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Comateus. Een triestig hoopje ellende. Als een hond die na
een bruuske kennismaking met de bumper van een 4x4 zieltogend smeekt om het verlossende spuitje, zo verzoekt onze privacy ootmoedig om een beetje clementie. En terwijl Facebook zich
opmaakt om met onverschrokken Zwitserse precisie te chronometreren hoe vaak bepaalde advertenties door je cursor worden
beroerd, schopt de NSA je privacy doodleuk in de goot. Privacy
is misschien niet dood, beste lezer, maar ze ligt wel pijnlijk ongemakkelijk te vegeteren. Vraag dat maar aan de Spanjaarden die
in oktober te horen kregen dat de NSA zestig miljoen telefoongesprekken had afgeluisterd “omdat spionage een belangrijke rol
vervult in de strijd tegen het terrorisme.” Een hele geruststelling,
dat. Spanje kan weer op haar twee oren slapen. De wereld is een
stuk veiliger nu de NSA haar nauwgezet in de gaten houdt. Alleen is het nogal onfortuinlijk dat de wereld dat weet. Dat was
nooit de bedoeling.
Het is dan ook huiveringwekkend orwelliaans om iemand als
David Cameron te horen verkondigen dat de pers moet reflecteren over haar sociale verantwoordelijkheid wanneer ze over de
talrijke leaks bericht. Uiteraard is er persvrijheid, klonk het sussend, maar het staat de overheid wel vrij in te grijpen wanneer
een zoveelste rapport van Edward Snowden voor opschudding
zorgt. Er zijn nu eenmaal dingen die de burger beter niet weet.
Was de gemoedsrust van het Iberisch schiereiland niet meer gebaat bij heerlijke onwetendheid? Wat niet weet, niet deert. Ignorance is strength.
Van dergelijke uitlatingen word ik nogal achterdochtig. Pleiten voor de bescherming van nationale veiligheid is zeker geen
holle retoriek, maar het is allerminst geruststellend te beseffen
dat je eigen overheid je in de waan laat dat je privacy alive and
kicking is. Laat het nu net de rol zijn van de pers om de burger
waakzaam te houden. Hebben we dan niet het recht te weten
dat een buitenlandse instantie onze telefoongesprekken bijhoudt? Of dat diezelfde instantie in jouw chatsessies op sociale
netwerksites op zoek gaat naar sporen van dissident gedrag? De
overheid zou ons liever bepaalde kennis ontzeggen, want kennis is macht. Op die manier wordt op termijn zelfs ons recht
op vrijemeningsuiting illusoir, want wie durft nog zijn hoorn
van de haak nemen in de wetenschap dat hem een telefonisch
ménage à trois te wachten staat? Ons daarvoor behoeden, dát is
sociale verantwoordelijkheid.
Onze privacy is dan misschien zwaar toegetakeld, maar uit
een coma valt ook te ontwaken. ■
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kort

zoet snoepgoed

Zoals jij daarin bijt, dat kan niemand anders. Volle chocolade met die lekkere hazelnootvulling binnenin. Zacht, smeuïg.
Hmmm. Voetbalster, acteertalent, innemend,
grappig en sociaal. 1993 moet een goed jaar
geweest zijn. De boekjes staan immers vol
van je. En ook op Twitter word je volop gevolgd. Ik moet toegeven dat ik het wel schattig vond, die roze kousen tijdens je training
om de strijd tegen borstkanker te steunen.
Ach Romelu, je bent op zo veel vlakken een
inspiratiebron. Zelfs je klasgenoten zagen je
als een echte ster.
Weet je nog, die periode die ondertussen
ver achter je ligt, toen je een eigen programma op Eén had waarbij een cameraploeg je
volgde tijdens je schooldagen op het SintGuido-Instituut? Van en naar school, je moest
altijd spurten naar je trainingen bij RSC Anderlecht. Ik had zelfs met je te doen toen je
een slechte toets terugkreeg omdat je de tijd
niet had om te studeren. Maar je hebt het
gemaakt, daar helemaal aan de andere kant
van het water, om bij Chelsea FC je droom
te realiseren. Al kan ik me inbeelden — intensief voetballen, schipperen tussen België
en het Verenigd Koninkrijk, je mama bij elk
afscheid beloven dat je braaf zal zijn en het
bezegelen met een dikke zoen — dat je het
niet altijd even gemakkelijk hebt. En daarom,
lieve Lukaku, ga ik komende week mijn vrije
tijd aan jou opofferen. Met alles wat ik doe,
sta je aan mijn zijde.
Maandag 4/11 staat in het teken van de
sport: als opwarmertje Start To Run met
Home Bertha De Vriese. Als de spiertjes zijn
opgewarmd, lopen we verder door naar de
jeneverloop (4/11) van de Vlaamse Technische Kring. Af en toe een jenevertje kan geen
kwaad om ons warm te houden. Is het niet,
Romelu? Mochten mijn sportieve activiteiten toch ongemerkt voorbijgaan, dan stort ik
mij op andere partijen en ga ik professioneel
speeddaten (5/11)*met de *Vlaamse Levenstechnische Kring. Mijn mama heeft me
immers geleerd om mijn mogelijkheden open
te houden. Je weet maar nooit dat ik nog eens
een ster zoals jij tegen het lijf loop.
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Hoe zit het eigenlijk met je heupen? Dat
heb ik nog niet gelezen in de boekjes. Zin om
mee te gaan salsadansen met de Erasmussers
van ESN op woensdagavond 6/11 in Club
Central? Of blijft het bij een imaginair engeltje dat mee over mijn schouder kijkt? De
studentendopen interesseren mij niet echt,
daar pas ik voor. Ook de schachtenverkopen
laat ik aan me voorbij gaan. Tot slot, om de
week stijlvol af te sluiten: een wijndegustatie
(7/11) in de Therminal, georganiseerd door
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de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Nu
moet ik wel bekennen, Romelu, het zou niet
leuk zijn als je fans een afkeer van je krijgen.
Toch? Daarom wil ik iets vragen: hou je een
beetje gedeisd, wil je? Want hoe lekker een
Bueno ook mag zijn, overdaad schaadt. Met
je eigen woorden gezegd: Lukaku, I wish you
a wonderful and blessed day. ■
door Lisa De Pelsmaeker
cartoon Robbe Verschueren

www.schamper.ugent.be

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,
door Eva Van Ootegem
doet Schamper dat in Zijn plaats. Vandaag: the Treaty of Ghent.
De meesten onder ons weten dat 4 juli
1776 de onafhankelijkheid van de Verenigde
Staten van Amerika inluidde. Deze nagelnieuwe natie was nu klaar om haar vleugels
uit te slaan, maar dat was buiten een laatste
opstoot van het lege nest-syndroom bij de
aanhankelijke moederstaat gerekend. Terwijl
toenmalig Amerikaans president Thomas Jefferson, los van de bazige Britten, een nieuwe
natie wou opbouwen, kon Groot-Brittannië
enige bemoeienis toch niet laten.
Door de indianen te verdrijven uit hun
land had Jefferson het Amerikaanse grondgebied in enkele decennia verdubbeld, maar
de Britten vonden het tijd om die expansie
een halt toe te roepen. Ze gingen daarvoor
een alliantie aan met de indianen, want met
vuurwapens verdedigden die hun tipi’s beter
dan met pijl en boog. Ondanks hun drukke
agenda (de oorlog tegen Napoleon was volop aan de gang) hielden de pesterijen van
de moederstaat daar niet op: de Britten controleerden het doen en laten van de Amerikaanse zeevaart, en de druppel kwam er toen
de moeder haar uitgeweken zonen maar al te
vaak terughaalde om in de Royal Navy te dienen tijdens de Napoleontische oorlogen.
In 1812 kwam het tot een confrontatie: er
vielen harde woorden en rake klappen, want
de Verenigde Staten moesten nu voor eens en
voor altijd duidelijk maken dat ze echt wel
onafhankelijk waren. Dat deden ze door York
in lichterlaaie te zetten, waarop de Britten —
heel volwassen — reageerden door het Witte
Huis plat te branden. Na twee jaar wilden
beide partijen dan toch rond de tafel zitten
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om een einde te maken aan de vermoeiende
situatie. Maar waar?
Londen kon bezwaarlijk neutraal terrein genoemd worden, Frankrijk was een
oorlog aan het verliezen en Zweden was te
dikke maatjes met Napoleon. Dan bleef er
nog maar één optie over (en dan komt nu de
langverwachte link met onze favoriete studentenstad): Gent! Deze bruisende stad bezat
voldoende uitstraling, goede accommodatie
en was bovenal neutraal. Ook de geografische
ligging was gunstig: gemakkelijk bereikbaar
over zee en mocht Napoleon weer streken

uithalen, konden de Britten zich snel terug
naar het thuisfront begeven. De Amerikaanse delegatie verbleef tijdens de onderhandelingen in de gebouwen van de huidige Body
Shop en de Esprit, die toen nog het Schamp
Hotel waren. Daar vinden we de gedenkplaat
die ons moet herinneren aan het verdrag dat
Gent een plaats in de geschiedenisboeken opleverde.
Op 24 december 1814 tekenden beide
partijen het Verdrag van Gent. Aan de alliantie tussen Groot-Brittannië en de indianen
kwam nu een einde, maar de suprematie van
de Britten op zee bleef echter onveranderd.
Nu moest het vredesverdrag zo snel mogelijk
de Amerikaanse regering bereiken om daar
geratificeerd te worden en zo de oorlog te beëindigen. In het pre-internettijdperk was zoiets natuurlijk niet evident. Pas op 16 februari
1815 was het administratieve klusje geklaard
en werden de wapens neergelegd. In tussentijd waren de militairen van beide partijen
dapper blijven vechten. Een beetje te dapper
in het geval van de Amerikanen, want op 8 januari 1815 haalden zij in feite al de beslissende overwinning binnen in New Orleans. Best
jammer dat de oorlog dan al voorbij was.
Met het verdrag werden geen wereldschokkende veranderingen doorgevoerd,
maar het was van onschatbare waarde voor
de eigenwaarde en het sterke nationale gevoel
van de Verenigde Staten. Gent was dus overduidelijk een spilfiguur in die ontwikkeling,
en daar kunnen we terecht trots op zijn. Het
is dan ook geen overbodige luxe dat de historisch waardevolle gedenkplaat in de Veldstraat een eigen vzw kreeg! ■
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"Iedereen heeft iets te
verbergen"

De NSA luistert de halve
westerse wereld af, Chinese
hackers doorzoeken Elio Di
Rupo’s kabinet, Belgacom
ziet zijn servers steeds vaker
gehackt en onder Obama’s
regering wordt Merkel afgeluisterd. Het internet is de
nieuwe speeltuin van een moderne generatie misdadigers.
Maar in onze digitale wereld
zijn niet alleen de gegevens
van toppolitici onveilig.

Interview met
Willem Debeuckelaere
“Je bent altijd verantwoordelijk voor wat
je zelf doet of laat. Uiteraard. Maar wat foto’s
betreft is de regelgeving poepsimpel: wanneer
er een foto van jou wordt gemaakt, dan mag
die foto enkel en alleen gepubliceerd worden
met jouw toestemming. Je mag dus ook nooit
foto’s maken van een persoon zonder zijn of
haar toestemming.”

door Eva Van Ootegem en Arno Vanhollebeke
fotos Bert Ydiers

Vroeg op de ochtend, een maandagochtend
dan nog, bellen we aan bij Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie
én trotse medestichter van ons studentenblad. Hij legt meteen de vinger op de wonde,
die dieper en dieper dreigt te worden: “Met
de sociale media staan we nog maar aan het
begin van een fenomeen, de mogelijkheden
zijn nog lang niet uitgeput.”
Privacy lijkt vandaag de dag een recht
dat sterk bedreigd wordt door de stijgende
populariteit van sociaalnetwerksites. Maar
doen Facebookpagina’s zoals ‘Failed: Leuven’ en ‘Antwerpse Hoertjes’ iets verkeerds
of zijn we zelf verantwoordelijk?
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In feite doet Facebook zelf dus niets verkeerds?
“Degene die verantwoordelijk is, is de persoon die de foto online zet. Maar je kan Facebook hierover aanspreken en vragen een
foto te verwijderen. Dat vraagt natuurlijk tijd,
want die aanvraag moet verschillende procedures doorlopen. Tegen dan kan het kwaad
al geschied zijn. Facebook zelf is wel verantwoordelijk voor het verdere gebruik van die
foto voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.”
Blijft zo’n foto dan niet altijd ergens
rondzwerven in het digitale universum?
“Daar heb je geen enkele controle over
en je moet er eigenlijk niet zo veel spel over
maken. Wanneer je Google en dergelijke
gebruikt, ga je akkoord met hun terms and
conditions. Die lezen we nooit, we stemmen
er gewoon mee in. Maar we hoeven de hand
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niet enkel in eigen boezem te steken. Het gaat
ten eerste om ellenlange teksten in moeilijk,
juridisch Engels. Daarenboven worden ze
dan ook nog eens voortdurend aangepast,
ongeveer elke twee weken. De juridische geldigheid van die gebruiksvoorwaarden werd
recent onderzocht door EMSOC (een samenwerkende onderzoeksgroep van VUB, KU
Leuven en UGent, n.v.d.r.) en ze kwamen tot
de vaststelling dat men er zich veel rechten
in toemeet die sterk in strijd zijn met de Europese consumentenwetgeving. Men eigent
zich het recht toe om gegevens te gebruiken
voor doeleinden die voor hen zelf nuttig blijken, iets waarmee wij als Belgische Privacycommissie niet akkoord gaan.”
“Natuurlijk komen we zo snel uit bij de
direct marketing (het verkopen van onze interesses en voorkeuren op bijvoorbeeld Facebook
aan adverteerders, n.v.d.r.), waaruit dergelijke
gratis diensten hun inkomsten halen. Daarnaast is er de opkomst van de big data-bedrijven. Dat zijn bedrijven die de miljarden
data die op het internet te vinden zijn over
jou en mij, massaal verzamelen. Ze hopen dat
er uit al die gescreende personen ooit een BV
of wereldleider uit de bus komt, zodat ze de
informatie die ze bezitten over die persoon
kunnen verkopen aan de media. Een spaarpotje als het ware.”

