunnen we nog een paar héél
bekende namen droppen. George Clooney én
Sandra Bullock spelen mee in Gravity, een
thriller van Alfonso Cuarón die zich afspeelt
in de ruimte. De filmiek in vloeiende bewegingen mag dan een mooie vorm/inhoudovereenkomst zijn met bewegen in de ruimte,
het doet je op den duur wat duizelig voelen.
Dat wilde Cuarón misschien wel net bereiken,
om het claustrofobische gevoel te versterken
van vast te zitten in een ruimtestation. Dan
heb je Daniel Radcliffe, die de stuntelige
beat poet Allen Ginsberg vertolkt in Kill Your
Darlings van John Krodikas. Ons inziens is
dit de eerste rol die hem echt op het lijf geschreven is. Maar érgens is dit een teleurstellend resultaat voor een film over een van de
meest experimentele poëziebewegingen die
er ooit bestaan hebben. Inhoudelijk mag de
plot dan wel gepolijst zijn, vormelijk bleef het
maar slapjes. En dat zouden Ginsberg, Burroughs, Kerouac en consoorten maar saai gevonden hebben. Ten laatste mocht Under The
Skin van Jonathan Glazer rekenen op een extra vertoning, waarschijnlijk niet in het minst
door het optreden van — alweer —*Scarlett
Johansson*. ■

cultuur

Schamper 532

27

Possible
Futures
Binnen vijf jaar wil ik, … een
wereld met meer … en minder …. Even fantaseren over
je gouden toekomst in het
land van melk en honing?
Possible Futures wil je laten
wegdromen, maar ook werken
aan die toekomst.
door Lieselot Le Comte

Nu de festiviteiten rond VOORUIT100
op hun laatste benen lopen, werd het tijd om
eens na te denken over de volgende 100 jaar.
De Vooruit kan dan wel putten uit een rijk
verleden, ze wil zich immers niet alleen maar
wentelen in nostalgie, maar ook, euh, vooruit
kijken. Met dezelfde esprit die het honderd
jaar geleden mogelijk maakte om de coöperatieve op te starten, worden nu tal van culturele activiteiten ondersteund. Denk hierbij
vooral verder dan de klassieke dans- en theatervoorstellingen. Interactiviteit, creativiteit,
verbeelding en verrassing staan centraal bij
Possible Futures, dat nog in volle gang is tot
26 oktober.

die de oprichting van de Vooruit een eeuw
geleden mogelijk maakte, en die anno 2013
actueler is dan ooit. Wie mee wil brainstormen (of gewoon even een feelgood-gevoel wil
krijgen) kan zaterdag 26 oktober terecht in de
Theaterzaal.
Wie leeft volgens het motto ‘het oog wil
ook wat’, wordt niet vergeten. In de tentoonstellingsruimte Timelab loopt momenteel
een expositie van de Chinese kunstenares
Lisa Ma. Ze probeert op een positieve manier
om te gaan met enkele prangende uitdagingen voor de moderne mens. Met haar vaardige vingers tovert ze problemen om naar
oplossingen. Klinkt vaag? Wel, wat dacht je
dan van invasieve diersoorten gebruiken als
biobrandstof? Of hoe die lastige Canadese
ganzen een lekkere paté worden.

Vermanende vingers
Initiatieven rond een betere toekomst
dreigen al te vaak te hervallen tot een rondje
vingerwijzen. De organisatoren van Possible
Futures wilden de belerende woorden coûte
que coûte vermijden en kozen resoluut voor
interactie. Zo is er de performance Atlas:

honderd mensen verbeelden hoe een beweging kan ontstaan. De toeschouwer, als je al
van een toeschouwer kunt spreken, wordt als
het ware meegetrokken op het podium en
maakt op een zeer persoonlijke manier deel
uit van het verhaal. Pleinvrees gaat nog een
stapje verder. Op een afgesproken tijdstip begeef je je naar een plek, waar een onbekende
je opbelt. Wie luistert er nog mee? Durf je de
aanwijzingen op te volgen? Een bijzondere
ervaring, zowel voor doorgewinterde kunstconsumenten als voor nobele toneelleken.
Al even spectaculair is de voorstelling 3 x
Genesis van theatermaker Thomas Ryckewaert. Wie erin slaagt zijn bijbelfobie uit de
lagere school te overwinnen, wordt beloond
met een driedelige voorstelling op unieke locaties: in het Film-Plateau, de Sint-Baafskathedraal en de Theaterzaal van de Vooruit.
Telkens wordt het complexe boek vanuit een
andere hoek belicht: wetenschappelijk, religieus, theatraal.
Toch allemaal een beetje te artistiek naar
je smaak? Dan is er altijd nog de slotparty
van VOORUIT100 op 26 oktober. Tenslotte
is iedereen een beetje kunstenaar, op of van
de dansvloer. So, party like it’s 2100! ■

