Jaargang 39// om de twee weken tijdens het academiejaar

h é t s t u d e n t e n b l a d va n d e U n i v e r s i t e i t G e n t

N° 542, 5 mei 2014

verder: triggerfinger & vande lanotte

Edito
Aristoteles zei ooit tegen een van zijn leerlingen: “Het
grootste goed dat een mens kan verrichten in zijn leven,
is dat leven moedig leiden.” Het verhaal wil dat vervolgens
diezelfde leerling, een rusteloze en pientere Macedoniër, de
filosoof een prangende vraag voorlegde: “Wat is moed?”
Wat maakt dat een mens als dusdanig wordt erkend? Toont
een vuistvechter zich moedig door nooit een tweekamp te
verliezen? Was het moed die Achilles ertoe bracht te sterven voor de muren van Troje? Nog voor de meester zijn
toehoorder een verbale riposte kon toedienen, gaf de leerling zelf het antwoord: wie aarzelt of faalt, is simpelweg niet
moedig genoeg. Een murw geslagen vuistvechter is een belediging voor zijn sport. Achilles die zich zwak toont, is zijn
goddelijke afstamming niet waard. Een succesvol leven, zoveel was duidelijk, is een moedig leven.
Succes als hoogste goed, het is een tijdloos ideaal. Leren
we van kindsbeen af dat goede prestaties beloond worden
met lof en erkenning, dan worden fouten of tekortkomingen
met een grote afkeer onthaald. Welkom in de slaagcultuur,
hier maakt men fouten niét. Algauw ontstaat bij sommigen
het idee dat enkel de perfectie, die onverschrokken notie
van foutloosheid, voldoet aan de eisen. En dat weegt, want
wie op perfectie jaagt, is nooit zeker. Het perverse effect
van dergelijk streven is dat het zichzelf doorgaans in stand
houdt: de successen stapelen zich op. Een perfectionist keert
bijgevolg zijn schijnbare succes tot grootste vijand, want die
nimmer aflatende strijd tegen falen gaat gemakkelijk aan de
buitenwereld voorbij. Dan gaan de zaken pas echt goed mis.
Dan volgt de confrontatie met bikkelharde cijfers. Dat een
derde van de Belgische bevolking in het leven te kampen
krijgt met een depressie, is daar een onrustwekkend voorbeeld van.
Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met teleurstellingen, dat is de onvermijdelijke spoiler in ons levensverhaal. Een mens wordt dan ook net zozeer gedefinieerd door
zijn falen als door zijn successen, alleen leren we net iets
eenvoudiger om te gaan met dat laatste. Ik kan je dan ook
verklappen dat de eigenwijze Macedoniër aan den lijve ondervonden heeft wat het betekent moedig te zijn. Echt moedig leven, is toegeven aan imperfectie. Echt moedig leven is
vechten en verliezen. Het vergt moed om te dúrven vallen.
En even blijven liggen is heus geen schande, alleen mag je
nooit vergeten weer op te staan. Daar gaan we net iets te
vaak aan voorbij.
Aristoteles heeft het niet mogen meemaken, maar zijn
pupil heeft de imperfectie ervaren. Hij trok op naar de grenzen van de wereld, maar botste daar op de grenzen van zijn
eigen kunnen. Beroofd van zijn thuis, zijn beste vriend en
geliefde bracht hij vele van zijn dagen door in kwellende lethargie. Hij heeft geaarzeld. Hij heeft gefaald. Maar hij was
zonder twijfel de moedigste.
Hij was Alexander de Grote. ■

Martijn Vermeersch
hoofdredacteur de grote
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Dingen die ik niet gezegd heb

Schoonheid is de wijnvlek over uw linkeroog. Die is allesomvattend in de opvatting van uzelf, alsof het een olieramp betreft
waardoor we ons onbewust worden van de
zee van schoonheid eromheen. Prachtig zijn
eveneens de dingen die ik u niet kan bieden:
reizen, waardevolle lessen in de fysica of chemie, een mentale houvast, … Of zelfs een
shotje op de Shotjesorgie (6/5) van WiNA.
Want gij gaat mij moeten trakteren en betuttelen alsof ik een broekventje ben dat nog een
zakje chips bij zijn Fanta wil.
Luister: ik steek hier allesbehalve een melige lofzang af voor ‘innerlijke schoonheid’.
De esthetische kwaliteiten van dikkertjes en
langneuzigen allerhande zijn al genoeg met
proportionele dramatiek bezongen door
graatmagere botoxzangeressen. Ik wil hier
ook niet gezegd hebben dat drama mij niet
aanstaat. Laat me bij deze de opvoerders van
Gloria (in den hoge)! (7/5) van VGK en het
Schachtentoneelstuk (8/5) van Home Astrid
geruststellen. Tenzij het natuurlijk experimenteel theater betreft, waarover een vriend
van mij het volgende te zeggen had: “Als ik
een kerel zich wil zien aftrekken, zal ik thuis
— op mijn eigen tijd — wel naar de juiste
websites surfen, godverdomme.”
Ik wil hier niet gezegd hebben dat ge slechte eigenschappen hebt, maar soms krijg ik het
op mijn heupen. Bijvoorbeeld: toen ik naar
Filorock (8/5) van KMF had willen gaan en
gij dat als hautain had afgedaan. Alsof uw cynisme wijsheid is, omdat ge weigert te zeggen
dat ge u in uw gat gebeten voelt. Op zulke
momenten zegt ge dat ge liever gaat Wakeboarden (13/5) met VTK dan met mij naar
die Tentoonstelling Modelstudies (8/5 en
9/5) van het Schildersatelier te gaan, terwijl
ge schilderkunst normaal wel kunt appreciëren. Het is het zelfvertrouwen van de modellen dat u niet aanstaat.
Schoonheid is het vliegtuig dat u naar het
verre land brengt, zonder mij. De mannen
kibbelen er om welke ideeën van bebaarde
westerlingen wet worden in hun godverlaten
tentenkamp, en gij durft er eindelijk naar de
schoonheid van het berglandschap achter de
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miserie te kijken. Dat allemaal terwijl ik mezelf er tevergeefs van moet weerhouden om
een blonde communicatiewetenschapster
met een spraakgebrek om mijn vinger te winden op Close The Books (26/6) van VTK.
Ze achtervolgt mij de gehele Gentse Feesten
(18/7 tot 27/7), net als de gedachte aan u, en
doordat ik mij uw gezicht alleen kan herinneren door al uw Facebookfoto’s nog eens te
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doorlopen, begin ik in haar ook de schoonheid te zien. Hoe het omwisselen van g’s en
h’s haar nooit aan een job in haar vakgebied
gaat helpen, hoe ze vallende sterren meent te
zien tijdens onze taxirit naar huis en hoe ik
haar niet durf te vertellen dat het regendruppels zijn. ■
door Brecht Vissers,
cartoon Robbe Verschueren

www.schamper.ugent.be

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper
dat in zijn plaats. Vandaag: het Wintercircus.
door Sara Vansteenkiste, foto Reginald Van De Velde
In betere tijden van vertier had Gent zijn
eigen vast circus. Veel blijft er vandaag echter niet van over. Het verbaast dan ook niet
dat veel studenten het verborgen pareltje van
weleer in de Lammerstraat niet eens weten
zijn. Zo onbeduidend is zijn plaats heden ten
dage. Hoe is het ooit zover kunnen komen?
Het circus werd opgericht in 1895 in opdracht van de Ruitersclub (Cercle Equestre,
n.v.d.r.). Het kreeg de naam Nouveau Cirque
om het onderscheid te maken met zijn grote
rivaal: circus De Drie Sleutels aan de Kattenberg. De plek aan de Waalse Krook was ideaal, aangezien er net een katoenfabriek was
afgebrand en er dus plaats genoeg was. Dat
het gebouw indrukwekkend moet geweest
zijn, staat vast. Er was plaats voor zo’n 200
paarden: de piste in het circus had een doorsnede van maar liefst dertien meter en loges
met draperieën waren voorzien voor de gegoede burgers. Er was een aparte ingang voor
de burgerij aan de Sint-Pietersnieuwstraat zodat ze zeker niet in aanraking zouden komen
met het gepeupel. Dames, heren,
onderdruk uw socialistische kreten.
De toegang voor de gewone burgers
was via de Lammerstraat, maar aan
niet-democratische prijzen en met
een zitplaats in ‘het paradijs’. Voor u
romantische, Shakespeare-geïnspireerde gedachten krijgt, misschien
even verduidelijken wat het paradijs
precies was. Het paradijs was de zitplaats helemaal in de nok. Je begrijpt
het al, een beetje zoals duiven op het
bovenste stokje.
Het hele gebouw was voorzien
van elektrische verlichting, wat zeer
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vooruitstrevend was in die tijd. Gasbekkens
werden gebruikt als reserve voor het geval de
elektriciteit toch niet zo onfeilbaar bleek te
zijn. Helaas zorgden diezelfde gasbekkens ervoor dat er op de nacht van 12-13 december
1920 een felle brand woedde in het gebouw.
De koepel stortte in en er restte niet veel meer
dan de voorgevel.
Is dit het einde van de geschiedenis? Zeker niet! De eigenaars roken hun kans om het
nog luxueuzer en moderner te maken. Architect Jules-Pascal Ledoux werd ingeschakeld
en vier jaar later opende het circus opnieuw
zijn deuren. Elektrische verwarming, een
koepel hoger dan voorheen, een cinema en
variététheater maakten het circus een van de
hotspots van Gent.
Helaas heeft de Tweede Wereldoorlog veel
verwoesting en vernieling gezaaid en zo ook
in het circus, dat zijn laatste optreden kende
in 1944.
Het gebouw werd vervolgens overgenomen door garagist Ivan Mahy. Mahy had

grootste plannen met de plaats en bouwde
het uit tot een van de grootste garages van
België. Vooraan was de showroom en achteraan maakte hij de garage. Hij verdeelde auto’s
van Fiat en het Amerikaanse merk Nash. Boven de piste die eens de scène was van indrukwekkende shows, hing hij een vliegtuigje met
29 TL-lampen aan bevestigd. In ’77 kwam
Mahy in discussie met Fiat, die niet veel later
zijn agentschap introk. Daarna ging het pijlsnel bergaf met de garage. Mahy huisvestte
er nog een tijdje 400 oldtimers. Wederom de
grootste verzameling, alleen nu niet van België, maar van de hele wereld. Duidelijk een
man van de grote getallen. De periode daarna zal de garage en het voormalig circus bij
menig Gentenaar bekend staan als vervallen
en verkrot. Sporadisch werd er nog iets georganiseerd, zoals in 2009. In dat jaar hield
niemand minder dan Stephan Vanfleteren er
zijn tentoonstelling Portret 1989-2009.
Maar hoop doet leven!
Sinds enkele maanden is er opnieuw activiteit in het Wintercircus. De Gentse Schepen van Stadsontwikkeling
Tom Balthazar is van plan om het
gebouw nieuw leven in te blazen. De
heropleving van het circus maakt
deel uit van het grotere project De
Krook, met onder andere de nieuwe
stadsbibliotheek.
De ruimte onder het circus is
voorzien als concertzaal met capaciteit van 400 man. In de hal komen
er grote schermen die ondersteuning moeten bieden voor projecten.
Maar zal dit alles genoeg zijn om de
vergane glorie te herstellen? ■
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Vande Lanotte
sluit de rangen
Academiejaar 2010-2011, of was het
nu 2011-2012? Geen hond die het nog
weet, het stak toen niet op een jaar meer
of minder. Die verdomde regeringsvorming. Johan Vande Lanotte, professor
Grondwettelijk Recht en in die periode
koninklijk bemiddelaar, verliest er zijn
cool niet onder. Hij deelt kladjes van de
verschillende nota’s rond in zijn les, zichtbaar geamuseerd door het te verwaarlozen
onderscheid tussen de verschillende edities of die nu door De Wever, hijzelf of Di
Rupo waren opgemaakt. Het zou allemaal
wel goed komen.
Vandaag, luttele weken voor de ‘moeder
aller verkiezingen’, lijkt hij een pak geagiteerder dan toen. “Ik ben nu veel actiever
bezig met de campagne dan andere keren,
er is ook veel meer at stake. De kans dat
de volgende regering er een wordt zonder
socialisten, is reëel.” In de eerste plaats als
socialistisch beleidsmaker, dan pas als academisch toeschouwer, vreest hij de liberale
voorhamer van Bart De Wever (N-VA).

“Ik ben niet voorzichtig. Ik doe
veel, als ik daarom electoraal wat
moet inboeten, dan is dat maar
zo.” Wat volgt is een gesprek
over politieke strategie met
vicepremier en minister van
Economie, Consumentenzaken
en Noordzee Johan Vande
Lanotte. Vrijblijvend wordt
het nooit. “Een oppositiekuur
zou beter zijn, maar dat willen
we niet. De sp.a heeft de
verantwoordelijkheid om beleid
te voeren.”
door Joost Depotter, Arno Vanhollebeke en
Frédéric Piccavet, foto Frédéric Piccavet
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Is de N-VA erin geslaagd om links te
marginaliseren in Vlaanderen? De federale verkiezingen worden tussen haar en
de PS uitgevochten. De sp.a dreigt uit de
boot te vallen.
Johan Vande Lanotte: “De N-VA gaat
het debat uit de weg, dat is evident. Zelfs
Kris Peeters (CD&V) slaagt er eigenlijk
niet in om ze te doen debatteren. Met de
PS gaan ze wel in debat, want het is leuk
met iemand te debatteren die eigenlijk
geen concurrent is. Wat De Wever nu doet,
is een beproefde strategie: uit de oppositie
komen en inhoud vermijden. Toen Yves
Leterme (CD&V) met het kartel opkwam
in 2007 vermeed hij ook alle inhoud, hij
had het in de vaagst mogelijke termen over
‘goed bestuur’. Angela Merkel kwam ook
aan de macht met niet veel meer dan een
goede slogan. Vandaag zet de N-VA zich
af tegen de ‘belastingsregering Di Rupo’,
zonder daar echt inhoud aan te geven. Een
programma maken en dat aan de pers presenteren is voor mij geen inhoud brengen.
Inhoud brengen betekent dat je er debatten over durft voeren.”