www.schamper.ugent.be

Privacy is dood
Gratis diensten als Google en Facebook
hebben dan toch een prijs die we als gebruiker betalen?
“We staan inderdaad onze rechten op persoonsgegevens af door akkoord te gaan met
de gebruiksvoorwaarden. Elk individu gaat
dus met die bepaalde onderneming een contract aan dat geldig is volgens het Amerikaanse recht. De VS kijken dan ook op een andere
manier naar privacy dan vele andere culturen.
Ze zien het als een product, het maakt deel
uit van het consumentenrecht. Zoals Mark
Zuckerberg zegt: ‘Privacy is dood!’(dit heeft
Zuckerberg nooit letterlijk gezegd, n.v.d.r.). Hij
kan dat zeggen, want hij heeft er koopwaar
van gemaakt.”
We krijgen een gratis dienst en in ruil geven we wat privacy op, is dat geen eerlijke
ruil? Moeten we het eigenlijk wel erg vinden
dat onze gegevens gebruikt worden voor
bijvoorbeeld direct marketing?
“Die direct marketing, sommigen vinden dat erg, anderen niet, dat is in feite heel
persoonlijk. Er zullen in de nabije toekomst
waarschijnlijk wel nieuwe netwerksites opgericht worden die dan wel betalend zullen zijn
maar meer privacy garanderen. Maar wat wel
een probleem kan vormen, zijn de profielen
die van ons opgesteld worden. Alles wat we
online doen laat een schaduw achter die geregistreerd wordt en als basis dient om ons
in te delen in een bepaald profiel. Dat profiel geeft weer wat onze interesses zijn of wat
ons consumptiepatroon is, maar het kan ook
gevoeligere informatie over onze seksuele of
politieke voorkeuren bevatten. De vraag is
wie meester is over deze profielen: zijn het
de operatoren, de marketeers, de personen
die de data analyseren, of wijzelf? In de VS
vinden mensen het bijvoorbeeld geen groot
probleem om over hun politieke voorkeur te
praten, maar in Europa ligt dat gevoeliger.
Een Europeaan die geen commentaar wil geven op een vraag over politiek kan dan al snel
het label ‘geen interesse in politiek’ opgeplakt
krijgen. Je komt veel te weten aan de hand
van iemands computer, maar niet alles.”
Mensen zeggen wel eens dat wie niets te
verbergen heeft ook niets te vrezen heeft, en
dat we het dus niet erg moeten vinden als
een deel van onze privacy verloren gaat.
“Dat is een boutade: iedereen heeft iets te
verbergen, anders heb je maar een triestig leven. Mensen verbergen altijd zaken, anders
zet je jezelf te kakken. (lacht) Het grootste
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probleem is niet de vraag wat je te verbergen hebt, maar de mate waarin je anderen, de
overheid, het recht geeft om zaken over jou
openbaar te maken.”
De technologie staat niet stil, kan de wetgeving volgen?
“Het feit dat in de wetgeving geregeld enkele details gewijzigd worden, wijst erop dat
we momenteel in een stroomversnelling zitten, mede door de overweldigende populariteit van sociaalnetwerksites. Maar we zullen
de technologie altijd wat achterna hollen, ook
al is de wetgeving voor privacy ‘technologieneutraal’ zodat enkele basisconcepten betreffende privacy blijven gelden, ongeacht het
medium.”

La place publique
Gaat het dan om basisconcepten die in
elke wetgeving op dezelfde manier ingevuld
worden?
“Hoegenaamd niet, het is net daar dat de
wetgeving mank loopt. Zoals ik al zei: privacy is in elke cultuur op een andere manier ontstaan en de wetgeving van een land
is een uiting van een specifieke visie op privacy. Wetgeving is altijd gebonden aan een
bepaald territorium, maar wat doen we met
misdrijven zoals misdaden tegen de mensheid, kinderporno of privacygeschillen die
de geografische grenzen overschrijden? De
voorstellen die nu op tafel lagen bij de EU-top
voldoen niet aan die globaliserende tendens,
en op die manier ontsnappen verschillende
privacymisdrijven aan de Europese jurisdictie. Bij rechtszaken is er vaak verwarring
omtrent de geldige wetgeving. Het komt gelukkig niet altijd tot een proces. Facebook
is bijvoorbeeld vrij meegaand en verwijdert
bijna altijd elke problematische foto. Andere
organisaties werken echter niet steeds even
goed mee en dan zijn gerechtelijke stappen
vaak de enige uitweg. Kijk naar Yahoo, die
zijn zeer lastig op dat vlak, zelfs tijdens de
juridische procedures. En dan steekt dus het
probleem de kop op dat er verschillende wetgevingen tegenover elkaar komen te staan.”
Ligt de schuld, naast de wettelijke problemen, ook niet wat bij onszelf als onze
privacy geschonden wordt?
“Er is een groot gebrek aan bewustwording
van wat er allemaal verkeerd kan gaan. Veel
van die problemen zijn vrij nieuw en men
is zich niet altijd bewust van de mogelijke
gevolgen van een actie. Dat is overduidelijk
wanneer we kijken naar het aantal klachten

dat we krijgen van meisjes of jongens die pikante foto’s van zichzelf op het net hebben
staan. We moeten trouwens niet alleen denken aan wat wij over onszelf online zetten,
maar ook aan de informatie die anderen over
ons hebben. Net daar wringt het schoentje:
we moeten discreter zijn bij het plaatsen van
uitspraken over anderen of bij het verspreiden van data van anderen.”
“Wanneer iemand later werk zoekt, zullen
de Facebookpagina’s van die persoon en van
vrienden uit de studententijd zeker gescreend
worden. Het internet verschaft toegang tot
alles en Facebook zeker tot het verleden. Internet is bijna la place publique. Je hoopt dan
ook voor jezelf en vooral voor je vrienden
dat zij later geen unieke kans mislopen vanwege die ene grappige opmerking. Zaken die
we online zetten kunnen gemakkelijk komen
bovendrijven. Mensen zijn zich daar normaal
wel bewust van, maar in de vaart van de sociale media kan dat al eens vergeten worden.
Nu, het valt wel op dat jongeren al bewuster
omgaan met internet en hun privacyinstellingen.”

“De VS zien
privacy als een
product, het maakt
deel uit van het
consumentenrecht”
Die dan haast onvindbaar zijn?
“Dat vormt inderdaad een probleem, of
toch het wijzigen van die instellingen. Je beveiligt op het ene moment je eigen profiel,
maar het volgende moment wijzigen de instellingen en ben je niet meer beveiligd. Kijk
naar de optie om ‘onzichtbaar’ te zijn op Facebook, die is ook plots verdwenen zonder
dat er transparante cijfers naar buiten kwamen over het gebrek aan populariteit van de
functie. Het gaat steeds om beursgenoteerde
bedrijven en die zetten alles op alles om hun
winst te maximaliseren — niet om de privacy
te garanderen.”

The worst is yet to come
Is privacy in een samenleving waarin de
technologie razendsnel vooruitgaat en we
steeds meer met de wereld delen dan niet
slechts een illusie?
“Ja en nee. Iedere keer dat privacy doodverklaard of als een illusie bestempeld wordt,
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is een teken dat mensen het als een belangrijke waarde ervaren, anders zou er geen haan
naar kraaien. Maar het is natuurlijk problematisch. Kijk naar het hacken van servers:
hacken is misdadig. Identiteitsdiefstal en
computercriminaliteit zijn geen marginale
fenomenen meer, het komt meer en meer
voor. De mensen van de Federal Computer
Crime Unit (FCCU) kreunen onder het werk.
We staan ook nog maar aan het begin van de
evolutie en de criminele mogelijkheden die
besloten liggen in die enorme dataverzameling zijn nog lang niet uitgeput. Facebook
viert in mei volgend jaar nog maar zijn tiende
verjaardag, dat laat duidelijk zien dat sociale
netwerken een recent fenomeen zijn. Er zullen nog veel mogelijkheden, en dus ook problemen, opduiken in de verdere ontwikkeling
van de sociale media.”
Is Elio Di Rupo op bezoek geweest bij
jullie?
(lacht) “Nee, wij zitten eerder in de lijn
van het preventieve en het proactieve. Eens
de zaak bij de politie ligt, is het aan justitie
om het verder af te handelen.”

Wat vindt u van camerabewaking op
openbare plekken? Sommige mensen vinden dat ook een inbreuk op hun privacy.
“Die hele discussie is overdreven. We
hebben een vrij goede wetgeving wat camerabewaking betreft. Het is nauwkeurig aangegeven wie de beelden mag zien en gebruiken,
na een maand moeten ze vernietigd worden,
enzovoort. De beelden mogen echter niet
misbruikt worden en moeten daartegen be-

schermd worden. Helaas resulteert camerabewaking in een verschuivingseffect: die
plaatsen worden gemeden en de criminaliteit
verplaatst zich. Bovendien veroorzaakt het
geen daling in de criminaliteit, we mogen er
niet te veel van verwachten. Op zich kan camerabewaking geen privacyproblemen opleveren: als het openbaar is, valt het binnen de
wet. We moeten daar geen spel over maken:
als het niet misbruikt wordt, is er plaats voor
camerabewaking in de publieke ruimte.”
Tot slot: hebt u nog enkele praktische
tips voor studenten om hun privacy zo goed
mogelijk te beschermen?
“Praktische tips? (denkt na) Wees eerst en
vooral voorzichtig met de informatie die je
over iemand anders publiceert, want eigenlijk heb je daar geen recht toe. Je kan mensen
daar ook mee kwetsen of ze kunnen er schade van ondervinden. Ten tweede: beveilig alle
elektronische toestellen die je bezit. Het lijkt
tijdverlies altijd een code te moeten ingeven,
maar het is belangrijk. Kijk ook altijd naar de
veiligheidsinstellingen en privacyinstellingen
van Facebook en soortgelijke sites. De optie
om jezelf te beschermen is er, gebruik ze dan
ook.” ■
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U gaf in een recent interview met Radio
1 aan dat u de bevoegdheden van de Priva-

cycommissie graag zou willen uitbreiden,
zodat jullie bepaalde praktijken ook kunnen stopzetten of zelfs bestraffen. De presentator sprak zelfs van ‘privacypolitie’.
“Dat was de term die de media erop hadden geplakt. Wat we willen is meer mogelijkheden om systematisch op inspectie te gaan,
niet alleen bij sociaalnetwerksites, maar ook
bij andere organisaties die persoonsgegevens
bijhouden, zoals bijvoorbeeld universiteiten. Geen enkele van die organisaties mag
onze gegevens trouwens voor eeuwig bijhouden. De wet zegt dat de data bewaard mogen
worden zolang als nodig is voor het vooropgestelde doel, in jullie geval: studentenadministratie. Eens dit doel bereikt is, of niet meer
van toepassing, moeten de gegevens hetzij
vernietigd, hetzij gearchiveerd worden.”

Laat je inspireren door het thema en stuur een sms-gedicht in
Nederlands of Engels en/of sms-taal (max.156 karakters)
beginnend met de code UGS (spatie) voor studenten en
UGP (spatie) voor personeel.

Stuur uw SMS voor 13 DECEMBER 2013
naar 8989 (GRATIS).
INFO (ALSO IN ENGLISH): WWW.UGENT.BE/SMSPOEZIE

Win, naast tal van andere prijzen, een iPad!

De regelgeving achter
de studentendoop
Het einde van oktober wordt
traditioneel gekenmerkt door
de vele studentendopen.
Studentendopen die vanuit
binnen- én buitenland steeds
meer in vraag worden gesteld
door hun iets té studentikoze
karakter. Onterecht zo blijkt,
want in de meeste studentensteden worden ze streng
gereglementeerd.
door Frédéric Piccavet

Je kan er de klok bijna op gelijk zetten: ieder jaar opnieuw, bij het vallen van het blad,
duiken er in de media verhalen op over studentendopen die voor schachten faliekant
slecht aflopen. Dit jaar was er het verhaal van
een Française die studeert aan de Universiteit
van Luik en die in een coma belandde nadat
ze te veel water had gedronken.

Het Gentse Doopdecreet
Maar ook dichter bij huis doen er de wildste verhalen de ronde. Schachten die naakt
over een plein moeten lopen, door slachtafval moeten kruipen of zichzelf lam drinken.
Toch zijn heel wat van die verhaaltjes uit de
lucht gegrepen of, meer nog, volledig achterhaald. Sinds een kleine tien jaar worden
deze excessen immers in de kiem gesmoord
door het Genste Doopdecreet. Die geeft op
een bondige manier aan wat wel en niet meer
door de beugel kan tijdens dopen.
Oorspronkelijk bedoeld als richtlijn, maar
uiteindelijk verder geconcretiseerd als bindend reglement, is het Doopdecreet het middel om onregelmatigheden tijdens de doop
vast te stellen. Dat reglement wordt ieder
jaar opnieuw ondertekend door alle erkende
studentenverenigingen, de verschillende onderwijsinstellingen en de Stad Gent. Door
het bindende karakter van het decreet gaan
de studentenverenigingen ook akkoord met
eventuele sancties bij een schending ervan.
Jochen Merlier, studentenbeheerder van de
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Dienst StudentenActiviteiten en daardoor
gerechtigd om een doopcontrole uit te voeren, verduidelijkt: “Hoe groot de sanctie zal
zijn, hangt af van de grootteorde van de inbreuk, maar een sanctie komt er sowieso. Die
kan gaan van het stilleggen van de doop tot
een doopverbod voor de vereniging. In het
ultieme geval verliest de studentenvereniging
zijn erkenning.”

Verboden praktijken
Het acht pagina tellende decreet, dat door
zowel student als burger online opvraagbaar
is, somt enkele verbodsbepalingen op. Zo is
het bijvoorbeeld verboden de schachten overmatig dronken te voeren, hen naakt te laten
rondlopen of om hen in aanraking te laten
komen met slachtafval, kadavers, uitwerpselen, bloed of levende gewervelde dieren. Ook
de schachten overdreven vernederen of hen
fysiek of mentaal te zwaar uitputten, ressorteren onder de verboden praktijken. De belangrijkste ongeoorloofde praktijken worden
vermeld, maar het is geen alles bevattende
lijst. Merlier: “Uiteindelijk wordt er zo gezocht naar een evenwicht tussen het in stand
houden van de traditie en het beperken van
de vernederingen, overlast en mistoestanden.”

