Hét studentenblad van de Universiteit Gent
"We zijn de enige universiteit die zo met duurzaamheid bezig is"
Jaargang 40 // # 544 // 6 OKTOBER 2014 // tweewekelijks tijdens het academiejaar

EERSTE DUURZAAMHEIDSRAPPORT UGENT: DE BALANS

Hoeveel kansen verdient een student?

DISCUSSIE OVER RESULTATEN FLEXIBILISERING

"Ik ben altijd gek geweest op Harry Mulisch"
JOOST DE VRIES OVER SCHRIJVEN EN HET LEVEN

"Hervormingen
gekoppeld aan
besparingen zijn
betreurenswaardig"
RECTOREN MET ZORGEN

EDITO

COLOFON
Oplage
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent.
Verschijnt tweewekelijks tijdens het
academiejaar.

Hoofdredacteur
Frédéric Piccavet
Hoezo, het kan u allemaal geen zier
schelen? O ja, inderdaad. U heeft les.
U moet slimmer worden. U heeft te gehoorzamen aan professoren die uw aanwezigheid in de les eisen. En dan nog…
Het speelt zich toch allemaal zo ver van
uw bed af. Want waarom iets aanvechten
wat goedgekeurd is door een legitiem aan
de macht gekomen regering? Dit is toch
een beslissing die wordt genomen door de
slimme heren en dames politici? Als zij zoiets besluiten, dan zal dat toch wel iedereen ten goede komen?
Wel neen. Dit is niet zozeer het nastreven van ‘wijs beleid’. Noch het resultaat
van een noodzakelijk geachte besparingsoperatie. Dit is wel… Wacht even. Ik ben
u kwijt. U beschuldigt
mij nu al van een partijpolitiek statement.
Want wat een linkse
onzin verkondig ik
hier toch? “Ik dacht
dat Schamper neutraal was?” Wel ja, dat is het ook. En dat
blijven wij ook. Dat verzeker ik u. Alleen:
dit is geen partijpolitieke discussie, veeleer
een maatschappelijke transitie.
Er zit in het grote debat over de verhoging van de inschrijvingsgelden namelijk
meer dan een links-rechts tegenstelling.
Hier speelt de verandering van een maatschappelijke consensus. Al een 60-tal jaar
wordt gestreefd naar een model waarin
rijk naast arm kan leven. Waarin iedereen die kans verdient om te slagen, óf te
falen. Een gemeenschap waarin een medemens, die het door tegenslag dan toch
niet haalde, óók opgevangen wordt. Een
maatschappij van menselijkheid. Een samenleving met een zacht weefsel. Eén die
mensen (ver)bindt, eerder dan uit elkaar
trekt.
Het is niet enkel een individuele verantwoordelijkheid die u of mij brengt waar

Komt net van zijn
plechtige communie
u of ik morgen zal staan, het is ook een
collectieve. Want is het niet enkel de collectieve verantwoordelijkheid die iedereen
diezelfde, gelijke kans biedt, ongeacht zijn
verschillende sociale, religieuze of economische achtergrond? Het is een ideaal dat
steeds hoog in het vaandel werd gedragen. Een ideaal waar lang voor gestreden
werd en nu uiteindelijk stevig onder druk
komt te staan. Wanneer ongelijkheid mensen uit elkaar drijft; besparingen vooral de
middenmoot van ons systeem treft; en de
nasleep van de bankencrisis die sector nog
steeds geen geweten schopt; is dat systeem van sociale bescherming en welvaart
duidelijk in slaap gedommeld.
Dat was niet moeilijk ook. Het systeem
bleef vasthouden aan
het verworvene, eerder
dan te streven naar het
oplossen van hedendaagse problemen. Meer
dan het ijveren voor een
inclusieve samenleving
werd het een egoïstisch middel om z’n eigen achterban te versterken. Een soortement patronaat, zo u wil.
In plaats van het systeem bij te schaven wordt nu echter steeds meer duidelijk dat het volledige systeem overboord
mag. De sociale democratie, het Rijnlands
model, mag de vuilbak in. U moet nu zorgen dat mama en papa genoeg middelen
hebben. U moet er met uw eigen geniale
brein voor zorgen dat u slaagt in de toelatingsproef die er staat aan te komen. Of
sociale of economische factoren dan niet
spelen? Nee hoor, predikt men vandaag.
Het is steeds meer enkel de individuele
verantwoordelijkheid die telt. Niet wij, de
samenleving, zorgen voor u. Het is ieder
voor zich vanaf nu. U heeft gelijk. Betogen maakt niets uit. Welke samenleving,
zei u? ■

"Het is ieder voor
zich vanaf nu"
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Gent-Damascus-Gent
door Pieter De Smet
cartoon door Lorenz Kempeneers