De gefantaseerde cijfers van
de N-VA
Heeft de N-VA geen inhoud of weigert
ze die te brengen?
“Ze passen hun inhoud voortdurend
aan. Ze spelen met dubbelzinnigheden,
want voor hen telt maar één ding, namelijk
hun mantra overbrengen: ‘Wij zijn tegen
een belastingregering, waarbij de werkende mens betaalt. Dat die moet betalen, is
de schuld van de socialisten.’ Zeker wat de
sociale zekerheid betreft, heeft de N-VA al
veel mist gespuid en de cijfers die ze brengen, zijn vaak gefantaseerd. Wij hebben
ons plan opgebouwd rond de cijfers van
het Planbureau. Er moet twee miljard bespaard worden en dat bedrag hebben we
ook gevonden. Zonder de uitgaven te bevriezen.”
Volgens UGent-econoom Gert Peersman schort toch wat aan al die berekende
programma’s. Ook aan dat van de sp.a.
Jullie zouden de inkomsten uit fraudebestrijding fel overschatten.
“Toen we de eerste 600 miljoen gingen
inschrijven, dacht al niemand dat dit ons
zou lukken. Toch zijn we er sindsdien in geslaagd de inkomsten uit roerende voorheffing en vennootschapsbelasting drastisch
te laten stijgen. We zijn ervan overtuigd
dat we drie miljard euro kunnen binnenhalen via fraudebestrijding, daar steken we
onze hand voor in het vuur.”
Toch slaat hun discours aan. Links,
en zeker de sp.a, doet het niet goed in de
peilingen. Is dat door die fameuze rechtse grondstroom waar politici en journalisten geregeld naar verwijzen?
“Momenteel is er een hoofdtoon die
rechts is. Al denk ik dat veel mensen linkser zijn dan ze denken. Maar het klopt dat
de linkse partijen samen maar ongeveer 27
procent van de stemmen halen, als we naar
de peilingen kijken. Dat was in de jaren
tachtig niet anders. Een van de grote problemen van links vandaag is natuurlijk de
interne verdeeldheid. Hoe beter Groen en
PVDA+ scoren, hoe dichter de N-VA bij
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haar doelstelling zit. Zo simpel is dat. Mensen kijken altijd vreemd als ik dat zeg, maar
we zagen hetzelfde al in Antwerpen: PVDA+
groeide er sterk en De Wever werd burgemeester.”
Is dat niet wat makkelijk? Er zijn toch
ook grote verschillen in het rechtse kamp?
“Waren. Er waren verschillen. Het Vlaams
Belang heeft er heel lang voor gezorgd dat
centrumrechts niet dominant werd in Vlaanderen, maar vandaag gaat dat niet meer op.
Eigenlijk heeft klein links vandaag dezelfde
impact als Vlaams Belang toen.”
“Ik weet dat het hard klinkt en ik wil niet
twijfelen aan de eerbare bedoelingen van die
partijen en hun kiezers. Maar hoe groter de
linkerzijde ten opzichte van de sp.a is, hoe
groter de kans is dat de N-VA de rechtse regering kan vormen waarvan ze droomt.”
U zegt dus: een sterke PVDA+ maakt
linkse regeringsdeelname onmogelijk.
“Inderdaad, maar ook een sterk Groen.
Het enige realistische alternatief voor een
rechtse regering van N-VA, CD&V en eventueel Open VLD is de klassieke tripartite. Dat
is jammer, maar het is niet anders.”
“Het theoretisch alternatief, met ook
Groen erbij, is niet realistisch. Dan regeren
ze liever samen met de N-VA. Als wij vijftien
à zestien procent halen, dan is de kans op een
tripartite reëel, doe je daar drie procent af,
dan is de kans dat je in Vlaanderen een regering vormt zonder de N-VA wel erg klein.“

Strafbank voor de sp.a
Zou uw partij geen baat hebben bij een
oppositiekuur?
“Voor de partij is het zeker te prefereren
dat ze even in de oppositie zou gaan. De laatste lange oppositiekuur voor de socialisten
was in de jaren tachtig. We stegen toen van
twintig naar 26-27 procent van de stemmen.
Maar voor de mensen en hun koopkracht was
die periode een klein drama. De werkloosheidsgraad steeg toen naar tien procent van
de actieve bevolking, de schuldgraad nam
met veertig procent toe en in een periode van
hoge inflatie werd er tot vier keer toe een indexsprong doorgevoerd.”
Oppositie voeren levert sowieso meer
stemmen op?
“De laatste jaren toch. Je ziet dat pan-Europees regeringspartijen en zeker linkse partijen gewoon gestraft worden voor deelname.
De mensen zijn het beu dat de crisis maar
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blijft duren. De N-VA, maar ook Groen drijven op dat ongenoegen.”
“Maar zoiets is per definitie niet van blijvende duur. Tegen de volgende verkiezingen,
binnen vijf jaar, zullen die verhoudingen
zich sowieso terug wat normaliseren, ook de
N-VA zal dan als zweeppartij terugvallen op
een grootte die meer aansluit bij die van haar
niche.”
Regeringspartijen worden per definitie
bestraft, maar er komt toch een punt waarop deelname gewoonweg niet meer te verantwoorden is?
“Wij zijn een beleidspartij en als beleidspartij moet je in elke regering stappen die je
ertoe in staat stelt je doelstellingen zo goed
mogelijk te realiseren. We hadden bij de vorige verkiezing een slecht resultaat: vijftien
procent is weinig. Maar met die vijftien procent hebben we vrij goed onze streng kunnen

“klein links
heeft vandaag
dezelfde impact
als vlaams
belang toen”
trekken. De armoedegraad is gedaald, er is
heel mooi werk geleverd wat betreft de ziekteverzekering en we hebben een indexsprong
vermeden. Het punt waarop je niet meer kan
mee besturen, heeft niet alleen te maken met
de grootte van je eigen partij, maar ook met
de grootte van de anderen en de samenstelling van de regering. Als bestuurspartij moet
je elkaar je thema’s gunnen. Federaal hebben
we compromissen moeten sluiten, dat klopt.
Maar op thema’s die we echt belangrijk vonden, zoals fraudebestrijding, energieprijzen
en de strijd tegen sociale dumping, hebben
wij onze doelstellingen kunnen waarmaken.”
En Vlaams, was u daar beter niet in de
regering gestapt?
“Hadden we geweten hoe het de laatste
twee jaar zou lopen: nee. Kijk, op het ogenblik van de regeringsonderhandelingen hebben we een goed akkoord kunnen sluiten, de
eerste twee à drie jaar hebben we ook goed
kunnen samenwerken, geen klachten daar
dus. Maar het onderwijsdossier is toch een
afknapper van formaat geweest. Het laatste
anderhalf jaar is de bereidwilligheid om elkaar nog iets te gunnen erg klein geworden

binnen de regering. Van die periode kun je
dus ook niet zeggen dat we daar fantastisch
content zaten. Maar ik denk niet dat wij in dat
anderhalf jaar zo fel veranderd zijn, of zelfs de
CD&V. De N-VA is op twee jaar tijd verveld
tot een extreem liberale versie van zichzelf.”

Gezondheidszorg
Vond u Pascal Smet (sp.a) een goede minister van Onderwijs?
“Pascal heeft fantastische ideeën. Maar het
probleem was vooral dat alles zeer traag evolueert in het onderwijs, daar is zijn karakter
niet naar. Hij wordt ook afgerekend op zijn
voornaamste project: de hervorming van het
secundair onderwijs. En dat werd geblokkeerd. Daar kan geen enkele minister tegen
op. Stel dat de onderwijshervorming van het
secundair onderwijs correct was afgewerkt,
dan was de beoordeling van Smet zeer goed
geweest.”
Is er voldoende geïnvesteerd in hoger onderwijs?
“Ik heb het hoger onderwijs nooit echt
gevolgd, als professor ben ik ook bevooroordeeld. Als we een achterstand hebben
tegenover de buurlanden, dan is dat op wetenschapsbeleid, maar daar werd naar ik
meen ook extra in geïnvesteerd. In tegenstelling tot veel collega’s vind ik de gegroeide
publicatiedruk niet negatief, daar is veel over
gesakkerd, maar in andere landen gebeurt
het ook op deze manier. Vroeger was je, eens
benoemd, als professor binnen voor de rest
van je leven. Nu is dat gelukkig anders. Je heb
een grotere druk, dat mag ook wel, maar je
hebt nog steeds veel vrijheid als academicus.”
Welk beleidsdomein draagt uw interesse
weg?
“Mocht ik nu echt mijn goesting doen, dan
zou ik me heel graag een vier à vijf jaar bezighouden met Gezondheidszorg. Daar wachten
enorme uitdagingen. Hoe kun je de gezondheidszorg heel krachtdadig maken, ervoor
zorgen dat iedereen toegang heeft en die toch
betaalbaar houden? En hoe is het met de
kwaliteit ervan gesteld? Want dat weten we
dus niet. De twee sectoren waar we als overheid het meest geld aan uitgeven, Onderwijs
en Gezondheidszorg, zijn gek genoeg ook
sectoren waar we de minste meetinstrumenten voor hebben. Ook het typisch Belgische
privaat-publieke kluwen van die sector vormt
een uitdaging. Een enorme evenwichtsoefening. Ja, als u mij vraagt wat mij het meest
intrigeert, zou ik dat zeggen. Volksgezondheid.” ■
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Van masterdiploma
tot werkloosheid
Deze zomer stroomt weer een nieuwe lichting afgestudeerden de arbeidsmarkt op. Toch biedt
een universitair diploma al lang geen garantie meer op werk. Veel hooggeschoolden aanvaarden
noodgedwongen een job onder hun niveau, maar daardoor duurt het langer vooraleer ze een passende baan vinden en bovendien verdringen ze zo de laaggeschoolden.
door Tobe Steel en Iris Jiang,
illustratie Remi Vanderhaegen

“De jongerenwerkloosheidsgraad in
Vlaanderen staat op meer dan 16%. Wat mij
bijzonder verontrust, is dat werkloosheid
niet alleen bij laaggeschoolden maar ook bij
hogeropgeleiden onaanvaardbaar hoog is”,
aldus Gents schepen van Werk Ruddy Coddens (sp.a). In 2013 waren gemiddeld 6827
hooggeschoolde jongeren op zoek naar een
job. Daarmee maakten de hooggeschoolden
13,9% uit van de werkloze jongeren. Van hen
deed 4,8% er langer dan een jaar over om een
baan te vinden.

Noodlijdende arbeidsmarkt
Bij sommige universitaire diploma’s liggen
de kansen lager dan bij andere. Uit een studie van de VDAB blijkt dat het in 2011-2012
gemiddeld voor 6,1% van de afgestudeerden
met een masterdiploma langer duurde dan
een jaar vooraleer ze werk vonden. De master Audiovisuele en Beeldende Kunst stond
er het slechtst voor met een kwart afstudeerders die na een jaar nog steeds niets hadden
gevonden. Daarna volgden Archeologie en
Kunstwetenschappen (17%), Muziek en Podiumkunsten (14,9%), Geschiedenis (13,9%) en
bij Taal- en Letterkunde zocht 11,2% na een
jaar nog werk. Vooral de sociale wetenschappers en Blandino’s hebben het moeilijk op de
arbeidsmarkt. Aan de andere kant staan de
masterstudenten Tandheelkunde, Gezondheidszorg en Geneeskunde waarbij iedereen
binnen het jaar werk vond. Ook de exacte wetenschappen scoren traditioneel beter.
Volgens Ruddy Coddens is het daarom belangrijk dat er bij de studiekeuze gelet wordt
op de noden van de arbeidsmarkt: “Binnen
de Stad Gent sturen we scholen aan om leerlingen secundair onderwijs diepgaand te informeren over de arbeidsmarkt. Ik ben geen
voorstander van een numerus clausus, maar
wel in een goede voorlichting bij de studiekeuze over de kansen op tewerkstelling.” Volgens de Gentse schepen van Onderwijs, Elke
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Decruynaere (Groen), moet het onderwijs
niet enkel ten dienste staan van de arbeidsmarkt: “We moeten mensen niet ontraden
om bijvoorbeeld Geschiedenis te gaan studeren. Ook dat soort opleidingen hebben een
grote maatschappelijke waarde. In plaats van
bepaalde richtingen te ontraden, kunnen we
studenten beter aanmoedigen om naast hun
diploma ook andere competenties te verwerven in bijvoorbeeld het verenigingsleven.
Ook op die manier maken ze meer kans op
een baan.”