Leuven en andere
studentendorpen
Niet alleen Gent hield zich de afgelopen
jaren bezig met het uitdokteren van voorschriften over studentendopen. Ook andere
zichzelf respecterende studentensteden kwamen opdagen met nieuwe regels. Zo kwamen
bijvoorbeeld Leuven, Antwerpen en Luik elk
aanzetten met een Doopcharter.
In Leuven is dat noch voor buitenstaanders,
noch voor schachten raadpleegbaar. Volgens
Nick Vanden Bussche, de studenteninspecteur van Leuven, willen “de studentenkringen zo de charme van een doop behouden.”
Een meer dan bezwaarlijk argument, vooral
omdat schachten zo niets hebben om zich tegen te wapenen. Merlier: “De kracht van een
doopdecreet ligt juist in het feit dat studenten
weten dat het bestaat en dat ze weten dat het
raadpleegbaar is.” Toch kon Vanden Bussche
(ons) enkele grote lijnen toelichten. Die blijken in grote mate gelijklopend te zijn met die

in Gent. Met één belangrijk verschil: naaktloperij wordt in Leuven gedoogd, maar dan enkel als de schacht er zelf niets op tegen heeft.
Op andere vlakken is het Doopcharter heel
wat strenger. Zo kan er enkel gedoopt worden
tussen bepaalde uren en zijn er heel wat andere regels om overlast en misverstanden te
vermijden. Maar strenger of niet, het cruciale
verschil zit hem in het niet-bindende karakter van het Leuvense Doopcharter. Het zijn
dus niet echt regels, maar veeleer richtlijnen
die worden meegegeven.
Hetzelfde geldt voor het Luikse Doopcharter, dat vrij opvraagbaar is, maar ook
niet-bindend en slechts enkele richtlijnen
meegeeft voor de verschillende studentenverenigingen. Toch liet de Luikse Universiteit
al weten dat het de studentenverenigingen
na het incident nog meer dan vroeger zullen wijzen op hun verantwoordelijkheden.
Het Doopcharter in Antwerpen is net zoals
dat van Gent wel bindend en opvraagbaar,
maar somt vooral vormelijke bepalingen op
van het waar en hoe van een doop. Desalniettemin staan er enkele fundamentele verbodsbepalingen in die ervoor moeten zorgen dat
de fysieke en psychische integriteit van de
student niet wordt geschaad.
In vergelijking met de verschillende steden valt onmiddellijk de strengheid, of tenminste de meer concrete uitwerking op van
het Gentse Doopdecreet. Het is de samenwerking tussen de verschillende instanties
die hiertoe bijdroeg. Toch zijn incidenten
op studentendopen nooit uit te sluiten. Maar
dan zal dat in onze studentenstad niet liggen
aan het ontbreken van een voldoende uitgewerkt kader ervan. ■
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Simon Studiekiezer
De eerste weken van je universitaire carrière zijn achter de rug en het besef groeit dat de richting waarin je momenteel je broek verslijt toch niet zo ideaal blijkt te zijn. Wat nu? Of wat als je
het hele zesde middelbaar lang het antwoord schuldig moet blijven op de vraag wat je volgend
door Tine Eeckelaert
jaar gaat doen? Geen nood, Simon weet raad.
cartoon Lorenz Kempeneers

De Studievaardigheden en -Interesse Monitor, kortweg Simon, is een oriënteringsproef voor studiekiezers (jongeren die een
studiekeuze moeten maken). Die wordt op
dit eigenste moment ontwikkeld aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) en komt vermoedelijk in
januari online. Dit zelfevaluatie-instrument
moet studenten in spe helpen een opleiding
aan de UGent te vinden die bij hen past en
nauw aansluit bij hun competenties en interesses. Voorlopig staat enkel de interessevragenlijst online. Daar zal later een vragenlijst
bijkomen die moet voorspellen wat de slaagkans van een student is, nog voor hij of zij
een voet in de universiteit heeft binnen gezet.
Lot Fonteyne, projectmedewerkster aan de
FPPW, geeft tekst en uitleg.
Waarop baseren jullie je in die interessevragenlijst?
“We werken op basis van een theoretisch
model over beroepsinteresses. Dit model kan
ook gebruikt worden voor opleidingen en is
al gevalideerd in binnen- en buitenland. Wij
hebben aan de hand daarvan een vragenlijst
geconstrueerd met de Vlaamse opleidingen
in het achterhoofd. Maar feedback geven
moet nog zonder referentie. Het is immers
de eerste keer dat men een oriënteringsproef
in Vlaanderen zo aanpakt. Samen met experts hebben we voor elke opleiding een code
opgesteld. We proberen die codering te optimaliseren door interesseprofielen van studenten in kaart te brengen. Vandaar ook de
warme oproep aan alle laatstejaars, Masters
en Professionele Bachelors om de interessevragenlijst online in te vullen, zodat het profiel zo nauwkeurig mogelijk wordt. Je zal je
persoonlijke score kunnen vergelijken met de
opleidingsscore en feedback krijgen op welke
punten je afwijkt van het perfecte profiel.”

het hoger onderwijs. Wij willen hen de juiste
informatie geven: ‘Wat interesseert mij en
wat bestaat er allemaal?’ Zo’n vragenlijst kan
mensen wijzen op richtingen die sterk aanleunen bij hun hobby’s en interesses, maar
waarvan ze het bestaan niet kennen. Er zijn
zo veel opleidingen dat leerlingen door de
bomen het bos niet meer zien. Eerstejaars
die zich na een paar weken realiseren dat ze
niet op hun plaats zitten, kunnen hem uiteraard ook invullen. Op dit moment is de test
nog niet geschikt voor schakelstudenten. Die
kunnen een aantal conclusies trekken over
hun interesses, maar hun slaagkansen zullen
wat vertekend zijn.”

naar de basics, zoals de regel van drie, bewerkingen met haakjes, breuken enzovoort.
In 2011 werd er een korte test van twintig
vragen afgenomen. Na de herexamens bleek
er een sterke correlatie te bestaan tussen de
resultaten op de wiskundetest en het slaagpercentage voor de eerste bachelor, dus niet
alleen voor statistiek. Basiskennis wiskunde
blijkt belangrijk te zijn, maar er zijn nog andere factoren die meespelen: onder andere
Nederlandse woordenschat, faalangst, uitstelgedrag en studeervaardigheden. Die hebben we vorig jaar aan het model toegevoegd.
Sommige factoren zijn verschillend voor andere faculteiten.”

Binnenkort zal je dus je slaagkansen
kunnen voorspellen met Simon. Hoe wordt
dat bepaald?
“Twee jaar geleden zijn we gestart met de
vraag: ‘Waarom slagen zo weinig studenten
voor het vak ‘Statistiek 1 in de opleidingen
Pedagogische Wetenschappen en Psychologie?’ Het gebrek aan wiskundige vaardigheden was een mogelijke hypothese. Men heeft
een examen statistiek volledig gestript van
zijn statistische kennis en men is teruggegaan

Mag de universiteit leerlingen met een
ongelooflijk lage kans op slagen weigeren?
“Nee, zeker niet. Het is geen ingangsexamen. Ons doel is om een niet-bindende oriëntatieproef aan te bieden. Als eruit blijkt dat
je slaagkans heel laag is, raden we wel aan om
nog eens goed na te denken en andere opties
te overwegen.” ■
Vul zelf de interesselijst in op http://www.
simon.ugent.be en kijk of jij op je plaats zit.

Is de studiekiezer voor iedereen interessant?
“Momenteel is ons doelpubliek de klassieke studiekiezer uit het zesde jaar secundair onderwijs die de stap wil zetten naar
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Doe mee met het
Ghent Living Lab
en bouw mee aan
de stad van
de toekomst!
surf naar

www.ghentlivinglab.be

Uw stem
in de stad
Anneke Vanden Bulcke is studentenambtenaar

Onbekend maakt onbemind. Een jaar nadat de vorige studentenambtenaar het voor bekeken hield, is Anneke Vanden
Bulcke druk in de weer om de belangen van de student te verdedigen. Geen eenvoudige taak als we haar mogen geloven.
door Wouter De Rycke en Brecht Vissers
foto Brecht Vissers

Al sinds november van vorig jaar zet Anneke Vanden Bulcke zich dagelijks in voor de
vele studenten die de stad Gent rijk is. Dat het
leven als studentenambtenaar een druk bestaan teweegbrengt, blijkt als zich al bij onze
eerste vraag moet verontschuldigen omdat
de telefoon begint te rinkelen. Het is Jochen
(Merlier, studentenbeheerder van de Therminal, n.v.d.r.) die haar opbelt in verband met
de recente hetze rond de studentendopen. In
Louvain La-Neuve is een dronken student van
een brug gevallen. Een nieuwsredactie heeft
om een reactie gevraagd. “Een groot deel van
mijn werk is ad hoc”, geeft ze toe wanneer ze
weer gaat zitten. “Nu zijn het de studentendopen die veel aandacht krijgen in de media. De
volgende keer is het iets anders. Neem nu bijvoorbeeld die twee meisjes die verkracht zijn
geweest in het Citadelpark. Hoe ga je daarmee om? Welke tips zal je de studenten meegeven? We proberen op het gezond verstand
van de studenten zelf te spelen. Zo hebben we
de studenten de raad gegeven om het Citadelpark ‘s nachts te vermijden en als je er dan
toch door moet, liefst met iemand erbij. Toch
blijft het moeilijk om over zoiets te communiceren. Terwijl je als student toch zorgeloos
moet kunnen gaan en staan waar je wilt. Dat
geldt niet alleen voor de studenten, maar
voor iedereen. Gent is volgens mij nog altijd
een veilige stad, maar zodra zoiets gebeurt, is
het natuurlijk alle hens aan dek.”

Imagoverbetering
Volgens Vanden Bulcke is de student wel
degelijk meer dan iemand die om 8 uur ‘s
ochtends luidkeels Het is een nacht staat te
zingen in de Overpoort. Ze hamert erop dat
de student ook heel wat kan bijdragen aan de
stad. “Binnenkort komen we voor het eerst
samen met een werkgroep om te bekijken
hoe we het eenzijdige, negatieve beeld van de
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student in de pers kunnen ombuigen. Gent is
ten slotte mede dankzij haar studenten groot
geworden. Er loopt hier een grote poel van
kennis en talent rond. Veel studenten blijven
hier na hun studie plakken en beginnen hier
als jonge gezinnen te wonen, werken en bedrijven op te starten. Ze vormen het uithangbord van onze stad. Gent is bijvoorbeeld een
van de weinige steden die creative city of music wordt genoemd door UNESCO. Dat heeft
sterk te maken met studenten die naar hier
trekken en muziek maken en allerlei bandjes
oprichten.”
“De geëngageerde student moet meer op
de voorgrond gebracht worden. De student
als vrijwilliger komt te weinig aan bod. Niet
enkel zij die in studentenverenigingen of
jeugdverenigingen actief zijn, maar ook zij
die zich inzetten voor hun buurt. We zullen daarbij bezien hoe we die buurtbetrokkenheid kunnen verhogen. Zo kunnen we
de dialoog opnieuw in gang trekken met de
bewoners, want die is in sommige buurten
wel wat gestokt. Dat is een serieuze opgave
die opnieuw een werk van jaren zal zijn. Om
zo tot een juister beeld van ‘de student’ te komen. Als dat al bestaat.”

Lolly’s in de Overpoort
Inderdaad, dat studenten ook heel wat
overlast met zich meebrengen, ontkent ze
niet. Een van de meest in het oog springende
vormen vormt het nachtlawaai. Tachtig procent van de klachten gaan daarover. “Vorige
week ben ik met enkele mensen van preventie
en veiligheid, waaronder mijn collega preventiecoach Chantal Smits twee uur lang in de
Overpoort aanwezig geweest om lolly’s tegen
nachtlawaai uit te delen. Met als boodschap
daarbij: ‘Steek dat in je mond wanneer je naar
huis gaat.’’ Dat is een ludieke manier om erop
te wijzen dat we klachten krijgen van buurt-
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bewoners die zich storen aan nachtlawaai.
Ik vond het wel frappant dat de studenten er
zelf ook soms letterlijk van wakker liggen. De
campagne van Bye, bye nachtlawaai handelt
in die zin over een heel gemakkelijk en herkenbaar thema.”
“Het is wel moeilijk om de resultaten van
dergelijke acties te meten. Aan het begin van
een semester zijn er altijd meer klachten en
de klachten die we krijgen komen meestal
van bewoners die zodanig veel hinder ondervinden dat ze effectief niet meer kunnen
slapen. Bovendien komen er elk jaar nieuwe
studenten bij die nog niet beter weten.”

Structureel werken
Zo’n studentenmake-over is een werk van
lange adem. Daarom wil het kabinet van Elke
Decruynaere de wirwar van het studentenbeleid naar de toekomst toe geïntegreerder
maken. “Op dat vlak zijn we bijvoorbeeld aan
het aftoetsen met de studentenraden of er
geen interesse is voor een algemene studentenraad voor de stad Gent, die eventueel ook
kan functioneren als officieel adviesorgaan.
Maar het blijft voorlopig bij aftoetsen, want
het is niet de bedoeling dat we zomaar nog
iets lanceren. In feite willen we de communicatie tussen de verschillende diensten nog
verbeteren, zodat we efficiënter en gerichter
kunnen samenwerken.”
De stad Gent heeft al enkele samenwerkingen die het studentenleven zouden moeten
vergemakkelijken. “Tumult.fm is bijvoorbeeld gestructureerd aanwezig. Hetzelfde met
de werkgroep rond internationale studenten.
Er zijn steeds meer onderwijsprogramma’s
die hen toelaten om naar hier te komen, wat
het er administratief niet gemakkelijker op
maakt. Zowel voor de onderwijsinstellingen
zelf als voor het migratieloket. Daarvoor komen we om de twee maanden samen met de
verschillende administraties om te kijken hoe
we dat beter en efficiënter kunnen organise-

ren. Nu is het zo dat buitenlandse studenten
regelmatig naar de verkeerde dienst trekken.
We hopen vanaf begin 2014 een eengemaakt
loket in AC Zuid te hebben waar ze terechtkunnen met al hun vragen en paperassen.”
“Nog een nauwe samenwerking is die met
Kot@Gent. Die bestaat sinds 2002 en wordt
nog altijd verder opgevolgd. Nu wordt ook
op initiatief van het kabinet Balthazar een
task force opgericht met alle mogelijke partijen in verband met studentenhuisvesting.
Daarmee willen we bereiken dat er voldoende koten zijn, dat het betaalbaar blijft en dat
de studenten kwaliteitsvol onderdak krijgen.
Zo hebben we nu voor de eerste keer een
quotumoverschot, waardoor we een bepaald
segment van onveilige koten en dure koten
kunnen beïnvloeden.”