Kleine Revoluties
De Vooruit haalde de inspiratie voor Possible Futures deels uit ‘‘Kleine revoluties’’
van professor emeritus Rik Pinxten. In dit
dunne, maar goed gevulde boekje verdedigt
hij de stelling dat kleine initiatieven wel degelijk een verschil maken. Problemen worden
te vaak gepresenteerd als loden lasten die op
de mensheid wegen. Probeer maar eens in je
eentje het kluwen van de bankencrisis te ontwarren. Toch kunnen kleine en vooral andere
initiatieven een deel van de strubbelingen oplossen. Met microkredieten bijvoorbeeld, of
via ethisch bankieren. De voedselbaronnen
verschalken zal niet gaan, maar als een paar
duizend studenten lokale groentepakketten
koopt, dan beweegt er wel iets. Het is precies
deze vele-kleintjes-maken-groot-mentaliteit
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The juliette society - sasha grey
DB In The Juliette Society leert de irritante
filmstudente Catherine een van haar klasgenoten, Anna, beter kennen. Anna besteedt
haar vrije tijd aan vuile en vreemde seks. Ze
bezoekt obscure seksclubs, bevredigt weirdos
bij hen thuis en plaatst filmpjes op het internet waarin ze seksuele daden stelt die veel
mensen nooit zouden kunnen bedenken. Anna’s seksleven is totaal het tegenovergestelde
van dat van Catherine. Zij heeft namelijk een
relatie met een brave en hardwerkende jongen die — tot haar grote frustratie — geen
tijd heeft om zich bezig te houden met de
wilde fantasieën van zijn vriendin. Haar seksuele frustraties maken van Catherine een
makkelijk slachtoffer voor Anna, die haar
uiteindelijk meesleurt naar de zweterigste en
plakkerigste hoeken van de maatschappij.
Het pornoverleden van Sasha Grey zou
een interessante bron van inspiratie kunnen
zijn voor sappige, erotische romans. Doordat
ze in haar films met plezier seksuele grenzen
opzocht, zou je verwachten dat dit boek ook
bepaalde grenzen zou overschrijden. Grey
zou in staat moeten zijn om gestoorde, maar

toch opwindende seksscènes neer te pennen.
Daar is ze echter niet in geslaagd.
De personages van The Juliette Society
zijn immers oninteressant en oppervlakkig,
de verhaallijnen saai en de seksscènes allesbehalve opwindend. Greys fout was dat ze
zowel een erotisch boek met veel “freaky”
seks als een boek met een onverwachte plot
en intellectuele diepgang heeft proberen te
schrijven. Het resultaat is een voorspelbaar
en flauw boek over vrouwen die hun seksuele verlangens niet kunnen kwijtraken. Als
dat nog niet erg genoeg was, kan Sasha Grey
bovendien echt niet goed schrijven. Haar
zinnen zijn geforceerd, het wemelt van de
pijnlijke schrijffouten en ze probeert veel te
intellectueel over te komen.
Er zijn al genoeg erotische romans geschreven over en voor seksueel gefrustreerde
vrouwen. Het is tijd voor iets anders en Sasha
Grey heeft de kans gemist om daarvoor te
zorgen. Als ze even stoute schoenen had aangetrokken in haar schrijven als in haar “acteren”, had haar debuutroman misschien wel
een kans op slagen gehad. ■

la grande bellezza - paolo sorrentino
Evo In 2008 werd Paolo Sorrentino al eens

genomineerd voor de Gouden Palm van Cannes voor de biopic Il Divo over de toenmalige
premier Giulio Andreotti. Dit jaar kreeg de
Italiaan opnieuw een nominatie voor zijn
nieuwste werk, La Grande Bellezza, een film
over de Romeinse beau monde.
Het verhaal draait rond de charismatische
schrijver en journalist Jep Gambardella. Jep
schreef één succesvolle roman en is sindsdien
aanwezig op elk feestje waar de alcohol vloeit,
de portefeuilles uitpuilen en de mooie vrouwen talrijk zijn. Hij kroont zichzelf tot de
koning van het mondaine leven en gaat niet
slapen voor de zon opkomt. Maar wanneer
Jep hoort dat zijn jeugdliefde Elisa gestorven
is, beginnen de leegheid en eenzaamheid van
zijn bestaan langzaam tot hem door te dringen.