“jongeren die
onder hun niveau
werken, vinden
moeilijker een
job die bij hun
diploma past”
Het moeras van de
overgekwalificeerde
Wat moet je doen als je pas afgestudeerd
bent: snel om het even welke job aanvaarden zodat je gelanceerd bent, of wachten tot
je een job vindt die echt bij je diploma past?
Onderzoekers aan de faculteit Economie van
de UGent toonden aan dat het accepteren
van een job onder je niveau de overgang vertraagt naar een baan die wel bij je opleidingsniveau past. Stijn Baert legt uit: “Mogelijk
percipiëren werkgevers jongeren die eerder
een job onder hun niveau aanvaardden als
minder ambitieus en talentvol en duurt het
daardoor langer vooraleer ze een baan vinden die bij hun diploma past. Anderzijds
kunnen jongeren vast komen te zitten vanaf
het moment dat ze een job hebben. Ze verdienen geld, hebben fijne collega’s en zitten
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niet in de sociaal minder aanvaarde positie
van werkloosheid. Daardoor neemt de druk
af om te blijven zoeken naar een baan die bij
hun scholingsniveau past.”
Toch kunnen jongeren verschillende goede redenen hebben om een job onder hun
niveau te aanvaarden. “Sommige jongeren
kunnen niet anders omwille van financiële
beperkingen, sociale druk om werkloosheid
niet te aanvaarden en de behoefte aan sociaal contact”, zo zegt Baert. “Het heeft dan wel
tot gevolg dat de kans kleiner is dat die jongeren snel een job zullen vinden die bij hun
diploma past.”
Een ander pervers effect van hooggeschoolden die een job onder hun niveau aanvaarden, is dat ze daarmee laaggeschoolden
verdringen. “Een universitair opgeleide, die
noodgedwongen achter de kassa moet gaan
werken, zal daar in de meeste gevallen niet
de voldoening uithalen die hij had gehoopt.
Ondertussen staan er wel lageropgeleiden
klaar die met veel plezier die job zouden willen uitoefenen, maar de kans niet krijgen”, aldus Decruynaere.
De studie van onder andere Stijn Baert
toont ook aan dat het vanuit beleidsperspectief niet slim is om jongeren te forceren zodat
ze om het even welke job aanvaarden en daar
te lang in blijven vastzitten. In dat opzicht zijn
de maatregelen van de federale regering niet
ideaal volgens Baert: “Ons onderzoek toont
aan dat het verlagen van de wachtuitkering,
ze pas later toekennen en het versoepelen van
de vereisten voor ‘passende dienstbetrekking’
misschien niet de beste optie is.” Coddens
sluit zich daarbij aan: “Ik was niet gelukkig
met de maatregel die de wachttijd tot één jaar
verlengde en de inschakelingsuitkering beperkte tot drie jaar. Jongeren mogen niet gestraft worden omdat er geen of onvoldoende
werk is. Niet de werkloosheidsuitkering moet
beperkt worden in de tijd, maar de werkloosheid.” ■
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lynn
(ergotherapie)
Lynn zocht drie jaar werk als ergotherapeut
en werkt nu al meer dan drie jaar als arbeider.
“Ik dacht dat je met een diploma Ergotherapie makkelijk werk zou vinden. Het komt erop
neer dat ze altijd wel iemand vinden met betere
connecties in de school of het ziekenhuis.”
Heb je ondertussen je verwachtingen moeten bijstellen over welk soort job je zou willen
doen?
“Neen, ik wil als ergotherapeut nog steeds
werken met kinderen of volwassenen met een
fysieke beperking. Vanaf het begin had ik gezegd dat ik niet met bejaarden wou werken en

daar blijf ik bij. Ik heb daar een stage gedaan en
het bleek niks voor mij.”
Werkte het demotiverend om steeds afgewezen te worden?
“Zeker. Ik kreeg telkens de opmerking dat
ik te weinig ervaring heb of dat iemand anders
‘gewoon beter was’. Na een sollicitatie kreeg ik
de raad om bijscholingen te volgen en over een
rijbewijs en een eigen wagen te beschikken.
Een half jaar later had ik dat allemaal gedaan.
Ik werd opnieuw niet aanvaard. Na drie jaar
heb ik geen idee meer wat ik had kunnen doen
om toch een baan te krijgen als ergotherapeut.
Ik heb mijn zoektocht opgegeven.”

Riet
(Communicatiewetenschappen - Journalistiek)

Riet vond twee maand na afstuderen vast
werk.
“Eind augustus ben ik beginnen solliciteren. Ik was op vier jaar afgestudeerd, maar had
geen stage gedaan of deelgenomen aan extracurriculaire activiteiten. Mede daardoor werd
ik bijna altijd afgewezen of genegeerd. In november heb ik in een callcenter gewerkt, een
ondankbare job. Uiteindelijk ben ik als winkelbeheerder begonnen. Ik heb na twee maanden
een ‘promotie’ onderhandeld met mijn baas.
Samen met collega’s verzorg ik nu de bedrijfswebsite.”
Had je een idee hoe moeilijk het zou zijn
om een job te vinden met je diploma?

“Ik wist dat journalisten niet zomaar worden opgepikt door bedrijven. Toch had ik niet
verwacht om altijd afgewezen te worden. Eigenlijk wil ik niet meer aan de slag in de journalistiek. Schrijven doe ik enorm graag en dat
zou ik willen incorporeren in mijn job, maar
op zoek gaan naar het laatste nieuwtje is niets
voor mij.”
Hoe demotiverend werken de voortdurende onzekerheid en negatieve reacties na elke
sollicitatie?
“Al snel verwacht je geen reacties meer op
je sollicitatiebrieven. Elke afwijzing maakte de
teleurstelling wel groter. Maar opgeven is het
laatste wat je mag doen.”

stefaan
(taal- en letterkunde & bedrijfseconomie)
Stefaan zoekt sinds begin dit academiejaar
werk.

te doden met interims en dagcontracten tot de
arbeidsmarkt weer beter draait.”

Had je een idee hoe moeilijk het zou zijn
om een job te vinden met je diploma?
“Toen ik mijn opleiding koos, koos ik voor
mijn passie. Daarna wilde ik mijn cv versterken met een economische master en meer
praktische ervaring, die ik haalde uit vrijwilligerswerk.”

Krijg je afkeurende reacties van mensen
uit je omgeving als je vertelt dat je geen werk
vindt?
“De mensen in mijn directe omgeving begrijpen dat het niet vanzelfsprekend is om
werk te vinden. Toch zijn er anderen die denken dat er een simpele oplossing is, zoals een
betere motivatiebrief. Best beledigend. Alsof
de suggestie waar zij tien seconden over hebben nagedacht je nog nooit te binnen was
geschoten in de laatste zeven maanden. Dat
zeventig procent van de Vlamingen de werkloosheidsuitkering na twee jaar wil bestraffen
met gemeenschapsdienst, zegt ook veel over de
houding tegenover werkzoekenden.”

Heb je je verwachtingen over wat voor
werk je zou willen doen al bijgesteld?
“Eerst zocht ik vacatures voor masterniveau, dan voor bachelorniveau en uiteindelijk
ben ik op elke kantoorjob ingegaan. Het komt
hard aan als je solliciteert voor jobs die kunnen
worden ingevuld door mensen met een secundair diploma. Ondertussen probeer ik de tijd
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“Pintjes aan nen euro”
ook gent krijgt fakbar

Een nieuwe speler wil deze markdominantie doorbreken. Hun
doel: democratische, lagere prijzen. Die gulle weldoener is niemand
minder dan onze eigenste buren van de Gentse Studentenraad (GSR).
Al gedurende enkele jaren wordt ervoor gepleit de Leuvense succesformule van de fakbar, fakulteitsbar, ook in Gent te lanceren. Terwijl
er in Leuven meerdere fakbars zijn, is in Gent enkel de VEK in staat
een café uit te baten. Jonas Pauwels, drijfveer achter het project en bestuurslid participatie van de GSR: “Na enkele jaren sparen hebben we
nu met de GSR een deftig bedrag bijeen. Dat geld willen we gebruiken
om vanaf volgend jaar een Gentse fakbar te openen. De laatste weken werden die plannen zeer concreet, in die mate dat we zelfs al een
huurcontract getekend hebben voor drie jaar.” De locatie ligt dus al
vast: het leegstaande Artevelde café, dat zich in de Sint-Pietersnieuwstraat naast The Q’s bevindt, zal vanaf volgend academiejaar uitgebaat
worden door de GSR. Jaarlijks bedraagt de huurprijs 22.000 euro.

UGent niet aansprakelijk
“De komende weken zullen we een vzw oprichten die de werking
van het café op zich zal nemen. Die vzw moet losstaan van de UGent,
zo is die laatste niet de uitbater van het café en dragen zij dus geen
eindverantwoordelijkheid. De bedoeling is om het geld — dat we nu
voornamelijk via subsidies van de UGent verkregen hebben — terug
te betalen”, vertelt Pauwels. “Naast de GSR zullen ook de verschillende
studentenverenigingen betrokken worden in het verhaal, die kunnen
dan het café openhouden en de winst met ons delen”, voegt Betty Borgers, voorzitter van de GSR, toe. De vzw moet geen winst opbrengen, verzekert Pauwels ons. “Maar we moeten toch wel break-even
draaien.”

Meer dan zuipen

Het is zover. Neen, de UGent sluit zijn deuren niet. En neen, het inschrijvingsgeld gaat —
voorlopig — niet de hoogte in. Wat dan wel?
Uitgaan zal goedkoper worden, want volgend
academiejaar opent een nieuwe Gentse fakbar
de deuren. “Het is negentig procent zeker dat
het in orde komt.”
door Arno Vanhollebeke,
illustratie Brecht Vissers

“De bedoeling is om pintjes aan nen euro te kunnen aanbieden.”
‘Wablief ’ hoor ik u schreeuwen? Inderdaad, zuipen wordt goedkoper. Het Gentse uitgaansleven wordt in het Gentse studentencentrum — zone Citadelpark, Sint-Pietersnieuwstraat en Blandijn — al
enkele decennia gedomineerd door de verleidelijke Toverpoort. Telkens wanneer de brouwers hun prijzen de hoogte instuwen vanwege
stijgende productiekosten, stemmen de cafébazen gretig in met deze
prijsverhoging. Resultaat: uw bakkie gerstenat kost vandaag de dag
zeker twee euro in de Overpoortstraat. Voor de uitgaande student
blijft op vrijdagmorgen — naast een lichamelijke — een financiële kater over.
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Is dit alles al definitief? Nog niet helemaal. “Maar ik durf te zeggen dat het voor negentig procent in orde komt”, aldus Pauwels. De
komende weken wordt het voorstel voor de algemene vergadering van
de Sociale Raad voorgelegd, als deze de plannen met een tweederdemeerderheid goedkeuren, houdt niets de vzw tegen er vanaf volgend
academiejaar hun activiteiten te organiseren én zijn ze zeker dat ze dat
deel van het budget mogen besteden aan de fakbar. De Sociale Raad
bestaat voor de helft uit studentenvertegenwoordigers, die al talrijk
de plannen ondersteunen. Maar niet enkel studenten zijn voor het
plan te vinden: “Het ATP (Assisterend Technisch Personeel, n.v.d.r.) is
ook enthousiast”, vertelt Pauwels. Borgers benadrukt dat het een plek
moet worden waar de ganse UGent-gemeenschap terecht kan: “Het
is de bedoeling dat er overdag ook gestudeerd kan worden, dat proffen er iets kunnen drinken, dat verenigingen er activiteiten kunnen
organiseren. Het moet meer worden dan een café.” Bij Pauwels klinkt
hetzelfde verhaal: “’s Avonds kan het zeker een zwijnenstal worden.
Maar overdag moet het ook een functie vervullen.”
De VEK, die nu al als studentenvereniging de Yucca uitbaat, reageert voorzichtig. Thomas Vandererfven, praeses van de VEK: “We
moeten die plannen zeker aanmoedigen. Het zou alle studenten ten
goede kunnen komen. Maar het moet natuurlijk goed uitgebaat worden. Als er daar altijd mensen staan die niet gewoon zijn om een café
open te houden, moet men opletten dat ze niet na een jaar failliet zijn.
Dat zou het imago van de fakbars niet ten goede komen.” ■
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Rapport
studentenvertegenwoordigers
Wat uw democratisch verkozenen de vorige twee jaar uitspookten

De verkiezing van de nieuwe
stuvers is hét moment om eens
te kijken naar wat de vorige
zoal realiseerden. Met Bert
Debaecke, een van de vier studenten in de Raad van Bestuur
van de UGent, overlopen we
de verwezenlijkingen van onze
studentenvertegenwoordiging:
wat was goed, wat kon beter,
wat trok op geen zak.
door Thomas Jacobs

Studentenvoorzieningen
Mooie resultaten met betrekking tot onze
homes, resto’s en studentenverenigingen.
Eerst en vooral werd de 17,5 procentregel afgeschaft. Deze hield in dat 17,5 procent van
de inschrijvingsgelden van de UGent aan
studentenvoorzieningen besteed werden. Dat
klinkt niet slecht, maar dat had het perverse
effect dat wanneer er meer beursstudenten
zich inschreven, er minder geld aan studentenvoorzieningen besteed werd. Dat euvel
werd aangepakt. Daarnaast is in het beleidsplan van de Directe Studentenvoorzieningen
poen vrijgemaakt voor het voorzien van zowel een studie- als ontspanningsruimte per
home.
Op vlak van homes is de huurtoelage
voor beursstudenten geïndexeerd – het leven
wordt duurder, de huur dus ook, wel vanaf

nu gaat de toelage voor beursstudenten mee
omhoog – , en komt er, jawel, WiFi! Als trade-off zullen de telefoontoestellen verdwijnen van de kamers, maar wie heeft er nu nog
een vaste telefoon. De kamerprijzen van de
universitaire homes zullen ook losgekoppeld
worden van de marktprijzen. Het is zo dat de
homeprijzen ongeveer tien procent onder de
marktprijzen moeten liggen. Op deze manier
zijn de homes, die voornamelijk een sociale
voorziening zijn, onderhevig aan de wispelturige schommelingen van de snel veranderende Gentse kotenmarkt. Vanaf volgend
academiejaar zullen de homeprijzen gewoonweg met de gezondheidsindex stijgen.