“Volgend jaar
komen er
controles op
studenten in
gezinswoningen”
“Ook mag niets ten koste gaan van gezinnen. Het feit dat studenten ook nog vaak
gezinswoningen huren in Gent, willen we terugdraaien. Dat heeft te maken met de historiek van studentenhuisvesting. Het aantal
studenten in Gent is explosief gegroeid op
korte termijn. De studentenhuisvestingsmarkt is niet kunnen volgen. Over een jaar
gaan daar controles op komen, wanneer we
ervan overtuigd zijn dat de studentenhuisvesting voldoende aanwezig is. Als een student
dan gevat wordt in een gezinswoning, wordt
de eigenaar daarop aangesproken en wordt
de student verzocht tegen eind van het academiejaar een andere oplossing te zoeken.
Het is wel niet de bedoeling dat studenten
plots op straat gezet worden. Er wordt gekeken met hogeronderwijsinstellingen en met
de stadsdiensten waar er plaats is om studen-

tenhuisvesting in te plannen. In het kader
van dat plan liggen alle opties nog open. Dus
ook het voorstel dat burgemeester Termont
eens geopperd heeft om ze eventueel buiten het stadscentrum in te plannen. Ik moet
wel zeggen dat zoiets tot nog toe niet in de
verdere besprekingen aan bod is gekomen.
De kans dat het doorgaat is dus eerder klein
te noemen. Persoonlijk ben ik er ook geen
voorstander van, maar het is momenteel nog
wachten op de toekomst.”

Burn-out
Anneke Vanden Bulcke probeert door intenser samen te werken met andere diensten
de druk op haar eigen schouders wat te verminderen. Misschien heeft ze lessen getrokken uit de geschiedenis van haar functie. Gert
Vandyck, de vorige studentenambtenaar,
moest namelijk stoppen met een zware burnout. Haar plotse verdwijnen is een van de redenen waarom Schamper pas na een jaar de
studentenambtenaar kon spreken. “Dat had
verschillende redenen. Mijn voorgangster
was vertrokken in mei en ik ben pas begonnen in november. Ze was er dus niet meer om
mij in te werken en mij de netwerken te leren
kennen. Daarnaast was er een wisseling van
kabinet en was mijn collega Chantal in zwangerschapsverlof. Bovendien waren een aantal
zaken vanuit het beleid van het stadsbestuur
nog onduidelijk. Dan duurt het vanzelfsprekend langer vooraleer je ingewerkt bent.”
“Het was pas nadat ik wat praktijkervaring
heb opgedaan dat ik het breder kader begon
te begrijpen en het gevoel kreeg vooruit te
gaan. We houden zeker rekeningen met de
opmerkingen van Gert. Bepaalde zaken die
zij heeft aangekaart zijn meer dan terecht en
krijg ik ook mee te maken. Die zijn allemaal
in een nota gestopt en naar het kabinet verstuurd. Als daar iets mee gebeurt, zal dat niet
alleen mijn verdienste zijn, maar de verdienste van velen.” ■

Onderwijskort: pakistudentistan
ES Goed nieuws voor de UHasselt: als eerste universiteit in België slaagt ze erin een samenwerkingsakkoord voor vijf jaar te sluiten
met de Pakistaanse overheid. Het akkoord
gaat over Pakistaanse master- en doctoraatsstudenten die op kosten van de Pakistaanse
overheid hun diploma kunnen halen aan de
UHasselt. Eigenlijk ging het akkoord dit jaar
al van start: tien Pakistanen vervolledigen
hun opleiding dit jaar in België. Concreet zou
het gaan om drie vakgebieden: Management
Sciences, Social Sciences en Engineering Sci-

ences. Volgens betrokkenen is het een winwinsituatie: een Europees diploma heeft veel
aanzien en staat hoog aangeschreven in Pakistan. Daardoor vergroot het ook de jobkansen van die studenten in Pakistan aanzienlijk.
Voorwaarde voor die studenten is wel dat
ze nadien naar Pakistan terugkeren, om een
brain drain tegen te gaan. Dat staat zelfs zo in
het samenwerkingsakkoord opgenomen.
Aan de andere kant komt dit akkoord
vooral het imago van de UHasselt ten goede:
volgens rector Luc De Schepper speelt on-

derwijs in een geglobaliseerde wereld een essentiële rol: sharing minds and sharing skills
toward a better life, om het met zijn eigen
woorden te zeggen. Hij voegt er bovendien
nog aan toe dat België een belangrijke rol kan
spelen in de verdere ontwikkeling van Pakistan. Paternalisme, quoi?
De UHasselt is niet de eerste universiteit
waar de Pakistaanse overheid een akkoord
mee sluit: ze kunnen Duitsland, Maleisië en
zelfs Zuid-Korea toevoegen aan hun palmares. ■

Lancering vrijwilligersvakanties 2014
23/11/2013
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Erasmus: kruisende wegen
Studeren in het buitenland? Pfuh! Op Erasmus gaan, dat staat voor nieuwe ervaringen
opdoen, nieuwe vrienden maken, … en stiekem natuurlijk ook naar leuke feestjes gaan. Twee
studenten getuigen hoe ze op verplaatsing hun land vertegenwoordigen door de bloemetjes
door Valérie Partoens
buiten te zetten.

Enzo (22, Kunstwetenschappen)

Nikolay (24, Power Electronics)

Het uitgaansleven in Sofia: wat mogen
we ons daar bij voorstellen?
“Uitgaan in Sofia betekent kiezen tussen twee uitersten: ofwel ga je rustig op café,
ofwel breng je de avond door in een van de
grote clubs. Die laatste zijn echter een heel
drukke en chique bedoening. Zo staat er voor
elke club wel minstens één buitenwipper die
je vaak ook fouilleert vooraleer je binnen
mag. Ikzelf ga vaak naar feestjes georganiseerd door ESN (Erasmus Student Network,
n.v.d.r.). In het begin was het vervelend mezelf telkens opnieuw te moeten voorstellen,
maar ondertussen heb ik wel al goede vrienden gemaakt.”

Bevalt het uitgaansleven je in Gent?
“Ja hoor, al moet ik toegeven dat ik door
mijn drukke studieschema niet zo heel vaak
de bloemetjes kan buitenzetten. Maar de cafés die ik tot nu toe in Gent bezocht heb, zijn
me zeker bevallen. Daarnaast heb ik me ook
onmiddellijk aangesloten bij ESN, waardoor
ik al enkele aangename feestjes heb kunnen
bijwonen en internationale vrienden gemaakt heb.”

Is het makkelijk contact te leggen met de
lokale bevolking tijdens het uitgaan?
“Niet echt, met uitzondering dan van de
Bulgaren die deel uitmaken van de organisatie van ESN. Ik ben geneigd te zeggen dat ze
niet echt openstaan voor buitenlandse studenten. In de clubs zijn er bijvoorbeeld altijd
Bulgaarse jongeren aanwezig, maar die zijn
meer gericht op hun eigen groepjes.”

Zijn er grote verschillen tussen het Belgische en Bulgaarse nachtleven?
“Met stip op één: de dronken toestanden
die je bijvoorbeeld in de Overpoort waarneemt. Jongeren die in half comateuze toestand op straat liggen: zoiets is in Bulgarije
gewoon ondenkbaar. Ook op straat alcoholische dranken nuttigen — zij het in plastieken
bekers — is iets wat je in mijn thuisland niet
zal zien. Wanneer je dat wel doet, zal je ongetwijfeld kwade blikken toegeworpen krijgen.

Verder verbaast het me dat jullie alcohol altijd in een winkel kopen. In Bulgarije ken je
namelijk altijd wel iemand die zijn eigen bier,
wijn of rakija (traditioneel geestrijk drankje
— lees: alcoholpercentage van minstens 50%,
n.v.d.r.) brouwt en voor een prijsje verkoopt.
Die zelfgebrouwde drank is doorgaans van
betere kwaliteit dan de drank die in de supermarkt verkocht wordt.”
Heb je al van het Belgische bier geproefd?
“Jazeker. En zo veel soorten bier die lekker
zijn! Ik denk dat ik na enig veldwerk toch kan
besluiten dat Duvel mijn voorkeur wegdraagt.
In mijn thuisland zijn er echter twee of drie
soorten die ook wel te pruimen zijn. Wat me
wel opvalt, is dat jullie bieren behoorlijk sterk
zijn in vergelijking met de Bulgaarse varianten, waarvan het alcoholpercentage maximum vier of vijf procent bedraagt. Misschien
verklaart dit ook meteen waarom je hier in
België al eens straalbezopen mensen in het
midden van de straat tegenkomt.” ■

Hoe zit het met de dress code in Bulgarije?
“Uitgaan in Sofia is een hele chique bedoening! Vooral de Bulgaarse meisjes zijn
erg opgetut wanneer ze op stap gaan. Hoge
hakken, korte jurkjes, kilo’s make-up ... Less
is more gaat alvast niet op voor het Bulgaarse
nachtleven.”
Nog geen heimwee naar het Belgische
nachtleven?
“Het is hier best leuk, hoor. Wat ik echter
wel mis is de spontaniteit die je in België terugvindt. In België kan je alles meer op zijn
beloop laten gaan, als in ‘we zien wel wat de
avond brengt’. Hier in Sofia moet er best op
voorhand gepland worden wat je die avond
zal doen en waar je naartoe wil gaan. En als ik
in een nostalgische bui ben, durf ik wel eens
een Stella Artois te bestellen.”

www.schamper.ugent.be

Nachtclub in Bulgarije
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Schampers
16.626

Oud België, slaap vannacht op uw
beide oren. Een legioen van 16.626
jongelingen wordt op dit ogenblik
in Vlaanderen en Brussel opgeleid
in de verpleegkunde. Met een stijging van 8% in vergelijking met vorig jaar, plaatst dit aantal een nieuw
record. Zo is er een groot aantal
zij-instromers: studenten uit andere
richtingen die inzagen dat de vergrijzing de enige uitweg is voor de
huidige economische impasse, en de
stap durfden te zetten. Toch worden
de studenten gewaarschuwd voor de
respons van de arbeidsmarkt: in de
laatste twee jaar is het aantal vacatures met bijna een derde verminderd.

Getal van de Week

Kruisvaarders formeel:

conflict MiddenOosten nog deze
Eeuw opgelost

Bommen voor Bart
Onze Antwerpse collega’s konden vorige week genieten van een
extra dagje vakantie dankzij een valse bommelding. Een niet nader
genoemd moslimbroederschap viseert de stad Antwerpen sinds
Bart De Wever drastische maatregelen aankondigde jegens ex-Syriëstrijders. Op maandag kregen drie medewerkers van de UA een
mail waarin er gedreigd werd met “de dood van alle ongelovigen in
België”. Prompt moesten alle studenten en werknemers de gebouwen van de universiteit verlaten. De financiële gevolgen van die
ene dag zijn niet te overzien. Volgens rector Alain Verschoren is
het verloren geld betreurenswaardig, maar dat kennis die dag niet
werd doorgegeven en onderzoek niet kon worden verricht, daar
kan echt geen prijs op worden geplakt.

Samen informatie delen
We hadden nooit gedacht het te mogen
meemaken, maar vorige week hebben tien
onderzoeksgroepen uit vijf faculteiten de
handen in elkaar geslagen en het Ghent Centre for Global Studies opgericht. Economen
delen kennis met geografen en juristen zoeken samen met filosofen naar oplossingen
voor globale problemen. Het 125-koppige
team, waaronder Eva Brems, zal thema’s als
global governance en urban studies onder de
loep nemen. “Onze ambitie is om vanuit die
institutionele input een onderzoekstraditie
uit te bouwen”, luidt het.

Studentikoze Senioren
Het Senioren Konvent zag exact
tachtig jaar geleden het levenslicht en
viert dat op gepaste wijze. Afgelopen
week werden cantussen en recepties afgewisseld met minder studentikoze activiteiten zoals een academische zitting
en een quiz. Ongetwijfeld vloeide de
drank overal rijkelijk. Ergens in maart
plannen de Senioren een geheimzinnige bezetting van een Vlaamse gemeente.
Niemand wil er al iets over kwijt, maar
volgens de Senior Seniorum wordt het
legendarisch.

Teletijdmachine

Wat je nog niet wist over
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)

Tadchiekiztan

:

Het is eigenlijk ‘Tadzjikistan’.
‘Tadzjiek’ is een inwoner van Tadzjikistan.
Het goedkoopste bier ter wereld wordt gebrouwen in Tadzjikistan.
44,4 procent van de bevolking leeft onder de
armoedegrens in Tadzjikistan.
Er leeft welgeteld één katholiek in Tadzjikistan.
Homo’s genieten van bitter weinig populariteit in Tadzjikistan.
‘The Dictator’ van Sacha Baron Cohen is verboden in Tadzjikistan.
De nationale drank is hondenmelk in Tadzjikistan.
De staatsuniversiteit heeft een computer, in Tadzjikistan!
Facebook werd vorig jaar even gebannen in Tadzjikistan.
Hoge hakken zijn verplicht aan de Universiteit
van Tadzjikistan, in Tadzjikistan.
Er rijmen woorden op Tadzjikistan.
30 tot 50 procent van het BBP is afkomstig van
drugshandel? In Tadzjikistan.
Er zijn luipaarden in Tadzjikistan.
Het nationaal gerecht van Tadzjikistan is Plov. Dit eten ze
gezamenlijk met hun handen uit een grote schaal. In Tadzjikistan.
Hoewel niet legaal, is polygynie (één man die getrouwd is met
meerdere vrouwen) gebruikelijk in Tadzjikistan.