La Grande Belezza (De Grote Schoonheid)
heeft zijn naam niet gestolen, de hele film is
een juweeltje om naar te kijken. De beelden
zijn betoverend en alle mooiste plekjes van
Rome passeren de revue. De feestjes worden meesterlijk in beeld gebracht: decadent,
verdorven maar tegelijk bezwerend, de kijker raakt in de ban van Jeps wereld. Ook de
soundtrack draagt bij tot de atmosfeer van
de film. We no speak Americano wordt vlot
gecontrasteerd met The Beatitudes, de hedendaagse consumptiemaatschappij staat tegenover het tijdloze en die combinatie werkt.
Een grote troef van de film is ongetwijfeld de bijzonder fijne humor die zorgt voor
een heerlijke lichtheid maar die geen afbreuk
doet aan de geloofwaardigheid van dit drama.
Ook Toni Servillo bewijst de film een grote
dienst door zijn schitterende vertolking van
het hoofdpersonage. Hij geeft Jep charme,

film

charisma en een passende bravoure mee. Servillo kan moeiteloos het evenwicht bewaren
tussen acteren met de nodige zwier en passende ingetogenheid wanneer nodig.
Helaas leiden goede elementen niet noodzakelijk tot een overtuigend geheel. Ondanks
de heerlijke humor en de prachtige sfeerschepping zorgen de lange speelduur (142
minuten) en het ontbreken van een overtuigende verhaallijn ervoor dat het moeilijk is
om tot het einde volledig geboeid te blijven.
Sorrentino wil een wereld tonen aan de kijker en hij heeft deze wereld perfect uitgewerkt. We zien de vele eenzame personages
met elk hun kleine kantjes en moeilijkheden
in het leven, maar hij slaagt er net niet in een
verhaal te maken dat de kijker overweldigt
en meesleept in dit universum van het decadente Rome. ■

UGent lanceert nieuw loopbaanmodel op maat van Carl Devos
Met grote trom kondigde rector Anne De Paepe tijdens haar openingsrede een nieuw flexibel loopbaanmodel aan voor het academisch personeel. Voortaan kunnen deze in grote mate
zelf bepalen hoeveel tijd ze al dan niet aan onderzoek willen besteden. Volgens de keien van de
door Joost Depotter
Uniefstraat een regeling op verzoek van prof. Carl Devos.
Toen we vicerector Freddy Mortier hierop aanspraken tijdens de Beiaardcantus was
deze wederom zijn openhartige zelve: “Haha:
ja en neen, dat flexibele loopbaanmodel is gewoon een algemene maatregel. We hebben
voor onze Carl nog een ander systeem uitgewerkt. Zelfs binnen dat nieuwe model moet
je als prof nog een minimum aan onderzoek
verrichten hé (lacht).
Wat onze favoriete politicoloog betreft hebben
we een deal met de VRT
kunnen sluiten. Zij betalen de helft van zijn
loon, op voorwaarde
dat ze nog steeds professor in dat balksken
onder zijn naam mogen
schrijven. De stumperd
(grijnst). Pas op, voor
ons is dat ook positief
hé. Hoe zeggen ze dat
ook alweer? Er bestaat
niet zoiets als slechte
reclame ...”
We legden ons oor
even te luisteren op zijn
vakgroep politieke wetenschappen. “Ja, Carl Kameleon noemen we
hem hier. Die huidige regeling is ook voor
ons een pak beter. Die mens heeft in jaren
niets meer geschreven dat voor wetenschap
kan doorgaan en omdat hij zijn positie niet
zou kwijtspelen werd ons dan van hogerop
gevraagd om ook zijn naam onder onze publicaties te schrijven. Het spreekt voor zich

dat niet alle collega’s hier altijd even opgezet
mee waren, maar dan ging de Kameleon altijd klagen bij Paul Van Cauwenberge, waarop je dan een ganse preek op je bord kreeg
over zijn belang voor het imago van de instelling. We hebben dat dan ludiek opgelost
binnen de vakgroep. Elk artikel waar we zijn

Professor De Vos zelf wuift de kritiek weg.
“Ik publiceer elke week in meerdere bladen,
beste jongen, als wetstraatanalist is het belangrijk om steeds kort op de bal te spelen.
Dit jaar verscheen er bovendien nog een
nieuwe editie van mijn standaardwerk ‘Inleiding tot de politiek en de politieke wetenschappen’ en dat is een
heel dik boek, met op elke
pagina twee volle kolommen tekst. Op de vakgroep
heerst er natuurlijk wel
wat wrevel en jaloezie. Als
go-to person van de openbare omroep noemen ze
me achter mijn rug soms
Carl Cameo. Ik reageer
daar niet op omdat ik hun
frustratie wel begrijp. Terwijl ik als wetstraatanalist
een cruciale rol speel in het
politieke spel van de dag,
zijn zij veroordeeld tot het
oprapen van het spoor aan
statistische kruimels dat
wij achter ons laten.”
We vragen hem ten slotMortier op de Beiaardcantus: “Het is zo’n stumperd, Carl”
te of hij het niet problematisch vindt dat hij door het
naam onder plaatsen heeft als centraal the- herleiden van elk maatschappelijk probleem
ma een gedegen kritiek op het métier van de in termen van electoraal gewin bijdraagt tot
zelfverklaarde wetstraatanalist. In onze laat- de algemene politieke verschraling? “Excuste A1-publicatie: ‘Visionair draaien met de seer mij, ik word net gebeld door het kabinet
wind’ leggen Carl en ik de lezer bijvoorbeeld van Kris Peeters, maareuh, goeie vraag jonhaarfijn uit hoe hij de afgelopen vijf jaar van gen. Als je later een echte journalist wil worsocialist naar nationalist en terug is geëvolu- den, moet je mij nog maar eens aanspreken.
eerd.”
Ik heb wel wat connecties (knipoogt olijk).” ■