Fret!
Bij de aankoop van soep zagen we een
trend richting duurdere soepen. Om alsnog
de basissoep aan € 0,50 te kunnen blijven verkopen, werd er een direct een volwaardig alternatief gecreëerd voor die duurdere soepen:
de maaltijdsoepen. Een student kan vanaf dit
academiejaar een volwaardige maaltijdsoep
eten voor € 1,80. Bovendien zullen prijsaanpassingen vanaf nu enkel doorgevoerd worden bij het begin van het academiejaar.
De jaarlijks afnemende tevredenheid over
resto Boudewijn en het uitblijven van een
daarop gebaseerd renovatieplan, heeft de stuvers ertoe genoopt extra druk te zetten vanuit
de Sociale Raad. Hierop heeft de UGent snel
geantwoord met een gepast actieplan, waarin rekening wordt gehouden met de stevige
klachten van de studenten. Daarnaast is er als
alternatief voor de omgekeerde dag een omgekeerde resto opgericht, in Sint-Jansvest. De
enquêtes tonen aan dat dit initiatief sterk ge-

waardeerd wordt. Sint-Jansvest komt als één
van de beste resto’s van de UGent naar voor,
terwijl dit vorig jaar nog helemaal niet het geval was. Cool!

Andere toffe stuff
De giscorrectie is vanaf volgend jaar geschiedenis. Het systeem discrimineert op basis van karaktertrekken, en wordt vervangen
door een systeem dat daar minder gevoelig
voor is. Bovendien is er, zoals in Schamper
541 reeds gemeld, 4,75 miljoen euro extra
vrijgemaakt om professoren aan te werven.

Werkpuntjes
Bert had ook best wat zelfkritiek. Communicatie naar de studenten toe kan nog
veel beter, vindt hij. De volgende generatie
zal er werk van moeten maken om nog beter
te communiceren en alle studenten zo actief
mogelijk te betrekken bij wat ze doen.
“De absurde manier waarop de genderquota zijn ingevoerd (met onder meer de
grote problemen bij de rectorverkiezingen
en extra drempels voor studentenvertegenwoordigers tot gevolg) hebben we helaas ook
niet kunnen tegenhouden. Het was te laat om
nog wijzigingen door te voegen aan het decreet, wijzigingen die alles veel werkbaarder
zouden maken. De les die we daaruit moeten trekken is dat we veel proactiever moeten
werken om dossiers in een vroeger stadium
te kunnen beïnvloeden”, aldus Bert. “Ook de
integratie van de opleidingen vanuit de hogescholen hadden we beter kunnen opvangen.”
De volgende generatie stuvers zal zich dus
ook nog kunnen onderscheiden. ■

Onderwijskort: Bruxelles, ma belle
DB Wie in Leuven of in Gent rondhuppelt,
wordt omvergegooid door massa’s studenten.
Ze zijn onvermijdbaar en hebben een onmiskenbare impact op de steden, wat merkbaar
is aan buurten (of zelfs gewoon de hele stad)
die leeglopen tijdens het weekend. Toch zijn
Leuven en Gent niet de grootste studentensteden van België. Die eer gaat namelijk naar
Brussel. De stad telt zo’n 86.000 studenten,
verdeeld over zowel Nederlandstalige als
Franstalige universiteiten en hogescholen.
Dat totale aantal is goed voor een kwart van
alle Belgische studenten.

www.schamper.ugent.be

Nog meer cijfers: van die 86.000 studenten is 72% ingeschreven aan een Franstalige
instelling, 28% aan een Nederlandstalige
en 51% van het totale aantal is ingeschreven aan een universiteit (ULB of VUB). Het
hoge studentenaantal is niet enkel goed voor
de onderwijsinstellingen, maar ook voor het
creëren van jobs. Dankzij het hoger onderwijs hebben zo’n 16.000 mensen een job in
het Brusselse gewest en als je het personeel
van de verschillende universitaire ziekenhuizen meerekent, levert dat in totaal 28.000
jobs op.

Daarnaast staat Brussel momenteel op de
33ste plaats in de wereldrangorde van beste universitaire studentensteden, opgesteld
door Quacquarelli Symonds (QS). De stad
staat zelfs gerankt boven onder andere Amsterdam, Los Angeles en Kuala Lumpur. Volgens QS is de grootste troef van Brussel haar
internationale karakter, wat onder andere
gereflecteerd wordt in een hoog aantal buitenlandse studenten. 23% van de studenten is
namelijk van niet-Belgische nationaliteit en
7% komt van buiten Europa. ■
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Studeren en politicus spelen,
Valt dat te combineren?
Op 25 mei kiest u tussen het PS-model, het N-VAmodel en, afhankelijk van uw politieke voorkeur, nog
een aantal andere modellen. Niet alleen oude postjespakkers nemen een engagement op, maar ook een
paar jonge wolven. Wij laten de toekomst van onze
door Thomas Jacobs en Selin Bakistanli,
politiek aan het woord.
illustratie Ann Vanderheyden

Nand en Tracy: een sos en een
tsjeef
Tracy Bibo Tansia volgt een master in de
internationale politiek, en staat op de Vlaamse lijst voor CD&V als twaalfde opvolger in
Vlaams-Brabant. Nand De Klerck studeert
politicologie met een major in de Belgische
politiek. Hij staat op de vijfde plaats voor de
Kamer bij sp.a.
Waarom zijn jullie in de politiek gegaan?
Was het een voor de hand liggend engagement?
Tracy: “Het is makkelijk om kritiek te geven op wat slecht gaat in onze samenleving.
Politiek leek me de beste manier om ook
daadwerkelijk een oplossing te zoeken voor
die problemen.”
Nand: “Ik geloof oprecht in een betere
toekomst voor iedereen. Ik neem deel aan
de verkiezingen omdat we op 25 mei op een
kruispunt staan waar we moeten kiezen op
welke manier we aan politiek willen doen.”
Valt dat mee, de combinatie student-politicus?
Tracy: “Voor mij zijn mijn studies prioritair. ‘Politicus’ ben ik in mijn vrije tijd. Het
enige minpuntje is dat ik geen tijd meer heb
voor mijn familie en vrienden.”
Nand: “De combinatie is niet evident. Er
kruipt veel tijd in beide engagementen. Desondanks is het goed dat studenten het proberen.”
Wat verwachten jullie van jullie politieke
carrières?
Tracy: “Politiek is voor mij een middel om
mijn stem te laten horen en op bepaalde thema’s mijn stempel te drukken. De dag dat ik
hier niet meer in geloof, stop ik ermee.”
Nand: “Ik ben best ambitieus. Ik denk dat
de sp.a opnieuw kan groeien en ik hoop daar
deel van uit te kunnen maken.”

www.schamper.ugent.be

Nele en Laurens: vernieuwing op links en
rechts
Nele Van Parys (PVDA+)
en Laurens Himpe (N-VA)
maken allebei deel uit van een
up-and-coming partij. Politieke
vernieuwing! U vindt ze respectievelijk als de tweede effectieve op de Vlaamse lijst en
als achtste opvolger op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen.
Hoe zijn jullie in de politiek terechtgekomen?
Laurens: “Ik kom uit een
vrij apolitiek gezin, maar ik kreeg in het middelbaar hoe langer hoe meer de smaak te
pakken. Op den duur mocht ik in de klas bij
debatten zelfs niet meer meedoen. Ik moest
dan moderator zijn, omdat ik tijdens de les
zoveel discussieerde. Ik heb lang gedacht over
de manier waarop ik me politiek wou engageren. Op m’n achttiende heb ik een partijkaart
van N-VA gekocht, en na een periode als nationaal coördinator bij Wel Jong Niet Hetero,
heb ik besloten me ook meer voor de partij te
engageren. Als jongeling heb ik vrij snel veel
opportuniteiten gekregen om me te ontplooien in de partij met als kers op de taart een
plaats op de lijst.”
Nele: “Ik ben vooral geïnspireerd door
mijn broer, die in zijn eerste jaar aan de
universiteit stoemelings bij Comac (de jongerenafdeling van PVDA+, n.v.d.r.) is binnengerold. Geleidelijk nam hij meer engagement
op. Ik nam mezelf voor hetzelfde te doen eens
ik op de universiteit toekwam. Ik heb VAST
gesticht (Voorrang aan Studenten, n.v.d.r.), de
eerste betogingen tegen de onderfinanciering
georganiseerd en ben ondertussen voorzitter
van Comac Gent. Toen er een mailtje toekwam van PVDA+ om te vragen of iemand
zin had om op hun lijst te staan, ben ik daarop ingegaan.”

Hoe combineren jullie de campagne met
de blok die eraan komt?
Laurens: “Ik moet als burgie vrij veel werken, maar ik compenseer dat door slaap op te
offeren (lacht). En voor de rest, multitasken,
mails beantwoorden in de les, Facebook onderhouden, telefoontjes plegen in de pauze,
soms ben ik een geoliede machine, soms complete madness. En het mag gezegd worden, ik
heb een gezin dat heel flexibel omspringt met
mijn agenda. Daarnaast ‘nee’ durven zeggen:
niet iedere mail beantwoorden, niet overal
naartoe gaan, … (Nele knikt beamend) Maar
ik ben supercontent dat ik een paar weken geleden wel meegeweest ben met de Chinareis
van Poutrix, even weg uit politiek Vlaanderen. Hoewel ik me toch ’s nachts 1 uur terugtrok in een bar om mails, Facebook en
Twitter te onderhouden. Zo zie je de zon wel
eens opkomen, maar ook die momenten hebben hun charmes.”
Nele: “Ik ben een redelijk goeie student.
Tijdens het jaar moet ik niet al te veel doen,
vaak werkt dat zelfs contraproductief. Maar
het is een zware combinatie: veel op de baan,
vergaderingen, meetings, campagne, lessen,
enzovoort.” ■
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Studying behind the wall

“We are free, but limitedly.” Checkpoints, ondervragingen en geweld zijn dagelijkse kost als je aan
de universiteit van Birzeit wil studeren. Dat stadje ligt in het noorden van Ramallah, het hart van
de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnen thuis zijn. Studenten van Birzeit University vertellen hoe het is om te studeren onder de Israëlische bezetting. door Lisa De Pelsmaeker, foto's Lisa De Pelsmaeker
Het Israëlisch-Palestijns conflict kent een
lange geschiedenis. Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond het zionisme. Die
politieke ideologie wilde een thuisland creëren voor Joden als oplossing voor het opkomend antisemitisme in Europa. Aanhangers
van het zionisme zagen Palestina als het
nieuwe thuisland, het Bijbelse Israël, zonder
rekening te houden met de bevolking. Dat
leidde uiteindelijk tot de oorlog in 1947-1948
waarbij Palestina door de Verenigde Naties
werd opgedeeld in een Joodse en een Palestijnse staat met Jeruzalem als internationaal
gebied. Het conflict eindigde met een dieptepunt voor de Palestijnen: de oprichting van
de Israëlische staat. Het conflict escaleerde
opnieuw in 1967 toen Israël de Westelijke
Jordaanoever en Gaza bezette en Oost-Jeruzalem annexeerde, in 1987 bij de eerste intifada en in 2000 met de tweede Intifada.
Mobiliteit is een van de grootste beperkingen voor de Palestijnen. Niet kunnen gaan en
staan waar je wil. Een groot deel van de studenten van de universiteit in Birzeit zijn politiek actief. Een van de politieke activiteiten is
de Right to Education Campaign, waarbij een
honderdtal studenten de situatie van de Palestijnen onder de aandacht wil brengen. Politiek actief zijn is een bewuste keuze die je
hier maakt, maar geen evidente: “Je belandt
recht in de frontlinie en je kan gearresteerd
worden als je deelneemt aan demonstraties
en protesten.” Het was zeer confronterend
om met die studenten te praten. Je beseft opeens hoe gemakkelijk je het hebt. Als ik door
een checkpoint moet om van Palestijns naar
Israëlisch gebied te gaan, sta ik al te bibberen op mijn benen. Jongens en meisjes van
achttien en negentien jaar hebben in Israël
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verplichte legerdienst. Zij controleren je paspoort met een gigantisch wapen over hun
schouder. Terwijl ik als westerling met gemak
door de checkpoints geraak en zelfs vaak
mijn paspoort niet moet tonen, hebben Palestijnse studenten en professoren, die dagelijks de grens oversteken van Israëlisch naar
Palestijns gebied, steeds dezelfde vragen in
hun hoofd: hoe snel geraak ik door het checkpoint? Zal ik op tijd in de les raken? Zullen
ze me ondervragen? Studenten vertelden me
vreselijke verhalen en hebben veel meer moeten doorstaan dan ik me kan inbeelden. Zoals
het verhaal van een student die enkele weken
geleden is neergeschoten.

Fleurige meisjes
En toch is iedereen zeer sociaal, iedereen
wil je helpen en je vragen beantwoorden.
Nibelle (22), Imani (21) en Najdal (23) zijn

drie studentes die in dat plaatje passen. De
meisjes zaten te babbelen in de ochtendzon,
elk met een kleurige, fleurige hoofddoek op.
De universiteit telt ongeveer 10 000 studenten waarvan 64% vrouwelijk is. Voor ‘mannelijke’ richtingen moeten ze niet onderdoen.
Nibelle studeert Electronic Engineering, Imani
studeert voor arts en Najdal studeert Economic Mathematics. Als ik vraag of het voor
vrouwen gemakkelijk is om te studeren aan
de universiteit, antwoordden ze samen en
volmondig: “Ja. Het is normaal voor vrouwen en mannen om hier te studeren.” Ook
hun families steunen hun educatie. Later
op dag kreeg ik echter te horen dat het niet
vanzelfsprekend is om te studeren in Palestina. De kostprijs voor een opleiding is zeer
hoog. Voor een academiejaar tel je als snel 2
000 euro inschrijvingsgeld neer. Najdals uitspraak zal me nog lang bijblijven: “We are
free, but limitedly.” ■

Zicht over bezet gebied.
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foreign
affairs

I always wanted to be a writer.