Een van de feiten is verzonnen.

Wetenschap
UGent ziet het bos door de
bomen
Oplossingen voor de klimaatopwarming
gezocht! Onze Universiteit Gent vond ze.
Onderzoekers van het Labo voor Bos & Natuur van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen hebben samen met andere genieën
uit Europa en Noord-Amerika ontdekt dat
donkere bossen de effecten van klimaatopwarming verminderen. Het nieuwste rapport
van de Verenigde Naties deed ons al huiveren
toen het onlangs aankondigde dat de klimaatopwarming onomstotelijk de schuld is van de
mens, wij dus. Oké, dat was misschien niet
zo’n wereldschokkend nieuws. Maar in het
behouden van donkere bossen is nu de oplossing gevonden voor een veilige thuishaven
voor planten die koude nodig hebben om te
overleven en dieren die niet houden van bakken in de zon. Al betekent dat nog niet dat die
vierde rijstrook er nu mag komen!

len en uitpluizen van die mechanismen zal
het verouderingsproces helpen begrijpen en
misschien zelfs leiden tot het vertragen ervan. Woops, in de toekomst dan misschien
toch geen dikke laag fond de teint of dure afspraakjes bij de plastische chirurg meer voor
sommigen onder ons.
Hij heeft het van zijn mama.

Mr. Blobby
En het kroontje gaat naar ... de enige echte
Mr. Blobby. Applaus, applaus. Deze bedreigde Australische blobvis — of Mr. Blobby voor
de vrienden — sleept de eerste prijs van de
World’s Ugliest Animal-verkiezing in de wacht.
Die unieke prijs wordt sinds 2012 georganiseerd door de Britse Ugly Animal Preservation
Society. Niet het spreken van Frans, een acte
de présence geven of het hebben van maatje
34 stonden centraal in deze verkiezing, maar
wel het niet kunnen liefkozen en niet kunnen
aaien van het dier. Met de verkiezing wil de
vereniging de aandacht vestigen op bedreigde diersoorten met een esthetisch ongelukje.
Niet iedereen kan nu eenmaal een schattige
panda met pretoogjes zijn.

Galopperend door het leven
Hoewel de meeste insecten normaal in
een driepotige pas lopen en ons stiekem
heel irritant komen prikken en bijten tijdens
onze wildste dromen, zou het bij een bepaalde mestkeversoort wel eens anders kunnen uitdraaien en zal je vanzelf wel wakker
schrikken. Zuid-Afrikaanse onderzoekers
ontdekten per toeval een merkwaardig en galopperend exemplaar. Oorspronkelijk voerden ze een onderzoek naar hoe mestkevers
de weg vinden, maar dat liep niet van een
leien dakje. Op zoek naar een andere proefpersoon stootten ze per toeval op dit galopperende insect. Waarom deze mestkevers
anders zijn dan hun soortgenoten is nog een
raadsel. Verder onderzoek zal de galop van
de diertjes moeten uitklaren. En hopelijk ook
het nut ervan. ■
door Yana Morren

I wanna be forever young

Donker bos.
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Dan toch geen zorgen meer om rimpeltjes,
grijze haren en een midlifecrisis? De Amerikaanse wetenschapper Steve Horvath heeft
er iets op gevonden. Hij ontdekte in zijn laboratorium namelijk een biologische klok die
op basis van DNA de biologische leeftijd van
onze weefsels en organen meet. Het ontrafe-

wetenschap

Wannabe-paard

www.schamper.ugent.be

Voor
eens
en
voor
altijd
Als 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 af en toe een
snoepje uitdelen. Of afpakken.

Gisteren wandelde ik op een van mijn
lange omzwervingen de Boekentoren voorbij. Een korte windstoot gooide een hoopje
papier speels de lucht in en voor ik het wist
stond ik een snoepwikkel van mijn neus te
pellen. Na enkele minuten gefulmineerd te
hebben tegen de laksheid van de studenten
van tegenwoordig, vouwde ik de snoepwikkel afwezig open. Nee maar! Druivensuiker.
Onmiddellijk werd ik teruggekatapulteerd in
de tijd.
Daar zat ik weer: de lagere schoolbanken. De frustraties die ik doormaakte toen
ik mijn klasgenoten ook maar enige wijsheid
probeerde bij te brengen! Maar nee. Het zijn
altijd speelballen van hun eigen idiotie gebleven. Gelukkig was er Donald. Elke speeltijd opnieuw zaten we samen op een bankje,
van tijd tot tijd een welgemikt klokhuis ontwijkend. Donald kauwde meestal gezapig op
een handje zonnebloempitten dat hem toegestopt was door zijn macrobiotische moeder.
Enkel op vrijdag werd onze vredige routine
verstoord. Donalds hoogdagen, en mijn donkerste dagen, werden uitgemaakt door het
vrijdagse snoepje van Donald: druivensui-

www.schamper.ugent.be

opgelet !
geen druiven
in uw
druivensuiker

ker. Een verantwoord verwennerijtje volgens
zijn moeder, want van druiven gemaakt. Het
rund.
De verspilde speeltijden waarin ik ‘m
diets probeerde te maken wat druivensuiker is! Waarschijnlijk deed ik er niet goed
aan mijn betoog te beginnen met het feit dat
druivensuiker eigenlijk niets meer is dan een
blokje pure suiker. Het verschil met een banaal suikerklontje zit ‘m in de soort suiker die
gebruikt wordt: een suikerklontje bestaat uit
sucrose, dat een verbinding is van fructose en
glucose. Druivensuiker bevat enkel en alleen
glucose. Glucose bestaat in twee vormen, Lglucose en D-glucose, waarvan enkel D-glucose in de natuur voorkomt. D-glucose gaat
ook wel eens door onder de naam dextrose,
waar de reclamebonzen dan weer de blitse
slagzin ‘dextro-energy’ vandaan halen.
En energie, dat heeft zo’n blokje druivensuiker in overvloed. Waar bij het binnenspelen van een suikerklontje glucose eerst moet
worden losgeknipt van fructose, lost een
blokje druivensuiker meteen op tot een kanten-klare energiebrij van glucose die door de
darmwand kan slippen om vermoeide orga-

nen uit de nood te helpen. Hersenen, de kieskeurigaards, draaien alleen op glucose. Een
tabletje druivensuiker is dus een welkome
reddingsboei na urenlange afmatting door
contemplaties over de zin van het leven. Of
na pijnigingen over de naam van het goedje.
Al valt daar niet veel achter te zoeken: de simpele duif die de naam druivensuiker opperde,
wist dat er bijzonder veel glucose zit in druiven. Genoeg om er dan maar die naam op te
plakken, dacht-ie. In werkelijkheid zijn druiven een veel te dure grondstof om druivensuiker uit te winnen. Donalds moeder zou zich
zeker en vast tussen haar organische courgettes verstopt hebben als ze ’t hoorde, maar glucose wordt gemaakt uit zetmeel. Erger nog,
dat zetmeel wordt onder meer gewonnen uit
mais en rijst die hoogstwaarschijnlijk niet
van eerlijke handel zijn. Een kastijding met
hennepvezels voor de persoon die de naam
druivensuiker bedacht heeft! ■

wetenschap

door Park Meeters
opgetekend door Clara Casert
cartoon: Robbe Verschueren

Schamper 533

19

Wetenschap als
kandelaar in de
duisternis
Interview met Massimo Pigliucci

Filosoof, scepticus en atheïst, vertrokken uit het land met
de zetel van de Rooms-Katholieke Kerk, naar het land waar
elke presidentiële speech eindigt met ‘God bless America’.
Zijn conclusie na meer dan twintig jaar: er is nog veel werk.
“Ik heb een aantal leerkrachten biologie ontmoet die het
creationisme uitdragen. Dat is een probleem.”
door Fabrice Luyckx en Pieter Van Nuffel
fotos Simon Wardenier

De hemelsluizen hebben zich net volledig geopend en zeiknat stappen we binnen
in de lobby van een viersterrenhotel. Massimo Pigliucci komt ons met een glimlach
tegemoet. Zoals tijdens zijn lezing de dag
voordien, toont hij een losse houding. Ook
gedurende de rest van het interview zal hij
steeds de glimlach bewaren. Filosofie is een
serieuze zaak, maar dat is nog geen reden
om er het hoofd bij te laten hangen.
Hoewel de meerderheid onder ons nog
nooit van de man gehoord heeft, maakt
hem dat zeker niet minder interessant. De
Italiaan — geboren in Liberia, opgegroeid
in Rome — slijt zijn dagen al 23 jaar in
Amerika. Daar werkt hij momenteel aan de
City University of New York als voorzitter
van de afdeling Filosofie. Zijn belangrijkste
bijdragen richten zich op ecologie, secularisatie, evolutie en de strijd tegen het creationisme. Momenteel houdt hij zich onder
meer bezig met de vraag op basis van welke
argumenten we een strikte grens kunnen
trekken tussen wetenschap en pseudowetenschap (opvattingen zoals homeopathie,
astrologie of psychoanalyse). Als lid van de
Committee for Skeptical Inquiry (CSI) profileert hij zich als ‘scepticus’, ook al draagt die
term — volgens hem vaak onterecht — een
negatieve bijklank. Aan de hand van zijn
boeken en zijn blog Rationally Speaking
tracht de filosoof die kritische houding op
een verteerbare manier naar buiten te brengen. Toch startte Pigliucci oorspronkelijk
niet als filosoof, maar als bioloog.
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Vanwaar die carrièrewending?
(lacht) “Goeie vraag. Ik had al van jongs
af aan interesse in filosofie. Toen ik mijn
doctoraat in de biologie maakte, las ik tussendoor veel wetenschapsfilosofie. Na een
vrij succesvolle carrière in de biologie, begon ik mezelf af te vragen: ‘Wat ga ik nu
doen de komende dertig jaar?’ Rond die
periode startte Jonathan Kaplan, een erg
jonge en intelligente wetenschapsfilosoof,
aan mijn toenmalige universiteit in Tennessee. We werden goede vrienden, werkten
samen en uiteindelijk maakte ik de beslissing om terug naar school te gaan om een
diploma in filosofie te halen. Een paar jaar
later kwam er een positie vrij in de filosofie
aan de universiteit van New York.”

Geen ‘naysayer’
Sceptici krijgen wel eens het verwijt
dat ze steeds met hun opgestoken vingertje klaarstaan om alles wat alternatief is
neer te sabelen.
“Ik ontmoet soms mensen die denken
dat scepticisme hetzelfde is als cynisme
of dat sceptici per definitie ‘neen’ schudden. Ik vind dat jammer, omdat het woord
‘scepticisme’ een lange geschiedenis kent.
De manier waarop wij het gebruiken, gaat
terug tot het positieve scepticisme van David Hume. Het basisidee daarachter is dat
iedere rationele persoon zijn of haar overtuigingen moet afmeten aan de empirische
bewijzen die daarvoor bestaan. Of zoals

www.schamper.ugent.be

Carl Sagan (kosmoloog en tv-bekendheid,
populariseerde wetenschap in de VS, n.v.d.r.)
het herformuleerde: ‘Buitengewone claims
vragen buitengewone bewijzen.’ Dat is waar
scepticisme om draait. En daar is niets inherent negatiefs aan. Je vraagt gewoon bewijs
dat overeenstemt met de beweringen die je
maakt.”
“Nogal wat collega’s en vrienden in de
sceptische beweging proberen het woord
‘scepticisme’ daarom te vermijden. Ik ga daar
niet in mee. Simpelweg het woord vervangen
is volgens mij niet de oplossing. Een typisch
voorbeeld is het woord ‘atheïsme’, dat ook een
negatieve bijklank heeft, vooral in de VS. Op
een gegeven moment is men bewust nieuwe
termen gaan gebruiken, zoals ‘psycho-humanist’. Maar dat betekent niet eens hetzelfde,
want een atheïst zegt enkel dat er geen god
bestaat en dat heeft weinig met humanisme
te maken.”

weinig of niets van de kwestie kennen. Het
tweede wat je wil doen, is twijfel zaaien bij
de andere zijde. Je zal hen misschien niet ter
plekke overtuigen, maar het is een begin. Belangrijk is dat je redelijk en vriendelijk bent.
Van zodra je mensen gaat benaderen alsof
het idioten zijn, sluiten ze zich af. Vriendelijk
zijn heeft dus niks te maken met de geldigheid van je argumenten, maar alles met overtuigingskracht.”

U gaat geregeld in debat met pseudowetenschappers. Maar hoe overtuig je iemand
wiens argumenten grotendeels gebaseerd
zijn op geloof?
“Daarvoor moeten we beginnen met het
onderscheid tussen enerzijds de epistemologische geldigheid van je argumenten en anderzijds de overtuigingskracht waarmee je
ze aanbrengt. Het eerste is louter een kwestie
van rationele beslissingen. Het kijkt naar bewijsmateriaal, de inhoud van iemands geloof
en hoe goed dat geloof overeenstemt met het
bewijsmateriaal. Daarnaast heb je overtuigingskracht. Hier verschuif je van de filosofie
en wetenschap naar de psychologie. Ik denk
dat veel van mijn collega’s, zowel uit de sceptische beweging als professionele wetenschappers, de fout maken om de twee aan elkaar
gelijk te stellen. Ze lijken te denken dat, omdat je goed onderbouwde argumenten hebt,
je automatisch ook in staat bent om iemand
te overtuigen. Dat is duidelijk niet het geval.”

Richard Dawkins weigert in debat te
gaan met creationisten, omdat hij hen geen
platform wil geven. U doet dat wel. Geef je
dan niet het signaal dat je creationisten beschouwt als gelijkwaardige discussiepartner
met gelijkwaardige argumenten?
“De realiteit is, zeker in de Verenigde Staten, dat als ik op een podium stap met een
creationist, het de creationist is die mij een
platform biedt en niet omgekeerd. Het is de
creationist die de zalen vult, niet de wetenschapper. Er is inderdaad een gevaar dat je
jezelf verlaagt. Daarom dat ik enkel instem
onder bepaalde voorwaarden. Zo voorzie ik
bijvoorbeeld altijd dat het debat georganiseerd wordt door zowel een seculiere als een
religieuze organisatie. Maar de idee dat je
niet op een podium stapt omdat je de andere
partij niet wil ‘verheffen’, is een intellectueel snobistische houding. En een gevaarlijke
houding, want ze houdt geen rekening met
de realiteit dat een groot deel van de populatie niet in jouw kamp valt. In tegenstelling tot
Dawkins heb ik negen jaar in het zuiden van
Amerika geleefd en ik kan je zeggen dat zulke
debatten broodnodig zijn.”