door Lorenz Kempeneers

red de giscorrectie
Geachte mevrouw De Paepe,
Vorige week heeft de Onderwijsraad van
onze universiteit een advies aangenomen
om de giscorrectie vanaf volgend jaar af te
schaffen. Dat advies moet, vooraleer het van
kracht kan gaan, evenwel nog goedgekeurd
worden door het universiteitsbestuur. Daar
hoort u bij als kersverse rector van onze alma
mater. Het is in dat verband dat ik deze brief,
wat zeg ik, deze smeekbede naar u richt. De
giscorrectie mag namelijk niet afgeschaft
worden. Geen sprake van. Ik weet het. Ze
geniet niet bij iedereen een even goede reputatie. De argumenten contra zijn welbekend. Persoonlijke kenmerken zouden het
resultaat beïnvloeden. Studenten zouden zich
meer op omzeilingsstrategieën focussen dan
op de werkelijke stof. Onzekere eerstejaars-

studentes zouden hun slipjes natmaken van
de stress om vervolgens faliekant te buizen.
Kortom, als evaluatiemethode zou ze zwaar
tekortschieten. Maar wat die seksueel gefrustreerde azijnpissers over het hoofd zien, is dat
de onzekerheid die een strenge giscorrectie
teweegbrengt net van een ongelooflijke ruwe
schoonheid getuigt. Een aanzienlijke minderheid onder de studenten kickt net op een
flinke giscorrectie. Ik heb het over die zwarte
schapen van de unief. Zij die verguisd worden
door de professoren te lande. De gokkers. De
durvers. De easy riders. De echte levenskunstenaars. Stel u het eens voor, mevrouw De
Paepe. U bevindt zich op een examen Staatsrecht. Een vermaard buisvak. Van de Jogan.
Een bulldozercorrectie van min één plus een
op uw bord, alstublieft. U werd op voorhand
verteld dat slechts een op drie de horde zal
halen. En daar staat het dan. De Vraag. U kent

door Wouter De Rycke

het antwoord niet, maar weet dat het ofwel
a of b moet zijn. U begeeft uw potlood naar
het blad. De punt komt dichter naar het vel.
U voelt het kriebelen. Zou u het wel doen?
Vooraan dient het eerste seutje licht snikkend
in. Dat is wat u nodig had. U wordt gesterkt
in uw opzet. U flirt met het bolletje. In uw
broek recht uw zwaardbroeder zich. U geeft
een eerste aarzelende wrijving. Het is mogelijk. U doet het. Het gaatje wordt gevuld. Uw
bewegingen worden harder. Ooh ja. En dan
het hoogtepunt. U dient in. Geen enkele weg
terug. Zelfbevlekking is uw deel.
U ziet het, mevrouw De Paepe.
Daar kan geen enkel zweepje aan tippen.
Ik reken erop dat u de juiste beslissing zal nemen.
Met vriendelijke groeten,
Een student ■

Je studententijd,
het
?
...ook als je een half
uur moet wachten op
je eten in de resto?
De Gentse StudentenRaad (GSR) is de officiële studentenraad
van de Universiteit Gent. Ben jij student aan de UGent? Dan
verdedigen wij jouw belangen binnen de universiteit, de Stad
Gent en de Vlaamse Overheid. Samen waken wij over jouw
opleiding en sociale voorzieningen: van de tweejarige masters
over de kothuurprijzen tot het aanbod in de resto’s en de
spreiding van de examens… Heb je een probleem waar je geen
raad mee weet? Heb je een project dat je medestudenten vooruit
kan helpen? Wil je graag het beleid mee vormgeven? Ontdek
wat wij voor jou kunnen betekenen en wat jij bij ons zou kunnen
doen: volg ons op facebook.com/gentsestudentenraad of
via gsr.ugent.be of contacteer ons: info@gsr.ugent.be!