Where are you from?
“I am originally from Novi Sad, the second
largest city of Serbia.”
What can you tell us about your doctoral
research?
“Currently, I am pursuing a PhD at the
Faculty of Engineering and Architecture of
Ghent University, although my research topic lies more within the domain of applied
mathematics and computer science. By and
large, my research involves improving the
quality of video and 3D, using computer algorithms. I started this PhD two years ago as
a continuation of my previous studies. Before
that, I finished an integrated five-year program in electrical engineering at the University of Novi Sad.”
As a kid, did you ever think you would
end up as an engineer?
“Surprisingly enough, one of my childhood dreams was to become a writer. At the
time, I had not considered working with computers yet. Instead, I dreamed of becoming a
poet. I even had one of my poems published
in our high school magazine. For most people the fields of engineering and the arts seem
to be worlds apart, but I still compose some
poetry now and then. The French symbolist
poet Paul Valéry is a source of inspiration to
me. He was not only a devoted writer, but he

www.schamper.ugent.be

Not only foreign students can travel the world to
learn and play, foreign researchers are also able to
move abroad in order to enrich their minds and to
develop their research. Every two weeks a foreign
researcher discusses his/her experiences with living and working in Ghent. This week: Aleksandar
Latic.
door Valérie Partoens, foto Adel Mouchalleh

was also active in other more scientific domains.”
Where do you see yourself in five years?
“Obviously, I hope I will have graduated
by then and that I have found a position as
a research engineer, preferably in the private sector. Personally, I rather see my future
in Europe rather than in the Americas for
instance. As far as my writing is concerned,

“i discovered
kippenfricassee,
Delicious”
I have little ambition to publish any of my
work, but I hope it will always remain a hobby of mine.”
What do you miss about your homeland?
“In this case I must say the openness that
is so characteristic of Serbians. In Belgium,
people seem to be a bit more reserved. Although they are friendly, I found that it usually takes somewhat longer for Belgians to
open up to people they have just met. That
aside, I have to admit that I definitely miss the
sunny climate of Serbia!”

What do you consider to be some of the
perks of living in Belgium?
“First of all, I would say the high standard
of living, which is certainly higher than in
Serbia. As a result, I feel like Belgians can
travel more and generally are able to enjoy
life more. Secondly, the variety of good beers
available in Belgium is definitely a plus. Although Serbia is known for its traditional
drink Rakia, I must agree that your beers are
definitely worldwide among the best.”
How do you like the Belgian food so far?
“I am generally more fond of traditional Serbian food. Recently I discovered this
delicious dish called kippenfricassee in the
student restaurant. My fellow foreign researchers do not like it at all, but I absolutely love
it. Nonetheless, I learned that you Belgians
do have a couple of strange eating habits.
Take for instance this sandwich spread of raw
meat (filet américain), it certainly does not
look very appetizing to me!”
Which places would you recommend in
Ghent as a must-see?
“I really enjoyed visiting the Saint Bavo
Cathedral and relaxing near the Graslei. I
would also advise people to go to a nice bar
such as the Trollekelder and try some of the
amazing Belgian beers.” ■
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door Ine T'Sjoen en Thomas Smolders

Wetenschap
Beestig Tsjernobyl
Eind vorige maand mocht Tsjernobyl 28
kaarsjes uitblazen ter gelegenheid van de
kernramp in 1986. Niet dat er daar nog iemand is om de kaarsjes uit te blazen. Althans
geen mensen. Sinds de zone is afgesloten,
kunnen de fauna en flora opnieuw welig tieren in de bosrijke omgeving. Dat trekt op zich
dan weer nieuwsgierige onderzoekers aan.
Want laat ons eerlijk zijn: radioactieve beesten, het klinkt als iets voor een nieuw stripverhaal van Marvel Comics. Niettemin toont
het onderzoek aan dat de beesten zich goed
kunnen aanpassen aan de omstandigheden.
Zo publiceerden Ismael Galvan en zijn team
recent een studie waarin ze vogels onderzocht
hadden. Eén van de factoren die radioactiviteit en zijn schadelijke effecten tegengaan,
zijn antioxidanten. De vogels in Tsjernobyl
produceerden inderdaad meer antioxidanten
in hun lichaam. De keerzijde van de medaille:
ook om een bepaald kleurenpatroon te verkrijgen hebben vogels antioxidanten nodig.
De onderzoekers vonden dat vogels met pigmenten die meer antioxidanten vragen, meer
last hadden van de straling.

Gemuteerde vogel

Vervloekte hersenen!
Godverdomme, het kan toch zalig zijn om
eens goed te vloeken. Zo was al geweten dat
mensen die mogen vloeken veel langer pijn
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kunnen uitstaan. Waarom zou deze combinatie van letters zinvoller zijn dan andere woorden? Onderzoek wijst uit dat onze hersenen
scheldwoorden wel eens op een andere manier zouden kunnen behandelen dan de rest.
Omdat vloeken een emotionele kant heeft,
zou ook het emotionele systeem in onze hersenen deze woorden gebruiken. Evidentie is
te vinden in het feit dat mensen met schade
aan de cortex, zeg maar de bovenste laag van
de hersenen, nog steeds kunnen vloeken. Dat
komt omdat ons emotionele systeem dieper
ligt. Zo kunnen patiënten die moeite hebben met woorden te vormen toch nog vlotjes
vloeken. Ook het syndroom van Tourette —
kuthoer! — is een hersenaandoening die leidt
tot de welbekende tics. Zeg dus de volgende
keer maar dat vloeken voor u een cathartisch
effect heeft en dat het aan die vervloekte hersenen lag, nondedju.

Slaapwandelen
“In uw dromen!” Ja, hoe vaak is die zin
niet naar uw hoofd gegooid toen u de lippen
had bevochtigd en dat beetje meer wou? Ach,
sommige mensen hebben gewoon meer geluk
in het leven: zij kunnen bewust hun dromen
beleven. ‘Lucide dromen’ heet het fenomeen.
Dat betekent dat men volledige controle heeft
over wat men doet in zijn of haar dromen.
Tot nu toe waren onderzoekers nogal sceptisch over het fenomeen, maar recent is het
gelukt een objectieve maat te nemen van de
lucide droom. Vroeger moest men afgaan op
wat mensen achteraf vertelden, aangezien je
verlamd bent tijdens het deel van de slaap
waarin je droomt. Enkel de ogen blijven vrij.
Neuropsychologen Ursula Voss en Martin
Dressler onderzochten het fenomeen door
lucide dromers te vragen vooraf bepaalde
oogbewegingen uit te voeren tijdens het dromen. Zo kon men onder andere onderzoeken
hoe lang het duurde om bepaalde taken uit te
voeren in een droom in vergelijking met de
echte wereld.

wetenschap

Kwaliteit, niet kwantiteit
Wij mannen mogen dan wel een elfde vinger hebben, als het aankomt op chromosomen missen we een beentje. Inderdaad, we
hebben het hier over het Y-chromosoom. Terwijl vrouwen twee X-chromosomen hebben,
moeten mannen het stellen met één X-chromosoom en een gehandicapte versie daarvan. Chromosomen bevatten onze erfelijke
informatie, het DNA. Recent onderzoek zou
aantonen dat de duts onder de chromosomen
toch meer betekent dan eerst werd aangenomen. Over een periode van miljoenen jaren
zijn chromosomen geëvolueerd. Het Y-chromosoom bevatte daarbij steeds minder en
minder genen. Die afname lijkt nu geleidelijk
gestopt te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat
de genen die nu nog overblijven cruciaal zijn.
Een vergelijking met andere zoogdieren gaf
aan dat achttien genen bij iedereen voorkwamen, te veel om puur toevallig te zijn. Omdat
Y-chromosomen een invloed hebben op cellen in het hele lichaam, schrijven we de man
dus best nog niet te snel af. ■

door Fabrice Luyckx

Hands up voor het Y-chromosoom
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Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park
Meeters tweewekelijks ten strijde tegen de onwetendheid van
de massa. Zijn nobele doel: het
volk weer kritisch laten nadenken. En soms iemand een peer
willen geven.
Er zijn slechts een paar dingen in het leven die een wetenschapper zoals ik nog warm
kunnen maken: sushi als ontbijt, eerstejaarsstudenten Fysica en mensen die minder weten
dan ik. Empirisch onderzoek — uitgevoerd
door mezelf — wees uit dat die twee laatsten
elkaar niet per se uitsluiten, integendeel zelfs.
De gemiddelde student Wetenschappen stilt
zijn honger dan ook met mijn uiterst bruikbare wijsheden, leergierig en naïef als ze zijn,
tot ze geen ‘pap’ meer kunnen zeggen. Zelfs
geen ‘fruitpap’. Want dat zou slecht voor hen
zijn in het waanbeeld dat ze van de werkelijkheid hebben gevormd. Tegen hen wil ik
zeggen: je vindt geen appel onder een perenboom.
Vooraleer ik de clou van heel dit betoog
uit de doeken kan doen, wil ik terugkomen
op sushi als ontbijt. Dat gebruik stamt nog uit
de tijd die ik doorbracht in Japan. Als jonge,
vroeg kalende, wildebras die ik was, ging ik
in Japan mijzelf zoeken. Tussen de geisha’s en
met welwillende dames gevulde karaokebars
vond ik mijn gading: Makashi Odaganes Magistraal Onderzoeksinstituut voor Nutritie,
Indoctrinatie, Pekelharing, Legerrantsoenen
en Zwaarlijvigheid, kortweg MO MONI PLZ.

www.schamper.ugent.be

Ik was zo onwetend dat ik nog niet wist dat
ze toen appels voor citroenen verkochten, de
vuile oplichters. Makashi Odagane was de dieetgoeroe wiens leugens ik jammer genoeg
hielp verspreiden. Zo pleitte hij voor sushi als
ontbijt, het opsnuiven van verpulverde rauwe vis van de blote tieten van slavinnen en
geen fruit na het eten, omdat dat dan rot in
je maag.
Daar kan u al meteen twee ethische bezwaren in onderscheiden. Ten eerste was het
in die tijd onmogelijk om rauwe vis op een
goedkope manier te verpulveren. Ten tweede
is het onwaar dat fruit na het eten slecht zou
zijn.
Het ‘feitje’ dat fruit in de maag met andere
voedingsmiddelen begint te gisten (en dus
slecht zou zijn voor je lichaam) is gepopulariseerd in de jaren ’90 door het Montignacdieet. Helemaal fout, want in de maag wordt
zuur afgescheiden, zodat er absoluut geen gisting plaats kan vinden. Gisting heeft namelijk
bacteriën nodig die niet kunnen overleven in
ons maagzuur. Ons darmstelsel daarentegen
heeft veel bacteriën waar fruit in principe wel
kan gisten, maar als uw peer tegen dan nog
een peer genoemd kan worden, is er een pro-

bleem met je vertering of heeft u ze langs de
verkeerde kant naar binnen gestoken.
Dat de koolhydraten in fruit en andere
voedingsstoffen moeilijker naast elkaar verteren is ook een fabeltje. De verteringsenzymen
uit onze alvleesklier kunnen alle mogelijke
combinaties van voedingsstoffen aan, liefst
tegelijk. Als er moeilijkheden zouden ontstaan met de onderlinge vertering van koolhydraten, eiwitten en vetten, dan zouden we
bijna niets kunnen eten. Een Julientje in de
Gouden Saté bevat bijvoorbeeld al een combinatie van die drie. Gehaktballen met krieken eten is dus – in de juiste hoeveelheden
— geen chronische zelfmoord.
Fruit eten na de maaltijd heeft zelfs enkele
voordelen. Zo zorgen de enzymen in het fruit
voor een betere spijsvertering, de zuren breken het vet mee af en de suikers maken komaf
met dat gevoel van luiheid na iets te veel ribbetjes op de volgende familiebarbecue.
Eet gerust fruit wanneer u maar wil, waar
u maar wil, zolang u maar niet loopt te slurpen aan een overrijpe pruim in mijn bijzijn.■
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door Park Meeters
opgetekend door Brecht Vissers
cartoon Robbe Verschueren
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anno 2114
Zullen we op een dag onze smartphone kunnen vervangen door een contactlens? Zal kanker
ooit de wereld uit geholpen worden? En zullen we ooit weten hoe het universum is ontstaan?
Enkele professoren en onderzoekers kijken in hun glazen bol en vertellen ons wat de toekomst
zal brengen voor hun vakgebied.
door Fabrice Luyckx, Nathalie Dujardin en Yana Morren,

“binnen twintig jaar is kanker de wereld uit”

Naam: prof. Marc Bracke
Vakgroep: Radiotherapie en experimenteel kankeronderzoek
“Onze vakgroep is op twee grote gebieden aan het
doorbreken. Enerzijds op de doelgerichte behandelingen
van kanker. Hierbij gaan we patiënten aangepaste medicatie toedienen die specifiek voor hun kanker gemaakt is.
Niet per se chemotherapie die voor vele kankers wordt
gebruikt op dit moment, maar wel specifieke moleculen
die zijn aangepast aan het soort kanker dat de patiënt vertoont. Dit werkt op dit moment wel al bij vele patiënten.
Anderzijds staan we voor het obstakel dat patiënten snel
hervallen na een of twee jaar. De komende jaren focussen

Illustraties Ine T'Sjoen

we ons dus op gepersonaliseerde theorieën en medicatie
en op het ontrafelen waarom mensen hervallen.”
“Binnen dit en honderd jaar zal er wellicht niemand
nog sterven aan kanker omdat de behandelingen sterk
aangepast zullen zijn. Wat wel nog kan voorkomen, is
het probleem van het hervallen. Maar ik hoop dat het
kankerfenomeen tegen het einde van deze eeuw zal uitgeroeid zijn, al denk ik niet dat dit nog honderd jaar zal
duren. Het is moeilijk in de toekomst te kijken, maar dit
zal slechts een kwestie van vijftien à twintig jaar zijn dat
dit hardnekkige probleem de wereld uit zal zijn. Er zullen spijtig genoeg wel nog andere ziektes de kop opsteken
waartegen we ons zullen moeten weren.”