Hoe pakt u het dan concreet aan in bijvoorbeeld een debat met creationisten?
“Vanuit het standpunt van een wetenschapper is creationisme een absurd onderwerp. Zulke debatten trekken een heterogeen
publiek met verschillende soorten van geloof.
Het eerste wat je je moet realiseren als je in
debat gaat, is dat je niet probeert je tegenstander te overtuigen. Want er bestaat geen enkele kans dat dat gaat gebeuren. Je tracht ook
niet dat deel van het publiek te overtuigen dat
al in het kamp van jouw tegenstander staat,
want dat werkt evenmin. Eerst en vooral
praat je tegen de mensen die onzeker zijn, die
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“Veel van mijn
collega’s maken
de fout om
bewijsmateriaal
gelijk te stellen aan
overtuigingskracht”

hoop koestert om op een dag alle pseudowetenschap uit te wissen, want dat zal nooit
gebeuren. Mijn kijk daarop wordt misschien
het best samengevat door de ondertitel van
een van Carl Sagans boeken: ‘Science as a
candle in the dark’. Dat omvat de idee van wetenschap, of de rede, als iets kostbaars dat beschermd en misschien zelfs uitgebreid moet
worden. Maar het is omringd door een duisternis die nooit zal verdwijnen. Je zal steeds
het gevecht verliezen. Mensen bestaan in
alle maten en gewichten, en dus meningen;
dat gaat nooit veranderen. Wat niet betekent
dat het niet de moeite waard is om er tegen
te vechten.”
Bijgeloof is meestal onschadelijk. Is het
dan de moeite om je er tegen te verzetten?
“Als mensen hebben we een ethische plicht
om naar de waarheid te streven, wanneer dat
mogelijk is. Maar ik zeg niet: ten koste van
alles. We hebben allemaal wel iets aan ons
hoofd, dus laten we ons richten op die zaken
die schadelijker zijn, zoals het geloof dat aids
niet dodelijk is.”
U gelooft dat filosofie en wetenschap
elkaar nodig hebben. Uw ‘tegenstander’
tijdens het debat van het Denkgelag, Lawrence Krauss, denkt daar anders over. Hij
houdt vol dat wetenschap alles kan verklaren. Welke vraag zou u hem graag stellen?
(lacht) “Ik zou wel eens willen weten waarom hij zo star blijft vasthouden aan die stelling. Hij zou er niets bij verliezen om toe te
geven dat er nog plaats is voor filosofie. Laat
me zeker het antwoord weten!” ■
Lees het antwoord van Krauss op de vraag
van Pigliucci in het interview met hem op
www.schamper.be!

Bijkomstig bijgeloof
Denkt u dat pseudowetenschap ooit zal
verdwijnen?
“Ik denk het niet, want bijgeloof is inherent aan de menselijke natuur. Aan de ene
kant streven we naar waarheid en een beter
begrip van de wereld en aan de andere kant
geloven we verschillende soorten nonsens.
Ik hoop dat niemand onder mijn collega’s de
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Moh Vint toch!
Cerfing the web

Ten tijde van de Koude Oorlog gingen de Sovjets
een satelliet lanceren, waardoor de Amerikanen
zich geviseerd voelden. Om zich te beschermen
ging men een netwerk oprichten dat bestand was
tegen een nucleaire luchtaanval: er was geen centraal verdeelcentrum maar verschillende kanalen
die met elkaar waren verbonden. Dit netwerk,
ARPANET, werd de voorloper van het huidige
internet.
door Thomas Smolders en Fabrice Luyckx
foto Thomas Smolders

Toen de dreiging van de Russen was afgewend, werd het netwerk opengesteld voor
anderen, hoofdzakelijk academici die wetenschappelijke publicaties wilden uitwisselen.
Na verloop van tijd ontstonden verschillende
vormen van packet switching systemen (systemen die bepalen hoe een bericht tussen twee
computers wordt verstuurd, n.v.d.r.). Er was
duidelijk nood aan een eenduidig protocol
dat ‘spraakverwarring’ tussen die verschillende systemen moest vermijden.
Enter Vinton Gray Cerf (Vint voor de
vrienden) en zijn kompaan Bob Kahn. Zij
ontwikkelden een protocol dat uit twee delen bestaat. Het eerste, IP of Internet Protocol,
zorgt ervoor dat de boodschap tussen twee
computers in verschillende stukjes wordt
verstuurd en ontvangen. Het tweede, TCP of
Transmission Control Protocol, zorgt ervoor
dat de afzonderlijke pakketjes van die boodschap in de juiste volgorde wordt geplaatst.
In 1974 publiceerden ze hun eerste paper, et
voilà, het internet was geboren.
Dankzij dit protocol werd het voortaan
mogelijk om bestanden te sturen naar zowat
elke computer die verbonden was met het
netwerk. Later ging de uitvinding van Cerf
en Kahn pas echt belangrijk worden wanneer
Tim Berners-Lee met het World Wide Web
afkwam, maar dat is een ander verhaal.
Cerf mag zich dus met recht en rede de
‘vader van het internet’ noemen en zo ziet hij
er ook uit. Met z’n sneeuwwitte baard en een
Google Glass voor zijn ogen lijkt hij eerder op
een Jedi dan de zeventigjarige man die hij eigenlijk is. Tegenwoordig slijt de man zijn dagen bij Google, als ‘Chief Internet Evangelist’.
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In theorie betekent dit dat Vint rondreist om
nieuwe technologieën te promoten en zijn
mening te geven over de evolutie van technologie. In essentie verkoopt hij Googlespullen alsof het Tupperware is. Ondanks
zijn verkooppraat kon hij ons even te woord
staan over belangrijkere zaken, zoals zijn mening (of die van Google?) over het bewaren
van onze data en de evolutie van het auteursrecht.

Auteursrechten
“Elke keer je een digitaal object maakt,
creëer je een afhankelijkheid van software die
weet hoe dat digitaal object moet geïnterpreteerd worden”, aldus Vint Cerf. “We lopen dus
het risico dat we digitale objecten gaan creëren waar we over zoveel jaar gewoon geen
toegang meer tot hebben, omdat de software,
besturingssystemen of hardware niet langer
toegankelijk zijn.” Niet zozeer het bewaren
van de data is een probleem, maar wel het begrijpen van die data. “Als een bedrijf failliet
gaat en de software mee verdwijnt, is de informatie die vervat zit in een bepaalde vorm
plots niet meer beschikbaar.” De oplossing:
andere auteursrechten geven aan de software.
“Als een bedrijf dan failliet gaat, kan de broncode beschikbaar gesteld worden.”
Dat betoog voor vernieuwde auteursrechten houdt niet op bij het vrijgeven van
software. Nu Google via Google Books samenwerkt met de Universiteitsbibliotheek,
komt nog een ander zeer naar boven. De auteursrechten zijn zo streng, volgens Cerf, dat
boeken uit de 20e eeuw vandaag onmogelijk
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vrijgegeven kunnen worden. “We moeten
loskomen van het verleden en auteurs zelf laten beslissen of ze een meer flexibele set van
regels aanvaarden.” Met die flexibelere set van
regels alludeert Cerf op Creative Commons;
een project waarbij creatieve inhoud, zoals video of foto, gemakkelijker beschikbaar
wordt voor het publiek. Minder strikt dan het
auteursrecht dus. “Wat belangrijk is om in gedachten te houden, is dat Creative Commons
niet beperkt is tot één vaste invulling van het
auteursrecht. Het is een wijd aanbod aan keuzes van regels. De keuzes van bescherming en
beschikbaarheid zouden redelijkerwijs afhankelijk moeten zijn van het werk.”
Hoe gaat hij dat bereiken? “We zijn al in
debat gegaan met verschillende wetgevende
instanties over de nadelen van het huidige auteursrecht. Mijn mening is dat we veel te ver
zijn gegaan in het geloof dat de enige manier
om waarde te creëren, de absolute controle
over het materiaal is.” Zoals steeds draait het
dus om een zakenmodel. Laat ons vooral onthouden dat er nog genoeg toekomst is voor
advocaten en ingenieurs volgens Cerf. ■
Lees het volledige betoog van Vint Cerf
via deze QR-code.
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Oorlogsfotografie WO I
De Groote Oorlog doet ons
denken aan loopgraven,
gaswapens en oorlogsvliegtuigen. Die laatste waren
ook de ogen van het leger,
iets dat onze Vakgroep
Archeologie niet ontgaan
is. Met de komende herdenking van WO I is hun
archeologisch onderzoek
brandend actueel.
door Arno Vanhollebeke

Inderdaad, volgend jaar zal WO I — hipper dan ooit — prominent aanwezig zijn in
onze samenleving. De Vakgroep Archeologie
wacht echter niet op de honderdjarige herdenking in 2014 en is al een kleine tien jaar
bezig de oorlog in kaart te brengen via luchtfoto’s. Toen in 1914 den Duits ons schone Belgenlandje binnenviel, deed hij dit niet geheel
onvoorbereid. Honderd jaar geleden paste
men de evoluties op vlak van fotografie en
luchtvaart toe op de oorlogsvoering en vooral vanaf 1915 werden duizenden luchtfoto’s
genomen van het vijandelijke gebied: Google
Street View van WO I als het ware.
Met Dr. Birger Stichelbaut en prof. Dr.
Jean Bourgeois aan het roer voert men bij
de Vakgroep Archeologie (in samenwerking
met de Vakgroep Geografie en de Vakgroep
Bodembeheer) een onderzoek waarbij deze
luchtfoto’s bestudeerd en geïnventariseerd
werden, zodat men een landschappelijk beeld
reconstrueert van het Westfront in de periode 1915-1918. Dr. Stichelbaut verschaft ons
enige uitleg. Stichelbaut: “De luchtfoto’s werden eerst opgespoord in diverse archieven,
vervolgens gedigitaliseerd en verwerkt in een
databank. Door het aanduiden van referentiepunten op zowel de historische luchtfoto’s
als moderne digitale kadasterplannen of topografische kaarten worden de foto’s gegeorectificeerd, wat wil zeggen dat we ze op
hun exacte geografische positie weergeven.
Vervolgens worden de luchtfoto’s geïnterpreteerd en de sporen overgetekend in een GISlaag (“Geografisch Informatie Systeem”).
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Deze GIS-laag vormt de basis van elke verdere analyse.”
Hoe hebben jullie beslist waar het onderzoek zou starten?
“In eerste instantie werd het gebied tussen
Nieuwpoort en het noorden van Ieper bestudeerd, om diverse redenen. Ten eerste was er
de beschikbaarheid van de WO I-luchtfoto’s
in het Koninklijk Legermuseum. Ten tweede
is het een vrij stabiele frontsector, in tegenstelling tot andere fronten. Dit maakte het een
ideale testcase om een methodologie voor te
ontwikkelen. Sinds 2009 is ons onderzoeksgebied uitgebreid naar de volledige provincie
West-Vlaanderen en werd de methodologie
verfijnd.”
Welke vaststellingen waren het frappantst?
“De industriële schaal van de loopgravenoorlog en de oorlogsmachine die het front
draaiende hield, blijven verbazen. Het gaat
hier om letterlijk duizenden kilometers aan
loopgraven, tienduizenden barakken en geschutsopstellingen binnen een gebied van
amper enkele honderden vierkante kilometer.”
U vermeldde al barakken en geschutsopstellingen, maar wordt dan ook nog niet
ontplofte munitie gelokaliseerd dankzij jullie kaarten?
“De kaarten kunnen gebruikt worden om
grotere munitiedepots op te sporen, dat wel.

De detectie van niet ontplofte munitie is echter onmogelijk door de schaal van de luchtfoto’s.”
Aangezien het om een archeologisch onderzoek gaat, veronderstel ik dat er ook wat
veldwerk bij komt kijken?
“Sommige sites kunnen beter begrepen
worden na een bezoek op het terrein, vooral de landschappelijke context wordt zo veel
duidelijker. Aan de hand van de mobiele GIStoepassingen gaan we met de luchtfoto’s op
het terrein en kunnen sites die nog in het hedendaagse landschap bewaard gebleven zijn,
beter begrepen worden.”
Hoe zien jullie verdere plannen eruit
voor dit onderzoek?
“Begin volgend jaar starten we een nieuw
onderzoeksproject ‘Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog’,
waarbij we proberen te achterhalen wat de
ondergrondse bewaring is van dit erfgoed
zonder het effectief te moeten opgraven. De
luchtfoto’s tonen immers wat er oorspronkelijk aanwezig was in het landschap, maar niet
wat er nu nog ondergronds bewaard is.” ■
Enkele kaarten en foto’s van dit onderzoek
zijn voor het publiek beschikbaar in het ‘In
Flanders Field Museum’ te Ieper.
Op 15/11/2013 verschijnt “De oorlog vanuit de lucht. Het Belgische front 1914-1918”
door Birger Stichelbaut bij het Mercatorfonds.
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Mintzkov