“kernfusie is de heilige graal”

Naam: prof. Geert Verdoolaege
Vakgebied: Kernfusie
“Kernfusie, niet voor niets de heilige graal van de
energiewetenschappers, is een veelbelovende methode
om hernieuwbare energie op te wekken via waterstofatomen die men laat samensmelten. Doordat kernfusie
moeilijk te bestuderen valt, is een van onze grote uitdagingen op dit moment het beperken van de meetfouten.
Ik hoop in de nabije toekomst een raamwerk op te stellen
waarmee we die meetfouten kunnen voorkomen. Dit zal
ik doen door patronen te zoeken in de onzekere informatie waar meetfouten optreden. Een voorbeeld hiervan
zijn energie-uitbarstingen. Om dit te voorkomen zou ik

graag mijn raamwerk, dat een geavanceerde methode is
van data-analyse toepassen ondanks grote meetfouten,
toch nuttige fysische resultaten bekomen en de instabiliteit onder controle houden.”
“We hopen tegen 2050 om energie uit kernfusie te
halen. Dit lijkt misschien nog lang, maar kernfusie is de
grote wetenschappelijke en technologische uitdaging op
dit moment. De beloning gaat nadien des te groter zijn
omdat je nagenoeg gratis energie en vooral onuitputtelijke energie zal kunnen halen uit water. Kernfusie biedt een
antwoord op de niet-duurzame bronnen zoals de steenkool– en olievoorraden.”

“we moeten meer leren van de natuur”

Naam: prof. Tom Desmet
Vakgroep: Industriële biotechnologie
“Biotechnologie of in de volksmond ‘groene chemie’
wordt op dit moment ingezet in tal van industriële processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van enzymen
die genetisch gemodificeerd zijn. We gaan dus in een gesloten omgeving micro-organismen zoals bacteriën en
enzymen genetisch modificeren zodat ze kunnen worden
gebruikt in de industrie. Die produceren de uiteindelijke
stof waar het om gaat, bijvoorbeeld de kunstmatige zoetstof Aspartaam — die in cola zit —wordt nu al biologisch
gemaakt in plaats van chemisch. Dezelfde producten dus
maken maar met ecologische middelen die goed zijn
voor het milieu. De grote hoeveelheid micro-organismen
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die de natuur ons aanbiedt, is op dit moment echter nog
ontgonnen terrein. We hopen dat dankzij de genetische
tools de industriële biotechnologie in een stroomversnelling geraakt waar we binnen vijf jaar de vruchten van
kunnen plukken.”
“In plaats van nu te liggen sleutelen en uitzoeken van
wat er allemaal in de natuur voorkomt, zouden we hopelijk tegen het einde van de eeuw inspiratie moeten halen
uit de natuur. Door ons niet meer laten belemmeren door
wat er in de natuur voorkomt, moeten we eigenlijk vanuit
het niets een perfecte cel of eiwit kunnen namaken die
perfect bruikbaar is in het industrieel proces.”

www.schamper.ugent.be

“toespitsen op gebruikers en energieverbruik”

Naam: prof. Arnold Janssens
Vakgebied: Bouwfysica (duurzaam bouwen)
“Energiebesparing is heel actueel. Vanuit ons theoretisch onderzoek werken we momenteel aan veel praktische toepassingen die terechtkomen in onder andere
wetgeving. In Europa is er een wetgeving die bepaalt hoe
nieuwe gebouwen ontworpen moeten worden, hoe oude
gebouwen gerenoveerd moeten worden, enzovoort. We
werken met onze onderzoeksgroep ook aan een consortium dat die energiebesparende maatregelen ondersteunt.”
“We staan voor heel grote uitdagingen deze eeuw. De
Europese Commissie heeft heel ambitieuze doelstellin-

gen op het vlak van energiegebruik van gebouwen en ik
heb er mijn twijfels bij of we die verwachtingen kunnen
invullen. Men heeft al zeer hoge ambities opgelegd voor
2020 — het energiegebruik reduceren met twintig procent — en we zien dat dat in de praktijk niet zo evident is
om te bereiken. De werkelijkheid is namelijk niet te vatten in rekenmodellen. We gaan ons in de toekomst moeten toespitsen op de gebruikers en hun energieverbruik.
Zonder medewerking van de gebruiker zijn dit soort ambitieuze doelstellingen namelijk niet te halen.”

“elk huis vol kleine basisstations”

Naam: Wout Joseph
Vakgebied: Draadloze communicatie
“Alle technologieën gaan binnen vijf jaar naast elkaar
bestaan: telefonienetwerken, 3G en 4G. Het 4G-netwerk
gaat meer kleinere masten met een lager vermogen hebben. Meer masten dus, maar wel met een lagere blootstelling aan straling in vergelijking met de oudere netwerken.
Uiteraard komt die straling bovenop die van de oude netwerken. Als je binnen tien à vijftien jaar kijkt, zou het
kunnen dat gsm-netwerken gestopt worden. Wat je dan
overhoudt, zijn netwerken met minder blootstelling. De
infrastructuur zal dichter bij de gebruiker gebracht worden. Het voordeel is dan dat je eigen gsm minder sterk

moet stralen, omdat de masten dichterbij zijn. In die zin
gaat je blootstelling zakken.”
“In elke kamer zullen binnen 50 jaar verschillende
kleine basisstations staan. Het onderzoek daarnaar zit
nu in zijn initiële fase. Nu heb je een bandbreedte van
20 MHz, die zal evolueren naar 60 GHz. Door die hoge
frequentie kan je snel veel data versturen. Niks mag de
straling bijgevolg blokkeren. Per kamer ga je heel kleine
zenders krijgen die een klein bereik hebben, maar een
gigantische data rate kunnen halen. Dat kan zowel een
5G- of 7G-netwerk zijn als Wi-Fi. Wi-Fi waarbij je probleemloos van het ene naar het andere basisstation wandelt bestaat nog niet. De toekomst zal uitwijzen welke
technologie wint.”

“afval is de nieuwe energiebron”

Naam: prof. Frederik Ronsse
Vakgebied: thermochemische omzetting biomassa
“Pyrolyse is het verhitten van biomassa, zoals hout, bij
een redelijk hoge temperatuur (500 °C) en zonder aanwezigheid van zuurstof. Zo ontstaat een damp en als je
die condenseert bekom je een olie. Die olie kan je opwaarderen tot een echte brandstof die de huidige diesel
of benzine kan vervangen. Een klein deel van je biomassa
bij pyrolyse wordt omgezet naar een vast product, zogenaamde ‘biochar’. Daar bestaat momenteel een kleine
hype over om het te gebruiken als grondverbeteraar. Een
andere optie zijn afvalstromen, zoals slib uit rioolwaterzuivering, mest … Er is sowieso een afvalprobleem, dus

als je dat kan opwaarderen tot een bruikbaar product,
dan zijn dat twee vliegen in één klap. Die afvalstromen
zijn iets minder gunstig als uitgangsmateriaal dan zuivere
biomassa, omdat je met sterke vervuiling zit.”
“We moeten heel realistisch zijn: al onze energie via
biomassa gaan generen, is waarschijnlijk niet de toekomstvisie. Die zou zijn om naar een andere soort van
energieaanbod te evolueren, maar het zou opnieuw een
heel brede mix van energievormen zijn. De droom is om
die technologie op punt te kunnen zetten zodat ze zonder
hoge subsidies economisch rendabel is.”

“zal de lens ooit de smartphone vervangen?”
Naam: Jelle De Smet
Vakgebied: Slimme contactlenzen
“Ik zie de toekomst van slimme contactlenzen vooral in
biomedische toepassingen die een vrij grote maatschappelijke impact kunnen hebben. De meest interessante toepassing is een actieve multifocale contactlens. Momenteel
bestaan er enkel passieve multifocale lenzen: die kunnen
niet actief van focus veranderen en zijn vermoeiend voor
de drager. Slechts drie op de tien mensen die nu multifocale lenzen proberen, kunnen ze verdragen. We hopen
de actieve lenzen binnen de vijf jaar te ontwikkelen. Een
andere biomedische toepassing is een artificiële iris voor
mensen die geen iris meer hebben en dus lichtgevoelig
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zijn. Hier staan we reeds ver in: over twee jaar zullen we
al een prototype hebben.”
“De vraag zal zijn wat we kunnen betekenen voor de
augmented reality (toegevoegde realiteit is een live, direct
of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen
worden toegevoegd door een computer, n.v.d.r.). Zou het
lukken om een camera in een lens te bouwen? En kan een
slimme lens ooit onze smartphone vervangen?”

wetenschap
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boekentoren gaat

underground
Nadat de Raad van Bestuur in september
2005 besloot om dertig miljoen euro in de
restauratie te investeren, werden de werken
onder leiding van architectenbureau Robberecht en Daem in maart 2012 gestart.
Met respect voor de originele plannen van
Henry van de Velde is de renovatie volop
aan de gang. Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris van de Gentse Universiteitsbibliotheek, is in de wolken: “De architecten
hebben enorm veel zorg gedragen voor het
oorspronkelijke ontwerp van Van de Velde.
De betonnen trappen, metalen leuningen
en de zalmkleurige bakstenen muren sluiten perfect aan bij zijn stijl. Het is fantastisch om dit te mogen meemaken.”

De grot

Het grootste Gentse kunstwerk, de Boekentoren, krijgt
een flinke renovatiebeurt
én een hi-tech depot dertig
meter onder de grond. Met
touchscreens, bewegende
kasten en klimaatregeling
is het een uniek project in
Vlaanderen en in heel België.
“De Boekentoren was echt
vol, het werd dus tijd.”
door Adel Mouchalleh,
foto Carolien Marie Gits
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Naast de restauratie van de bibliotheek
heeft de Boekentoren een nieuw depot
gekregen, dat uniek is in heel België. De
oppervlakte van het depot is 32 op 28 vierkante meter. Alles uit de toren zal hierin terecht kunnen. In totaal gaat het over 38 km
aan boeken en tijdschriften. “In deze hi-tech
opslagplaats zal er een A-klimaat heersen.
Dat wil zeggen dat de luchtvochtigheid van
vijftig procent constant zal blijven. Ook de
temperatuur is constant, namelijk achttien
graden. De temperatuur op zich is niet belangrijk, wel de eventuele schommelingen
ervan. In het depot is er slechts een marge
van twee graden. De kasten worden bediend met touchscreens, die ’s nachts bewegen om ervoor te zorgen dat tussen elk
boekenrek genoeg afstand is om de lucht te
laten circuleren. Op die manier stikken de
boeken niet”, zegt Hendrik Defoort, collectiebeheerder van de bibliotheek. “De Boekentoren wordt ook gerenoveerd, de gevel
zal grijze betonnering krijgen. Binnenin de
toren komt er een tweede toren, zodat die
ook geïsoleerd is.”
“We zijn op het idee gekomen tijdens
een gesprek van een collega-bibliothecaris
in Helsinki. Hij was het hoofd van de Nationale Bibliotheek in Finland waar hetzelfde
systeem bestaat. Op een gegeven moment
sprak hij over de grot. In het begin dacht ik
dat het een grap was, maar daarna nam hij
ons mee naar het depot, waar we verbluft
stonden”, aldus Van Peteghem.
Voor het binnenkomen zou men een
donkere, met tl-lampen verlichte grot ver-
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wachten, niets is echter minder waar. Het
zonlicht kan door een raam en een gebogen
muur tot naar het laagste niveau schijnen,
wat het depot een open en natuurlijker uitstraling geeft. Van Peteghem: “Voor de magazijnmedewerkers is dit aangenamer om te
werken. Zij zullen de werken ophalen voor
gebruik en consultatie.”

De verhuis
Alle boeken en werken worden naargelang hun formaat gerangschikt, en dus niet
op inhoud. Op die manier zullen de rekken
optimaal benut worden. Ook is het een manier om de boeken te beschermen. Defoort:
“Een klein boekje kan heel nadelig zijn voor
grotere boeken, als ze naast elkaar staan.
De cover van het grote boek zal op termijn
verbuigen en verkleuren.” Van Peteghem:
“Door deze verhuis is aan het licht gekomen hoe erg het gesteld was met de boeken.
Sommige werken zijn nooit afgestoft. Bij
deze operatie worden alle boeken schoongemaakt voor zij in het depot terechtkomen, waar het proper is.”
De ondergrondse bibliotheek is niet bestemd voor het grote publiek. Werken in het
depot zullen enkel in de bib te consulteren
zijn. Anders zijn de maatregelen voor de
acclimatisering niet nodig. Van Peteghem:
“Voor tijdschriften is het mogelijk om een
artikel bijvoorbeeld in te scannen wanneer
iemand dit aanvraagt. Zo moet het werk
het depot niet verlaten, en kan de gebruiker
meteen aan de slag.”

Vier maanden geen
bibliotheek
Tijdens de verhuis zullen de werken
voor vier maanden niet beschikbaar zijn,
begin volgend academiejaar. Defoort: “Dat
is zeker een nadeel, maar als we het zo niet
doen, zou het ons stukken van mensen kosten om tegelijkertijd te verhuizen en werken
uit te lenen. Het gaat dan ook over een paar
miljoen boeken.” Ook de leeszaal zal zijn
deuren sluiten voor renovatie, de studenten zullen hier dus enkele jaren niet terecht
kunnen om te studeren. Momenteel zijn er
gesprekken met de verschillende partners
om een alternatief te zoeken, maar het zullen vooral de studenten zijn die iets moeten
vinden. ■
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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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THE GRAND BUDAPEST HOTEL van Wes Anderson

OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS
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cultuur
agenda
Gent slaagt er weer in uw agenda te vullen met cultuur, of doet althans een verdienstelijke poging daartoe. Voor zij die met de
handen in het haar zitten bij het zien van het
aanbod, of voor zij die alles liever op zich af
laten komen, selecteerden wij enkele hersenprikkelende, culturele hoogstandjes.

Hoog standje.
Op 9 mei brengen The Subs een bezoekje
aan de Vooruit. Ze komen er hun nieuw album Hologram voorstellen, hun meest toegankelijke én meest experimentele plaat tot
nu toe.
Eva de Roovere komt wat hartjes veroveren in de Handelsbeurs. 16 mei stelt ze er
haar cd Viert voor, met behulp van The Whodads. Die laatsten worden het droomorkest
van Vlaanderen genoemd, met muzikanten
die al verschillende grote namen, zoals Trixie
Whitley, hebben begeleid op het podium.
Eveneens in de Handelsbeurs, maar dan
op 18 mei, komen Michael Franti & Spearhead muziekminnend Gent verblijden met
een concert. Franti zal er nieuw én oud materiaal brengen, bereid u maar voor op een
goede portie soul, funk, hiphop en stevige
dancebeats.
Op 31 mei wordt Queens of Reggae georganiseerd. Vrouwelijke reggae, zoals de naam
al doet vermoeden, voor u gebracht door
grote namen uit de reggae wereld. Etana, ‘de
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sterke’ in het Swahili, en Dawn Penn brengen
het beste van zichzelf in de Vooruit.

En dan ook nog dit ...
Op 7 en 8 mei speelt Lazarus hun nieuwste stuk Met Voorbedachten Rade in Campo
Nieuwpoort. Lazarus bewerkte het originele
stuk van Witold Gombrowicz tot een detectiveverhaal vol bloedstollende suspense en
onverwachte wendingen.
Herman Koch neemt in zijn nieuwe roman Geachte Heer M. de wereld van het onderwijs en de literatuur op de hak. Op 14 mei
gaat hij over dit nieuwe werk in gesprek met
columniste en schrijfster Griet Op de Beeck.
Dit alles gaat door in de Vooruit.
18 mei vindt Coté Jardin plaats, een gratis
muzikale picknick in de tuinen van de Bijloke. Het uitgebreide programma kan geraadpleegd worden op de site van de Bijloke. Bij
regenweer gaat Coté Jardin door in de concertzalen en de foyers.
Bartók en Mikrokosmos slaan de handen
in elkaar voor een dans- en muziekavond.
Het dansende duet Mikrokosmos brengt een
choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker op een compositie van Bartók. Geïnteresseerden kunnen op 20 en 21 mei terecht in
NTGent.

Scheef standje.

cultuur

Op de laatste dagen van mei, namelijk 29,
30 en 31 mei, nodigt Wouter Deprez u uit in
de Schouwburg van NTGent. Hij zal er Hier is
wat ik denk brengen, zijn jongste show, waarin hij onverbloemd zijn gedachten deelt.
Indien emotionele monologen meer wat
voor u zijn, kunt u op 15, 22 en 31 mei terecht
in Theater Tinnenpot voor In elke kronkel
van mijn lijf. Lucas Tavernier vertelt over de
ooit zo vurige relatie tussen een man en een
vrouw, die nu ver van elkaar verwijderd zijn.

We nemen afscheid van ...

Naast de pot.
Richard Jackson: Ain’t Painting a Pain
is een retrospectieve gewijd aan één van de
meest radicale kunstenaars van de afgelopen
veertig jaar, Richard Jackson. Deze tentoonstelling omvat een reeks kamergrote installaties met daarnaast 150 voorbereidende
tekeningen, werken op papier en maquettes.
De tentoonstelling loopt nog tot 1 juni in het
S.M.A.K.
Eveneens in het S.M.A.K. brengt Dirk
Braeckman een hommage aan een onbekende fotograaf. De afdrukken van oude negatieven worden op zijn eigenzinnige manier
gepresenteerd in een speciaal hiervoor ontworpen vitrine. Hiermee stelt hij een hedendaagse interpretatie van de Groote Oorlog
voor. Nog tot eind mei kunt u de foto’s bedoor Selin Bakinstanli
zichtigen. ■
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Blijven
Plakken
Veel studenten vestigen zich na hun studies
in Gent, maar zij zijn niet de enigen. Ook migranten blijven eens plakken. Het STAM dook
daarom in de Gentse migratiegeschiedenis, op
zoek naar internationale verhalen.
door Sebastian Ippolito, foto Recep Erbas

Eén op vijf Gentenaars is van buitenlandse origine. Al deze mensen kwamen op hun eigen manier bij ons terecht. Zo kwam vijftig jaar
geleden de eerste golf van Turkse immigranten naar België, na een
verdrag dat de tewerkstelling van gastarbeiders regelde. Nog vroeger,
in 1937, kwamen los niños de la guerra, Spaanse kinderen die na de
Spaanse burgeroorlog in Gentse Vooruit hun pleegouders ontmoetten. Tegenwoordig komen er veel West-Vlamingen naar Gent en één
student op drie is van West-Vlaamse herkomst. Blijven Plakken brengt
deze en andere verhalen tot leven in Gent door middel van blikvangers (foto’s met een goede portie tekst, in feite), audioroutes en gegidste wandelingen.

Where in the world is Carmen?
Vanaf het STAM, het MIAT en Het Huis van Alijn vertrekken vijf
wandelroutes, elk begeleid door een eigen audiobestand, die de stad
doorkruisen en halt houden bij de blikvangers. Giorgio, de Italiaanse
ijsmaker die je in heel Gent tegenkomt onder de naam Pierino, vertelt de geschiedenis van de Italiaanse immigranten, van de Mokabon
en het legendarische ijs- en jazz-huis Veneziana, dat zich van 1933
tot 2006 tegenover het Gravensteen bevond vooraleer de deuren
te sluiten. De kleinkinderen van Celal Kubat doen het verhaal van
hun grootvader uit de doeken. Hij was een belangrijke persoon in de
Gentse Turkse gemeenschap. Zo was hij bijvoorbeeld als hoca (Turkse geloofsgeleerde) betrokken bij de oprichting van de eerste Gentse
moskee. De Marokkaanse Zohra deelt haar jeugd tussen pastoors,
imams en minirokjes in de Brugse Poort met het publiek. Sioen, u
kent hem wel, die charmante Gentse singer-songwriter, gaat op zoek
naar de vergeten muziek van onder andere het Damberd, dat in de
jaren 80 dienst deed als verzamelplaats voor Ghanezen die elders vaak
geweerd werden in de horeca. Ten slotte is er Louis, die als 8-jarige
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een Spaanse dienstmeid had, Carmen. Nu, 50 jaar later, ging hij naar
haar op zoek. Spoiler: hij vindt haar niet, maar hij leert wel bij over de
Spaanse gastarbeiders uit de jaren 60.

Pour la petite histoire
Het geheel van Blijven Plakken bestaat uit een waaier aan kleine
verhaaltjes, anekdotes en weetjes, die elk op zich slechts dat zijn. Toch
is het geheel groter dan de som van zijn delen. Op het einde van een
wandelroute, in combinatie met de blikvangers, blijft een duidelijk
beeld over van de bredere geschiedenis van immigratie, de sociale onrust, de culturele verschillen en de nieuwe kansen die daarbij komen
kijken. Het is duidelijk dat Blijven Plakken multiculturaliteit hoog in
het vaandel draagt. De audiobestanden komen in verschillende talen,
afhankelijk van de route, Turks, Italiaans, Arabisch en Spaans, naast
Nederlands en Engels. Ook de blikvangers in de stad, die trouwens op
de website te bekijken zijn, vertonen steeds Nederlands en een andere
taal: de blikvanger aan Vooruit vertoont ook Turks en de blikvanger
aan Campus Coupure, ook wel het Boerenkot, heeft een West-Vlaamse tekst.
Om de audioroutes te volgen kan je een gedrocht van een apparaat,
dat een speaker heeft en geen koptelefoon, huren bij de verschillende
vertrekpunten, maar makkelijker en eleganter is het audiobestand af
te halen van iTunes, al is het maar om gebruik te maken van je eigen
oortjes. Dat is geen overbodige luxe, de drukke straten van Gent maken de speaker, met zijn povere audiokwaliteit, moeilijk te verstaan.
De voice-actors voor Blijven Plakken zijn normale mensen en komen
daarom wat stroef over, maar geven het ook een volkse charme. ■
Blijven Plakken ging van start op 27 april en loopt nog tot 2 november.
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Wij maakten Lykke Li rijk,

niet omgekeerd
Strak in het pak wandelen ze ons tegemoet. Ruben Block, Mario
Goossens en Paul Van Bruysteghem houden van kostuums. “Maar
nu zijn we nog maar in burger. Ons kostuum voor vanavond dragen
we nog niet”, vertelt Mario. Een rustige plek vinden voor het interview
is niet evident, in de Eskimofabriek — waar die dag de JIMMIES georganiseerd werden — bereidt de ene na de andere band zijn set voor.
“Dan gaan we naar buiten hé”, aldus lange Polle. Ronddolend over
de parking vinden we uiteindelijk een plaats, op de stoeprand tussen
twee vrachtwagens. Een gesprek over bezetters, kostuums en Stanley
Kubrick.
Met jullie nieuwe album By Absence of The Sun komen jullie
meteen binnen op de eerste plaats in de Vlaamse en Nederlandse
hitlijst. Sinds de beruchte cover van I Follow Rivers valt ook het buitenland in katzwijm voor jullie muziek. Hebben jullie niet alles al
bereikt?
Block: “Het is natuurlijk heel leuk dat een groep groeit en dat er
meer mensen komen kijken. Wij hebben eigenlijk al heel snel beseft
wat succes voor ons betekent: het maken van muziek. Onze nieuwste plaat is een heel bemoedigende volgende stap daarin, omdat we
nieuwe dingen aftasten: andere soorten nummers, een andere manier
van zingen, hoe we de grooves verdelen onder elkaar. Dat maakt dat
we nog even voort kunnen. Eigenlijk maakt het niet uit hoe groot of
klein dat is.”
Goossens: “Trouwens, van I Follow Rivers gesproken, wij maakten
Lykke Li rijk hé, niet omgekeerd.” (lacht)
Van Bruysteghem: “Succes stopt ooit. Wat de motivatie is, is veel
belangrijker. Voor ons is dat graag spelen, en dat zal altijd zo blijven.
Dat je je brood daarmee kunt verdienen, is mooi meegenomen, daar
gaan we niet hypocriet over doen. Maar er is geen druk om meer succes te hebben, om de volgende plaat nog beter te laten verkopen dan
de vorige. Als wij het goed vinden, en we vinden dat er nog iets uit te
halen valt, zijn we tevreden.”

Neem een mes, wat theekopjes, een glas, een
poppy plaat en een doorgedreven rock ‘n roll
band. Meer was het niet, maar toch betekende dit voor Triggerfinger de internationale
doorbraak. ‘The loudest band of Antwerp’
trekt met een nieuwe plaat de wereld in. “Als
het live misloopt, kan dat ontzettend schoon
zijn.”
door Arno Vanhollebeke en Olivier Vander Bauwede
foto's Dylan Belgrado en Kevin Westerberg
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Jullie spelen dus vooral voor jezelf?
Goossens: “Ik denk dat het voor elke groep heel belangrijk is om in
de eerste plaats voor jezelf te spelen en dan pas aan de rest te denken.
Het mooie aan het proces is dat je creëert en gaat spelen. Als groep zal
je sowieso groeien.”
Van Bruysteghem: “Als we het niet goed vinden, komt het niet uit.
Wij staan voor 100% achter alles wat uitkomt, van de muziek tot het
artwork.”
Van artwork gesproken, de nieuwe albumcover is tamelijk opvallend. Hoe kwamen jullie erop?
Van Bruysteghem: “Wij waren daar en we dachten: ‘Zeg mannen,
we zetten ons hier’ en toen trok iemand een foto …” (lacht)
Block: “ Kevin Westenberg, de fotograaf, maakt ongelofelijk straffe dingen. Ik heb hem een paar jaar geleden al leren kennen via mijn
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vriendin, en toen zei ik eens al lachend: ‘voor de volgende plaat mag
jij foto’s nemen.’ Onze nieuwe plaat bleek een goede aanleiding daarvoor. Dan zijn we vooral een aparte sfeer gaan zoeken, die bij de plaat
past. Hij voelde de feel van de foto al aan vooraleer die genomen werd.
Wij zijn toen tal van hotelkamers gaan opzoeken. Bij deze kamer zei
hij ‘It’s got kind of a Stanley Kubrick atmosphere.’ De kamer, vooral
dankzij de tapijtmotieven, zorgt inderdaad voor een heel rare sfeer.
Dat was exact wat we nodig hadden. Toen Westenberg ons de polaroid
toonde, wisten we direct dat deze foto de albumhoes moest worden.”