Lang leve de Belgische muziekscene! De
Lierse band Mintzkov komt op 15 november immers zijn nieuwste album integraal
voorstellen in de Vooruit. Na de succesvolle
doortocht op Pukkelpop 2013, met lovende
recensies van onder meer Humo, liggen de
verwachtingen hoog. Ze zullen voorafgegaan
worden door Faces On TV, de beloftevolle en
getalenteerde band rond muzikant/producer
Jasper Maekelberg, die de voorbije zomer
enthousiaste kritieken kreeg.
Maar pop zou pop niet zijn zonder rock‘n-roll. Vandaar dat Democrazy op 6 november in de Charlatan een hele avond dansende
beats, scheurende mondharmonica’s, verwaaide psychedelica en funk voorschotelt.
Onder meer Andre Williams (VS) en Becky
Lee (VS) verschijnen op het appèl.
Niet enkel België of de rock-’n-roll moet
bejubeld worden, ook Spanje mag zijn graantje meepikken in het feestgedruis. Op 9 november strijkt Macarena Ramirez namelijk
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neer in de Handelsbeurs. Deze bekende flamencodanseres zal bijgestaan worden door
Pascual de Lorca, een fantastische gitarist.
Samen zullen ze het publiek opzwepen en La
Ramirez zal met haar indringende blik ongetwijfeld menig toeschouwer in extase brengen.
Voor de romantische en gevoelige muziekliefhebber organiseert Music Hall in het Capitole Gent op 17 november het ontroerende
Tweede Pianoconcerto van Rachmaninov en
de levendige Vierde Symfonie van Tsjaikovski, vertolkt door de Russische meester Timur
Sergeyenia.
Samen met acht jongeren uit de Theaterateliers van de Kopergietery, steekt Eva Bal
een voorstelling ineen waarbij dans, muziek,
spel en filmbeelden in elkaar zullen overlopen als waren het de verwarde emoties van
een jong tienermeisje. Vergis je niet, dat is
ook exact waar de voorstelling op 11 en 12
november over zal gaan. Gebaseerd op gedichten – doorspekt met twijfel, angst, verdriet maar ook levensvreugde – krijgen we
een zoektocht te zien naar wie dit meisje nu
juist was of is.
Wie meer te weten wil komen over de eeuwigdurende strijd tussen mannen en vrouwen, met elk hun stereotype voorstellingen,
kan op donderdag 7 november terecht in
Tinnenpot, waar die avond met Caveman een
echte oerkomedie gespeeld zal worden. U
wist het waarschijnlijk al, maar mannen zijn
gewoon anders.
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EN DAN NOG DIT
09/11: I Love Techno. Hoed u allen, want
op 9 november is het weer zover. De jaarlijkse
hoogmis voor elk fuifnummer en liefhebber
van stampende beats, vindt weer plaats in
Flanders Expo. I Love Techno belooft ook dit
jaar weer een gigantisch feest te worden, met
ronkende namen als Fritz Kalkbrenner, Bakermat, Klangkarussell en Baauer.
12/11: voor wie het liever rustig houdt, is
er in het S.M.AK. ook nog de tentoonstelling
(tot 26/01/2014) ‘Casino Noir’ van de Duitse
kunstenaar Florian Auer. Hij ironiseert de
marketingcultuur die opkwam in de jaren 80.
In die tijd verloor het individu zichzelf volledig in het extreme gebruik van bepaalde
huisstijlen, waardoor hij zich omhulde in
complete anonimiteit.
17/11: Go!Zilla. Experimentele psychedelica vermengd met punk, rechtstreeks
rockend vanuit de garage in Firenze. Deze
Italianen zullen de Kinky Star in vuur in vlam
zetten, hou je vast! ■ door Thibaut Jageneau

Waar is Wally?
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It was acceptable
in the eighties
Wie de Blinker-boeken van Marc De Bel gelezen heeft, zal zich ongetwijfeld ‘paps’ nog herinneren. Paps, de vader van het hoofdpersonage, was een ongelooflijk warhoofd die zeer actief was
in de lokale ‘heemkundige kring’. Zo’n kring, leert Wikipedia ons, is een organisatie die ‘zich bezighoudt met heemkunde, het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis over facetten
uit het verleden en het heden’. Klinkt allemaal vrij stoffig, maar dat geschiedenis ook cool kan
door Thomas Smolders
zijn, bewijst het Huis van Alijn!
De 7 van de jaren 80

Krachtige wind.
In dat Huis, gelegen in het historisch centrum van Gent, blijkt dat erfgoed niet enkel
boeiend is voor mensen met een postzegelverzameling. Aan de hand van voorwerpen,
beeldmateriaal en geluidsopnames word je
bij elk bezoek ondergedompeld in een wereld
die zo uit een lied van De Fixkes of een boek
van Dimitri Verhulst lijkt te komen. Het
pronkstuk van het museum is een lange gang
die uitgeeft op verschillende kamers. Elke kamer staat vol met meubilair en voorwerpen
uit een bepaald decennium — zo is de kamer
van de sixties volgepropt met hippiespullen
en baadt de jaren 70-kamer in een oranjebruine gloed.
Eigenlijk is dit een gigantische teletijdmachine die je in enkele voetstappen naar
een ander tijdperk katapulteert. “En daar
komt binnenkort nog een tijdperk bij,” zegt
Laurent De Maertelaer, de Professor Barabas van dienst. Samen met zijn collega’s van
het Huis van Alijn gaat hij de komende weken op zoek naar het geluid, de kleur en het
uitzicht van de jaren 80. En daarvoor hebben
ze onze hulp nodig.
Om hun eighties room te vullen doen ze
immers een beroep op crowdsourcing: het
publiek mag zelf meehelpen om de inhoud
ervan samen te stellen. Dat doen ze aan de
hand van een site (www.tijdvoor80.be) en
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zowat elk socialmediakanaal. “Twee jaar geleden hadden we al een soortgelijk initiatief
genaamd Supertagger. Wij plaatsten toen een
hoop foto’s online waarover we weinig informatie hadden, waarna iedereen zelf informatie mocht toevoegen met behulp van tags.”
Voor het ‘Tijd voor 80’-project kan iedereen die dat wil foto’s, video’s en teksten over
de jaren 80 uploaden — op Twitter, Tumblr,
Flickr of in een speciale Facebookgroep — en
dat labelen met #TijdVoor80. Het Huis van
Alijn gaat al dit materiaal nadien op hun site
plaatsen en verwerken in hun jaren 80-kamer. Een video van je vader die op zijn Atari
speelt of van Sandra Kim die in 1986 het Eurovisiesongfestival wint met J’aime la vie? Die
foto’s van je ouders in beenwarmers? Online
smijten die handel! Sinds het ontstaan van de
blog Dads are the original hipsters weten we
immers allemaal dat niemand ooit zo cool zal
zijn als onze ouders eens waren.
Tijdens de Gentse Museumnacht op donderdag 28 november gaat de kamer open. Om
je alvast te inspireren, sommen we in het kaderstuk hiernaast enkele zaken op die in de
jaren 80 werden uitgevonden. ■
Het Huis van Alijn
Kraanlei 65
www.tijdvoor80.be

1. “Voor mij een Big Mac, een groot pak
frieten en … een Cola Light. Want ik ben op
dieet.” Sinds Coca-Cola in 1982 de Diet Coke
op de markt bracht dé uitvlucht bij uitstek
voor mensen die op hun lijn letten en toch
naar de McDo willen gaan.
2. In de eighties werd het Eurovisiesongfestival nog bloedserieus genomen. Zo stuurden wij in 1986 de toen 13-jarige Sandra Kim
die met J’aime la vie de enige Belgische Eurosongwinnaar ooit werd. Eat that, Tom Dice!
3. Tegenwoordig worden de Rode Duivels
te pas en te onpas vergeleken met de ploeg die
in 1986 schitterde op het WK in Mexico. Of
‘onze jongens’ het dit jaar ook tot in de halve finale zullen schoppen valt af te wachten,
maar met Romelu ‘The Tank’ Lukaku in onze
rangen zit die kans er dik in.
4. Duizenden jongeren raken verslingerd
aan de avonturen van Merlina die op televisie worden uitgezonden. Wie zich sinds de
hit Kvraagetaan afvraagt wat Merlina’s ‘parafix’ precies is: een multifunctionele paraplu.
Wij hebben geen idee wat daarmee bedoeld
wordt, maar je ouders hoogstwaarschijnlijk
wel. En nu zit je de komende uren met dat
schijtelied van De Fixkes in je hoofd. Graag
gedaan.
5. Om de een of andere reden was men
plots wildenthousiast over dansfilms en aerobic workouts. Dat Patrick Swayze daar voor
iets tussenzit, hoor je ons niet beweren.
6. Video killed the radio star is de eerste clip
die op MTV werd vertoond, een zender waar
je tegenwoordig terecht kan voor programma’s over marginale mensen. In België werd
in 1989 VTM opgestart (amai, da’s MTV
maar dan omgekeerd), een zender waar je
al twintig jaar terecht kan voor programma’s
over marginale mensen.
7. Knakker Wilfried Martens was de heerser van de jaren 80. In tien jaar tijd stond hij
aan het roer van maar liefst acht regeringen
en verdiende daarmee respect in binnen- en
buitenland. ■
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Beats uit de ondergrond
Gent is een belangrijke stad voor elektronische muziek. De stad biedt veel kansen voor artiesten binnen verschillende genres. Ook genres van de elektronische underground, zoals minimal
dubstep en breakcore, hebben een plaats in Gent. Producers ARtroniks (minimal dubstep) en
Bambambam! (breakcore) delen hun passie voor en hun ervaringen met de wereld van elektrodoor Tom De Maerschalck en Dylan Belgrado
nisch laweit.
Minimal dubstep en breakcore zijn twee
totaal tegenovergestelde genres die behoren
tot de obscure underground van de Gentse elektronische muziek. Minimal dubstep
is een mix tussen dupstep en minimal, de
naam spreekt eigenlijk voor zich. Breakcore
is zwaarder en harder dan minimal dubstep
en fel beïnvloed door genres zoals drum and
bass, hardcore techno en industrial music.

ARtroniks – Minimal dubstep
Hoe ben je bij het dj’en terechtgekomen?
A: “Mijn vader, Johan De Meyer, presenteert op Top Radio met ambient, en heeft bij
ons thuis ook een aantal synthesizers. Daar
ben ik van toen ik klein was al mee beginnen
spelen. Vanaf 2006 ben ik beginnen muziek
maken in Reason, intussen produce ik met
Ableton.”
En hoe ben je uiteindelijk bij minimal
dubstep terechtgekomen?
“In eerste instantie via de muziek die mijn
vader thuis beluistert, zoals The KLF, Orbital en Kraftwerk. Van daaruit ben ik hardere
techno beginnen ontdekken. Via Aphrodite
kwam ik dan bij drum and bass terecht, en
toen was de stap naar dubstep niet ver weg.”
Je begint stilaan aan bekendheid te winnen, hoe is dat verlopen?
“Wat het allemaal wel een beetje vertraagd
heeft, is het feit dat ik begonnen ben met pro-

ducen vóór ik eigenlijk kon mixen. Ik had
dus wel eigen muziek, maar ik kon mezelf
niet promoten. Ik heb eerst een paar releases
uitgebracht bij het label Dubtastic, maar mijn
eerste EP die me echt bekendheid opleverde,
was Identity. Dat was onder het Warriorz label, dat hier in Gent gevestigd is. Dj’s Mate en
Fudge van Warriorz vroegen me al langer om
ze af en toe platen te bezorgen, en toen ze het
label opstartten, was dat een ideale kans. Intussen heeft een Brits label me ook gevraagd
om volgend jaar een nieuwe EP uit te brengen, maar daar wil ik voorlopig nog niet te
veel over kwijt.”
Je begint dus ook internationaal door te
breken?
“Mijn nummers zijn al te horen geweest
op Rinse.fm. Ik stuur ook al een tijdje overal
demo’s naartoe. Dat heeft dus resultaten geleverd, en het is natuurlijk vleiend als grote namen zoals J:Kenzo en N-Type je werk mixen
in hun sets.”
Wie zijn je voornaamste invloeden?
“Richie Hawtin en Jeff Mills waren vroeger mijn idolen, maar dat is minimal techno.
Voor dubstep zou ik J:Kenzo en Icicle noemen. Die tweede is wat ruiger dan de eerste,
maar beide vallen nog altijd wel in de minimale lijn. Verder luister ik soms wel eens wat
rock en metal, maar toch vooral techno en
dubstep. Je kan altijd mijn Soundcloud-fa-

vorieten eens bekijken, daar staan zo’n goeie
duizend elektronische artiesten op (lacht).”
Heb je hier in België een mentor?
“Als ik iemand zou moeten noemen, is
het Gaz (de organisator van Rotation, in Decadance, n.v.d.r.). Die heeft mijn nummer
al gespeeld, en dat sloeg wel aan. Sindsdien
heb ik er zelf al een aantal keer gespeeld. Hij
heeft me veel bijgeleerd over hoe je als dj ervaring opbouwt. Ook aan One87 heb ik veel
te danken, die me geboekt heeft op Tomorrowland.”
Hoe voelde het om daar te staan?
“Je wordt helemaal in de watten gelegd.
Dat is best fijn. (grinnikt) Het was wel een
kleinere stage waar ik mocht draaien, maar
het blijft een bijzondere ervaring. Het was
dan ook het grootste evenement waar ik al
gespeeld heb.”
Maar in wat voor setting speel je uiteindelijk het liefst?
“Binnen in een donkere zaal, met het liefst
niet te veel volk. Ik zou ook graag eens in de
Vooruit spelen. Het geluid is daar meestal wel
in orde en het is een prachtige locatie.”
Dubstep is de laatste jaren erg doorgebroken op commercieel gebied, maar de
minimale variant die jij speelt is altijd kleinschalig gebleven. Hoe komt dat, denk je?
“Het is misschien wel wat minder dansbaar, maar uiteindelijk kan je wel op alle
genres bewegen. Je hebt wel een heel degelijk
soundsystem nodig om dit soort muziek goed
af te spelen. Het is heel bass-intensief. En ik
kan me wel voorstellen dat minimal dubstep
wat bevreemdend klinkt voor mensen die radiomuziek gewend zijn.”
Hoe zie je de nabije toekomst?
“Ik koester wel de droom om ooit volledig
over te schakelen op vinyl. Helaas is dat nogal
duur en ook zwaar om telkens mee te sleuren.
Voorlopig gebruik ik vooral cd’s.”
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Bambambam! – Benjamin Sas
Waar ben je exact mee bezig?
“Ik ben een producer, geen dj, dus ik speel
mijn eigen muziek. Ik maak wel remixes en
dergelijke, maar altijd met een persoonlijke
touch. Ik maak breakcore en ben ook actief
binnen genres zoals frenchcore, hardcore. Eigenlijk alles met ‘core’ erin. Ik ben rond 2004
begonnen met muziek te maken en rond
2005 ben ik op feesten en festivals beginnen
spelen.”
Ben je aan een bepaald label of een organisatie verbonden?
“Ja, ik ben resident van de organisatie Fucked Up Core. Dat is een Gentse organisatie
die ongeveer in 2000 is begonnen. Via mijn
vrienden kwam ik met hen in contact en we
hadden meteen een goede band. Ik ben bij
hen begonnen als dj en producer voor hun
feesten, maar ben al zeer snel resident geworden. Ongeveer op hetzelfde moment had ik
ook wat tracks op Electrobel gezet. Electrobel is een zeer gemakkelijke en interessante
website voor Belgische muzikanten. Je kan er
gratis je muziek uploaden en je krijgt er feedback van allerlei mensen. Ik werd via de site
gecontacteerd door I&I-relations en voor hen
heb ik toen gespeeld in ‘t Steegske voor zo’n
duizend mensen. Via Soulseek, een andere
site waar je muziek kan up- en downloaden,
heb ik ook veel mensen leren kennen en connecties gemaakt.”
Denk je dat Gent een vruchtbare bodem
is voor elektronische muziek?
“De ziel van breakcore zit in Gent. Breakcore zou zonder Gent niets zijn. Het genre
is hier geboren en bekend geworden. In het
begin was dat vooral dankzij de feesten van
Breakcore Gives Me Wood. Zij hebben veel
feestjes georganiseerd die echt underground
waren. Er was geen security en iedereen kon
hun eigen ding doen, wat typisch is voor
breakcore. Breakcore Gives Me Wood hebben het genre eigenlijk over de hele wereld
bekendgemaakt via hun feesten en door cd’s
te publiceren.”
Heb je de indruk dat de populariteit van
het genre in Gent in de lift zit?
“Dat was zeker het geval zo’n vijf jaar geleden. Nu is het wel wat minder, maar ik denk
dat dat meer aan de scene ligt dan aan Gent.
Het is altijd jammer om te zeggen, maar de
drugsconsumptie heeft de scene negatief beïnvloed. De drugs van tegenwoordig zijn vooral
downers en dat heeft een slechte impact op de
scene. Niemand wil voor een hoopje stonede
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zombies spelen. De nonchalante sfeer die bij
breakcorefeestjes hoorde en die oorspronkelijk een grote meerwaarde was, heeft de party
scene ook ietwat kapot gemaakt. Mensen willen alles kunnen doen, er mag geen security
zijn en het mag niets kosten want ‘zo hoort
het voor breakcore’. Nu betaal je gemiddeld
tussen de tien en twintig euro voor een feestje, terwijl dat vroeger slechts rond de zes euro
was. Als je iets deftigs wilt organiseren, gaat
dat echter altijd geld kosten. Sommige artiesten komen bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten en Japan en die naar hier halen kost geld.
Bovendien is het tegenwoordig moeilijker
om goedkope feestjes te organiseren omdat
er minder zalen zijn om uit te kiezen.”
Hoe zit het met breakcore in Wallonië?
“Er zijn een aantal goede producers in
Wallonië, maar het probleem is dat het moeilijk is om geschikte plekken te vinden voor
breakcore feesten. De locaties zijn vaak heel
duur of enkel gericht op klassieke techno.
Breakcore heeft er ook niet zo’n goede naam.
Het is daarom dat ik in Gent ben komen
wonen. Hier heb ik veel meer kansen om te
spelen en de scene leeft hier meer dan in de
rest van België. Ook in Brussel is het moeilijk
voor breakcore. Vroeger had je nog een club,
Structure Beton, waar veel gebeurde. Dat was
een grote zaal voor concerten en feesten die
nu niet meer bestaat en waar er niets voor in
de plaats is gekomen. Het is dus niet makkelijk voor Waalse producers om in Wallonië of
Brussel te spelen.”
Naar welke andere artiesten binnen het
genre kijk je op?
“De meester van het genre is Venetian
Snare. Die is volgens mij ook de enige breakcoreartiest die van zijn muziek kan leven.
Hij verdient goed zijn kost, wat toch geen
evidentie is binnen het genre. Hier in België
vind ik Wan Bushi niet slecht; die zijn in Na-

men begonnen. Audiotist is ook goed bezig.
De meest succesvolle producer van breakcore
en hardcore van België is volgens mij Igneon
System. Hij werkt enorm hard en hij heeft een
label en organiseert feesten. Een aantal mensen die voor mij actief waren, vind ik ook interessante artiesten. DJ Donna Summer, die
ook bekend is als Jason Forrest, bijvoorbeeld.
Hij is de eerste artiest van het genre die ik heb
gehoord. Bogdan Raczynski, een Pool die in
Canada woonde en naar naar Duitsland is
verhuisd, heeft mij ook enorm geïnspireerd.”
Naar welke genres luister je voor de rest
nog?
“Ik luister zowat naar alles, maar wat ik het
liefste hoor is jazz. Het is een beetje vergelijkbaar met breakcore zoals het gebroken ritme.
Ik luister wel vooral naar klassieke jazz. Soms
zet ik wat free jazz op, maar ik heb het liever
niet te experimenteel. Het liefste hoor ik klassieke jazz, zoals Dixieland. Ook bossa nova,
zoals Stan Getz, en uiteraard klassiekers zoals
John Coltrane en Miles Davis vind ik goed.”
Ga je breakcore blijven producen of ga je
binnen andere genres muziek maken?
“Ik ga sowieso met muziek bezig blijven
en zeker ook met breakcore. Naast breakcore
componeer ik ook nummers binnen andere
genres, maar die laat ik niet aan andere mensen horen. Dat is muziek die ik louter voor
mijn plezier maak. Ik heb wel zin om wat andere dingen te doen. Zo zou ik bijvoorbeeld
graag klassieke muziek componeren.”
Heb je concrete toekomstplannen?
“Op zes december moet ik op een feest
van Lauw in Gent spelen, in Minus One. In
januari speel ik ook in Antwerpen, namelijk
in Kafka. Ik ben ook bezig met het organiseren van een serie optredens in Engeland met
Scheme Boy, de baas van Methlab Records.”■
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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.
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stoner - John williams
L.L.C. Het leven van William Stoner is niet
meer dan een zachte rimpeling op het wateroppervlak die ongemerkt versmelt met het
zand van de tijd. En toch kun je je ogen niet
losmaken van dit kleine golfje. Van de eerste letter van Stoners leven tot het punt dat
zijn dood bezegelt, houdt deze ogenschijnlijk
grijze figuur je aandacht onverminderd vast.
Is het de menselijke neiging tot voyeurisme,
onze fascinatie voor het leven van anderen
om vooral ons eigen leven niet onder ogen te
moeten komen, die dit verhaal zo interessant
maakt? Wie weet, al krijg je nooit de indruk
dat je je neus in andermans zaken steekt. De
lezer is een toeschouwer die Stoner vanuit
een donker hoekje gadeslaat, niet meer. Je
wilt geen helpende hand uitsteken, maar laat
de stroom van gebeurtenissen voorbij kabbelen. Pas wanneer je het boek dichtslaat, je
losmaakt van Stoner en je ogen weer op jezelf
richt, komt de bikkelharde confrontatie met
je eigen leven.

Het getuigt van een ongekende virtuositeit
om de banaliteit van het bestaan zo intrigerend te beschrijven. John Williams gebruikt
geen woord te veel of te weinig. Geen literair
gekunstel om het interessant te houden, maar
een afgewogen en zuivere taal. Een mathematische genialiteit zonder dat het zo aanvoelt:
Williams wil zijn grote kunde niet etaleren,
en net die beheersing maakt hem een meesterlijke verteller. Een zuivere componist met
woorden. Wie houdt van opwindende verhalen of wie met boeken een dorst naar escapisme wil lessen, komt bedrogen uit. Laat
de hoogdravende commentaren van intellectuelen die opduiken in de pers je vooral niet
afschrikken, maar vorm zelf je oordeel over
dit boek. “Een boek dat je leven zal veranderen,” kopt de cover. Voor één keer wordt die
belofte ingelost. ■
Stoner is verkrijgbaar bij Fnac.

Blood ties - guillaume canet
TE Nog niet eens in de zalen te zien en
Schamper pakt al uit met een recensie. Dat
komt uiteraard omdat ondergetekende de
kans kreeg om hem op het Gentse filmfestival
te gaan bekijken. De Franse acteur-regisseur
Guillaume Canet kwam zijn Hollywooddebuut ook zelf voorstellen. Hij koos voor een
remake van het Franse gangsterdrama Les
Liens du Sang uit 2008, dat zich baseerde op
de gelijknamige Franse roman van Bruno
en Michel Papet. In de oorspronkelijke film
vertolkte hij de rol van Frank, één van de
twee hoofdrolspelers waar het allemaal rond
draait. Ditmaal staat Canet aan de andere
kant van de camera. De bloedband die tussen
broers bestaat, is zelden eenvoudig en al zeker
niet als je aan weerszijden van de wet staat.

Boek

Frank, gespeeld door de meesterlijke Billy
Crudup, is een hardwerkende, integere politieman in het New York van de jaren 70. Deze
integriteit komt onder druk te staan wanneer
zijn oudere broer Chris, vertolkt door Clive
Owen in zijn beste rol ooit, na negen jaar de
cel verlaat wegens goed gedrag. Ze proberen
hun verschillen opzij te zetten, maar simpel
is dat niet. Chris is bereid om een nieuw en
criminaliteitsvrij leven te leiden, maar hoe
lang hou je dat vol als je bij je broer op de
zetel slaapt en enkel slecht betaalde rotjobs
mag doen? De regisseur neemt zijn tijd om
de onmogelijke, maar toch realistische familierelaties te schetsen waarvan de meesten
simpelweg schitterend geacteerd worden. We
hebben het nog niet eens over het vrouwe-

film
lijk talent gehad. Zoé Saldana, Mila Kunis
en Marion Cotillard tonen hun kunnen en
zetten stuk voor stuk sterke personages neer,
maar het is Matthias Schoenaerts wiens carrière nu echt een hoge vlucht heeft genomen.
Hollywood is wild van zijn intensiteit als
vechtersbaas Scarfo. Ze loven hem om zijn
begeesterend acteerwerk en professionaliteit
nu hij zich een Brooklyns accent moest eigen
maken. Blood ties is een old school misdaadthriller die dankzij de soundtrack, de rauwe
dialogen en Cadillacs de onheilspellende
sfeer schept van New York in de seventies. De
oerlelijke kostuums moeten we er dan maar
bij nemen! ■

Alle Dagen Wintertijd
“Alea iacta est. Wetsvoorstel is bijna goedgekeurd, voortaan alle dagen winteruur. #YOLO.” Het
was een opmerkelijke tweet die Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois gisteren de wereld instuurde. Na maandenlange discussies binnen de N-VA lijkt de Nieuw-Vlaamse Alliantie
door Thomas Smolders
voor het eerst sinds lang aan hetzelfde zeel te trekken.
Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie in hun hoofdkantoor deden de
kopstukken van N-VA het plan uit de doeken. “We staan aan de vooravond van de
moeder aller verkiezingen. Wij beseffen dat
de Vlaming nog niet klaar is voor de grote
omwenteling, maar toch willen we met dit
wetsvoorstel al een eerste stap richting de
Vlaamse Revolutie zetten. Door het winteruur niet meer jaarlijks maar dagelijks in te
voeren kunnen we de tijd een beetje stilzetten
en dat is – naast de Vlaamse onafhankelijkheid – nog steeds ons belangrijkste partijstandpunt.”
Carl Devos, beroemd politicoloog in
Meulebeke en omstreken, verklaarde gisteren
in zijn wekelijks politiekrubriekje in Karrewiet waarom N-VA deze beslissing heeft genomen. “Bart en co voelen nattigheid nu uit
nieuwe peilingen blijkt dat de glansrijke overwinning in 2014 waar zovelen naar uitkeken
er misschien toch niet zal komen. Daarom
grijpen ze naar het ultieme noodmiddel dat
extra stemmen moet opleveren. Het terugdraaien van de tijd is echt iets waar veel N-VA
militanten reikhalzend naar uitkijken.”
Dat blijkt ook in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem, waar een gezellige drukte op
het stadhuis heerst. Ludo Moerbeke, schepen
van Vlaemsche Aangelegenheden en Straatverlichting, paradeert fier als een gieter door
zijn vertrek en is zichtbaar opgetogen met de
beslissing van Vlaams viceminister-president
Bourgeois. “Door de klok elke dag een uur terug te draaien vervullen we langzaam maar
zeker de natte droom waar wij al jaren voor
strijden: de tijd terugdraaien naar 1302. Ik
kijk er al naar uit om samen met Jan Brey-

del en Pieter de Coninck door de straten van
Brugge te marcheren. Schild en vriend!” roept
Moerbeke uit, waarop hij zich naar een houten staanklok rept. Behendig opent hij een
luikje, waarna hij een zwendel vlotjes ronddraait. “Een kleine zwaai voor de mens, maar
een grote ommezwaai voor de mensheid!”
Dat de ingreep theoretisch gezien eigenlijk
geen steek houdt, lijkt de leden van de N-VA
niet te deren. “Want,” zo merkt Kamerlid Siegfried Bracke op, “het gaat om het gevoel.”
Terwijl hij aan zijn horloge prutst, vervolgt
hij: “Ik wil dat in alle eerlijkheid toegeven. Ik
sta al jaren op met een stijve wanneer ik mijn
wekker mag terugdraaien. De klok bij ons

thuis heeft nog een mechanisch raderwerk,
zo’n antiek geval dat je zelf moet opwinden.
Het getik dat het metaal maakt wanneer ik de
tijd kan terugdraaien, maakt mij echt botergeil.”
Waals minister-president Rudy Demotte
laat alvast weten dat hij het voorstel van de
N-VA rechts zal laten liggen, wat er intussen
voor heeft gezorgd dat Vlamingen en Walen
in een verschillende tijdszone leven. Duizenden pendelaars riepen via een Facebook-actie
op tot een algemene staking en klagen over
“het jetlag-gevoel waarmee ze nu dagelijks
geconfronteerd worden”. To be continued ... ■

De Beernemse afdeling van N-VA

door Lorenz Kempeneers

Wanneer de nood het
hoogst is...
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