You Can’t Always Get What You Want
Jullie doen het voorprogramma van The Rolling Stones op
Werchter Classic. Als je ze backstage tegenkomt, wat zou je dan
zeggen?
Van Bruysteghem: “Wat zou je er moeten tegen zeggen? Er is niet
iets wat ik wil weten… Alhoewel: ‘Hoe blijf je in leven na zoveel heroïne genomen te hebben?’”(lacht)
Block: “Een gesprek dient zich aan, of dient zich niet aan. Je moet
dat niet willen forceren.”
Van Bruysteghem: “Een vriend van mij ging naar Londen, als bezetter. Ken je dat, een bezetter? Ze zijn daar bekend voor in Engeland.”
Block: “De Duitsers ook.” (iedereen lacht)
Van Bruysteghem: “‘s Avonds zit hij aan een toog en hij trakteert
een andere klant. Ze beginnen te praten. Drie uur later bleek dat hij
Pete Townshend van The Who was. Mijn maat, die wat bijziend is
en danig wat gedronken had, had dit helemaal niet door. Townshend
wist dat natuurlijk. Dergelijke gesprekken zijn voor die mensen het
leukst.”
Jullie live shows worden enorm geprezen: in welke mate hebben
jullie nog ruimte voor vrijheid en improvisatie?
Van Bruysteghem: “Er loopt altijd wel iets mis of anders dan gepland. Wij vinden ook stukken van nummers uit terwijl we aan het
spelen zijn.”
Block: “Alles ligt toch tamelijk vast. Onze set is ook zo gemaakt.”
Van Bruysteghem: “Ja maar, is die daar nu heel het tegenovergestelde van ik aan het vertellen?” (lacht)
Block: “Soms zijn er solo’s die wat langer of korter zijn, maar zoveel
verschilt dat allemaal niet.”
Van Bruysteghem: “De outro van Camaro hebben we bijvoorbeeld
ooit eenmaal live gespeeld, à l’improviste. Dat draaide goed uit en nu
spelen we dat altijd zo. De ene keer draait dat goed uit, de andere keer
wat minder.”
Block: “Dat is net ook het avontuurlijke aan het live spelen. Er is
niets afgesproken en dan kan dat een heel andere richting uitgaan dan
we allen denken. Dat is het leuke aan live spelen.”
Van Bruysteghem: “De mensen zien en voelen dat spelplezier. En
als het misloopt, welja dan sta je daar hé. Op Werchter zie je daar dan
60 à 70.000 man staan, maar dan kun je er niet veel aan doen. Je kan
enkel hopen dat het in orde komt. (lacht) Als er iets misloopt, vertelt
Ruben wel een verhaaltje terwijl de crew alles weer in orde probeert te
brengen, zoals een nieuwe snaar steken of zo. Echt op ons gat gaan doe
je niet gemakkelijk, desnoods speelt Ruben een nummer alleen.”
Goossens: “Wij zijn ook geen band die een hele hoop computers
meesleurt. Er kan en mag al eens iets misgaan, we vangen dat meteen
op. Daar groeit dan weer iets creatiefs uit, dat is inderdaad het spannende aan een optreden.”
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Block: “Sommigen sleuren, zoals Mario zegt, bergen computers
met zich mee en laten daarop 24 kanalen lopen waar ze dan nog mee
meespelen, zo kan het nooit echt fout gaan. Een live concert is voor
mij als een koorddanser in het circus: het kan misgaan. Maar dat is net
het spannende eraan. Als het misgaat, kan dat heel schoon zijn. Maar
dat kan ook heel lelijk uitdraaien.” (lacht)

All tuxedoed up
Jullie dragen tijdens een live concert haast altijd een kostuum,
waarom?
Van Bruysteghem: “Waarom niet, bedoel je! Waarom dragen jullie
eigenlijk geen kostuums?”
Goossens: “Je kunt perfect aan je bureau zitten studeren in je
kostuum. Je mama zal dan zeer fier zijn op jou: ‘Kijk, zie mijne zoon
hier.’”
Van Bruysteghem: “Vroeger had dat veel te maken met volwassen
worden. Als je dan 16 werd, mocht je een sigaretje roken, een cognac
gaan drinken met de ooms en grootvaders. Dat was me wat.”
Er hangt dus iets aparts rond het dragen van een kostuum, het
zorgt voor een speciale sfeer?
Van Bruysteghem: “Overal waar we lopen, voelen wij ons speciaal, wij lopen over van karakter. Een slecht karakter weliswaar. (lacht)
Nee, dat heb ik van Ruben geleerd. Eens je een kostuum aantrekt, voel
je je helemaal anders, veel beter. Je zet je daar helemaal in. Voor ons
is het aantrekken van een kostuum een teken van ‘ yes, we gaan eraan
beginnen. We mogen serieus beginnen doen, geen gezever meer. Nu
is het voor echt.’”
Goossens: “Ook al draag je overdag een kostuum en ’s avonds een
ander, dat hoort bij een soort ritueel. Het voorbereiden van het concert. Je doet dat speciaal aan voor dat optreden en maakt je er klaar
voor.”
Block: “Het is inderdaad een soort van concentratie. We worden
dan doodserieus, maar dat is toch ook met kwinkslagen. We relativeren onszelf enorm, maar dat is allebei goed in evenwicht. Je hebt
beide nodig: die sérieux en dat losse. Op tijd en stond moeten we alles
durven in vraag te stellen, vooral onszelf.” ■

"Er is geen druk meer om succces te hebben."
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Gabriel Garcia MÁrquez
L.L.C. Het is voor velen wellicht een gekend gevoel: die mengeling van drie delen
schaamte en één deel spijt. Het broeit meestal
lichtjes op de achtergrond telkens een ‘groot’
auteur heengaat en de bijhorende lofbetuigingen en literaire eresaluten in de media op
gang komen. U echter heeft, ondanks uw intellectuele imago, nog nooit een letter van de
auteur in kwestie gelezen. De vraag is of dat
gevoel bij Gabriel García Márquez terecht is.
De Nobelprijswinnaar pende een indrukwekkend oeuvre bij elkaar en slechts één boek in
de schijnwerper zetten, zou de meester oneer
aandoen. Vandaar deze ietwat alternatieve
recensie: “Hoe lees ik Márquez?”
1. Gooi in de eerste plaats uw cursus ‘Inleiding tot de Wereldgeschiedenis’ aan de
kant. Veel boeken spelen zich af tegen de
achtergrond van het broeierige Zuid-Amerikaanse politieke klimaat van de negentiende
en twintigste eeuw. Márquez was als linkse
activist en persoonlijke vriend van Castro
een uitstekende chroniqueur van de sfeer van
toen, getuige daarvan Honderd jaar eenzaamheid en vooral De generaal in zijn labyrint.

2. Zuid-Amerikanen houden wel van een
bovennatuurlijk tintje. Hier en daar moet je
een magisch element dus voor lief nemen
(vliegende pastoors, ahum). Toch doen die
fantastische details op de een of andere manier geen afbreuk aan de geloofwaardigheid
van het boek. Vooral omdat Márquez de grote thema’s des levens niet schuwt: liefde, ouderdom, eenzaamheid, idealisme, … Vooral
in Liefde in tijden van cholera komen ze allemaal aan bod.
3. Neem vooral tijd om een Márquez te
lezen. De zinnen zijn lang, maar wel gebalanceerd: elk woord is zorgvuldig gekozen.
Geneer je niet om bepaalde passages keer op
keer te herlezen. Echte fans durven wel een
quote op de muur te kalken.
4. Wees gewaarschuwd: Gabriel García
Márquez is niet geschikt voor luie lezers die
enkel lezen om die knappe brunette op de
trein van 18u25 te imponeren. De plots zijn
ingewikkeld en de personages talrijk. Maar
door af te haken na een paar pagina’s mis je
een intrigerende plot, een gezonde dosis ironie en heel wat subtiele humor. Wat doorzettingsvermogen wordt beloond.

tHE dIVERGENT - nEIL BURGER
LK Een postapocalyptische wereld, een wijf

met ballen en haar Don Juan die samen de
wereld op zijn kop zetten. Sound familiar?
Het is niet moeilijk om de gelijkenissen met
The Hunger Games te zien. Maar voor diegenen onder u met prut in de ogen: ziehier een
korte uiteenzetting die u misschien alsnog
een paar kostbare euro’s kan besparen.
De film, nummer één in een reeks van drie
gebaseerd op de boeken van Veronica Roth,
focust op Beatrice Prior (Shailene Woodley),
een zestienjarig meisje ten tijde van een postapocalyptisch Chicago. De wereld is volledig
platgegooid in een globale oorlog. Degenen
die hun boeltje terug bij elkaar hebben kunnen rapen, zijn samengehokt in Chicago. Iedereen zo gezellig tezamen bleek echter ook

niet de oplossing en dus werd de stad in vijf
groeperingen onderverdeeld met elk zijn eigen karaktertrek: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap
en Geleerdheid.
Om die indeling te verantwoorden krijgt
Jan Modaal ingepeperd dat het allemaal voor
het algemeen belang is, dat vrede alleen maar
kan bestaan als iedereen op zijn eigen speelplaats blijft.
Kort gezegd past Beatrice — Tris voor de
vrienden — bij geen enkele groepering en behoort ze zo tot een groepje van afwijkingen of
divergents van de maatschappij. Deze special
people worden als een potentieel gevaar voor
de vrede gezien, waardoor Tris haar ware
identiteit verborgen moet zien te houden, wil

Boek
De laatste woorden van Generaal Bolívar
waren: “Hoe raak ik ooit uit dit labyrint?” De
laatste van Gabriel García Márquez zijn niet
bekend, maar we zijn alleszins blij dat hij een
heleboel woorden voor ons naliet. ■

film

ze niet eindigen als een doorsnee jood in de
Tweede Wereldoorlog.
Daarbovenop barst er ook nog ergens een
oorlog los, maar als u op het juiste moment
met uw ogen knippert ziet u daar niets van en
is de aftiteling reeds aan het rollen.
Al bij al komt de film uit op het verkeerde moment. Het verhaal en de personages
zijn best nog wel te pruimen, zij het niet dat
hetzelfde reeds veel sterker en zonder al die
overmatige kleffe romantiek gebracht is onder de vorm van The Hunger Games. U wacht
dus best nog eventjes tot u de film op een niet
nader genoemde manier gratis in handen kan
krijgen. ■
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Liberalen vieren jonge entrepreneurs
Vorige week heeft het Liberaal Vlaams Studentenverbond verschillende succesvolle jonge afgestudeerden in de bloemetjes gezet. De avond stond in het teken van creativiteit, doorzettingsvermogen en het vrije ondernemerschap. Een hoofdrol werd weggelegd voor de rol van de
door Wouter De Rycke, afbeelding J. C. Leyendecker
meritocratie in de samenleving.
Woensdagavond mochten tijdens een officiële plechtigheid in het Liberaal Archief
aan het Kramersplein tien alumni van onze
alma mater spreken over hun opmerkelijke
verwezenlijkingen sinds hun afstuderen.
Elke gastspreker had voor een ander levenspad gekozen, maar elk van hen heeft op zijn
of haar manier hoge toppen weten te scheren
in zijn of haar gekozen vakgebied. Studenten
waren uitgenodigd om te komen luisteren
in de hoop zich op die manier te laten inspireren om even goed of beter te doen in hun
eigen leven. De eerste spreker en tevens de
oudste, Frederik Bastiat van de rechten, beklemtoonde het belang van zelfvertrouwen:
“Ik weet nog goed hoe zenuwachtig ik was op
mijn eerste werkdag. Je komt daar binnen. Je
kent er niemand. Je bent een verkeerde gang
ingeslagen, want je kent het gebouw nog niet.
En plots sta je dan daar. Helemaal vooraan
aan de tafel terwijl iedereen je aanstaart. Op
zulke momenten kom je jezelf tegen. Het is
belangrijk dat je constructief met die spanning weet om te gaan en die ombuigt naar
een goede presentatie. In mijn geval had ik
het grote geluk dat mijn vader vlak naast mij
zat. Dat heeft mij echt geholpen om mij door
mijn eerste vergadering van de Raad van Bestuur te slepen.”
Maar met zelfvertrouwen alleen raak je
er niet, meende Bastiat. Jaren van harde arbeid zijn nodig om vluchtig talent in tastbaar resultaat om te zetten: “Jarenlang heb
ik elke dag zeker niet minder dan acht uur
gewerkt. En niet enkel dat. Daarnaast heb ik
nog mijn middagpauzes vrijwillig opgeofferd om te gaan squashen met bestuursleden
van bevriende ondernemingen. Kwestie van
contacten te leggen. Ik was ook altijd uiterst
smaakvol gekleed in hemden van Paul Smith.
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Hoe kun je anders capabel geacht worden
in een professionele organisatie? Mijn inspanningen zijn duidelijk niet onopgemerkt
voorbijgegaan, want in amper vijf jaar heb ik
de sprong gemaakt van vicevoorzitter naar
voorzitter van de bestuursraad van mijn
beursgenoteerde onderneming.” Bastiat eindigde ten slotte met een emotionele reflectie
over de belangrijkste mijlpalen uit zijn carrière, zoals verwekt worden door zijn vader,
aangenomen worden door zijn vader, gepromoveerd worden door zijn vader, en uiteindelijk het pensioen van zijn vader.

Individueel initiatief
Succes komt echter zelden zonder slag
of stoot. Dat was het centrale thema in de
speech van Matthiece Délegue, die zichzelf
eigenhandig naar boven heeft gewerkt na een
ongelukkige start in het leven: “In mijn eerste jaar Handelsingenieur was ik voor bijna

satire

alles gebuisd omdat ik meer geïnteresseerd
was in de goudgele micro-economie van de
Overpoort dan in de marginale kostencurves van in de les. (pauze) Dat was een donkere periode in mijn leven.” Gelukkig heeft
individueel initiatief en optimisme Délegue
doen terugveren: “Door elke keer met een
mooie tien te slagen, maar vooral door uit
te blinken in extracurriculaire activiteiten
bij onzelfzuchtige organisaties als Capitant,
Jong Open VLD en Rotaract West-Vlaanderen. Met name de filantropische diners
die ik voor die laatste organiseerde in Oud
Sluis hielpen sterk om de ambassadeur en de
voorzitter van de beurscommissie mij van
een exclusieve stageplaats in Sint-Petersburg
te verzekeren. (pauze) Enkel spijtig dat mijn
linkerteelbal er toen is afgevroren.” Délegue
eindigde door het champagneglas te heffen
op het succes, de vrijheid en de internationale meritocratie. Applaus was zijn deel. ■

Mijn vader was ook een selfmade man.
www.schamper.ugent.be

door Lorenz Kempeneers
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studentenverkiezingen
verkies je vertegenwoordiger!
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Stem op 5 mei 2014 - 9 mei 2014!
Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraad
Meer info? gsr.ugent.be of mail naar participatie@gsr.ugent. be
DE GSR IS DE OFFICIËLE ORGANISATOR VAN DE STUDENTENVERKIEZINGEN
EN BIEDT ELKE KANDIDAAT DEZELFDE ONDERSTEUNING.
DE GENTSE STUDENTENRAAD IS JOUW STEM AAN DE UGENT!