Na de verontrustende berichten afgelopen jaar over toenemend moslimfundamentalisme in België, duiken her en der
ook succesverhalen op nopens het re-integratiebeleid van de teruggekeerde Syriëstrijder. Zo ook aan uw alma mater. In het
voetlicht hiervan is dit het relaas van Dietej Al Dzjihal.
In het teken van het nieuwe proeftraject
met teruggekeerde jongeren veranderde
de ambtenaar, belast met de opvolging
van Dietej, alvast diens naam naar het oerVlaamse “Dieter”, met het oog op een versnelde assimilatie aan Groots Vlaanderen.
Als kersvers gedoopt katholiek baant de
Vlaming Dieter zich gedwee een weg naar
de Open Bar van het KVHV op 6 oktober, alwaar de oudste studentenvereniging van Gent hem wegwijs maakt in de
wondere wereld van Vlaams bier, Vlaamse volksliederen en uiteraard traditionele
Vlaamse petjes.
Vrijwel onmiddellijk verstrengeld aan
de explosieve effecten van de alcoholcon-
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sumptie, besluit Dieter de volgende dag
zo veel mogelijk cantussen aan te doen. In
een marathontempo springt hij binnen op
de introcantus van de Belgische Biologische Kring, om erna nog even de sfeer
op te snuiven bij die van Chemica, beide
op 7 oktober. Nu die kop eraf is, tijd voor
het grote werk! Na een integraal doosje
Dafalgan Fortes tot zich te hebben genomen, zakt Dieter ‘s anderendaags af naar
het Sint-Baafsplein voor de Beiaardcantus op 8 oktober.
De week nadien, tijdens een onderhoud
met Anne De Paepe op ‘de volleybal’ met
politeia (13 oktober), adviseert zij Dieter een secundaire naamswijziging door
te voeren. Zo zou hij ‘beter de naam Al
Dzjihal naar Vos of Devos of eender welke naam waar dergelijke Vos-stamvorm
opduikt, veranderen’. Want: “het hebben
van deze naam alleen zorgt voor een inflatulent (sic) aandeel kansen op diplomaverwerving.” “En die mannen krijgen ook
veel meer media-aandacht dan ik”, aldus
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nog de rector. En zo geschiedde, al vond
Dieter Devos de wijze waarop De Paepe
verwees naar de diploma-inflatietheorie
van zijn mede-KVHV’er Jambon Junior
verwerpelijk.
De bevoegde reclasseringsambtenaar
begon zich ondertussen extreem zorgen te
maken. Na een diepgravende rendez-deuxbières-par-minute-vous met Dieter Devos op
de Clubavond van de Gentse Biologische
Kring (13 oktober), verwittigt de beambte preventief de radicaliseringsambtenaar
om het alcoholgebruik van Dieter te monitoren.
Die laatste betreurt de verkeerde interpretatie van zijn alcoholconsumptie en wil
bewijzen dat ie echt wel met beide voeten
in de westerse wereld staat. Dieter wordt
prompt homo en vervoegt op dinsdag
14 oktober zijn vrienden holebi’s. Devos
biedt zich aan op het schachtenconvent
van Acantha. ■
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Stoet der Togati - 19 september 2014
door Arthur Joos
www.schamper.be
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ON THE ORIGIN OF

Baudelobibliotheek

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: de Baudelobibliotheek.
door Sara Vansteenkiste
Tussen Sint-Jacobs en de Baudelostraat
bevindt zich een prachtig, maar vervallen
gebouw. Oorspronkelijk deed het dienst als
abdij en volgens goede bronnen speelde de
negenjarige Mozart wel eens een deuntje
op het orgel. Zoals in elk verhaal komen er
echter slechteriken naar voren en hier zijn
dat de bad boys van de Franse Republiek.
Deze republikeinse boeven willen alle kerkelijke bezittingen confisqueren en het gebouw verkavelen.
Nu treedt onze held Karel Van Hulthem ten tonele. Deze Gentse bibliofiel
stichtte onder andere het Museum voor
Schone Kunsten (waar u ongetwijfeld deze
week nog naar toe bent geweest om het
Dialogic Drawing Experiment te overpeinzen). Van Hulthem kan het Gentse stadsbestuur ervan overtuigen het gebouw
voortaan te gebruiken als stadsbibliotheek
en doopt het om tot ‘Tempel van de Rede’.
Niet veel later wordt er ook een Centrale
School in gevestigd. Van Hulthem speelt
daarin een rol als bibliothecaris en leraar
geschiedenis.

een tentoonstelling. Ondertussen wordt
de collectie alsmaar uitgebreider, iets wat
mede verwezenlijkt is door bibliothecaris Ferdinand Vander Haeghe. Voor zijn
grote inzet wordt hij beloond met een gedenkplaat aan de gevel.

te gebruiken. Het einde van een tijdperk
als bibliotheek kondigt zich aan en het moment van de teloorgang is aangebroken.
Bewoners als de huiszwam, ongedierte en
duiven bevolken voortaan de bibliotheek.
Een droevig einde.

Het einde van een tijdperk

Een nieuw begin?

De wetenschappen boomen in de negentiende eeuw en de bibliotheek zal het geweten hebben. Problemen als plaatsgebrek en
vochtproblemen spelen het gebouw echter
parten en de universiteit denkt eraan om
een nieuwe bibliotheek op te richten. Veel
later dan gehoopt komt de Boekentoren
er, die de Baudelobibliotheek als universiteitsbibliotheek vervangt. Door onenigheid tussen de universiteit — volop in de
strijd om de vernederlandsing — en het
stadsbestuur, wordt besloten om het gebouw ook niet meer als stadsbibliotheek

Iedereen lijkt de Baudelobibliotheek
vergeten te zijn, totdat een niet nader genoemde partij besluit om er begin 2014 een
frappante uitspraak over los te laten, gesteund door Siegfried B. Het is duidelijk:
de oude Baudelobibliotheek moet verdwijnen. Felle protesten en reacties volgen. De
kranten berichten echter in april het goede
nieuws dat de oude stadsbibliotheek verkocht is en zal worden omgevormd tot een
restaurant, boekencafé en twee lofts. Eind
goed al goed. ■

Een stevige beurt
We maken een sprong in de tijd en belanden in 1817, het jaar waarin Willem I
onze alma mater opricht. Hij vergeet hierbij de bibliotheek niet en zal haar een stevige beurt geven.
Het huidige aanzicht met de zuilen,
ontworpen door stadsarchitect Roelandt,
krijgen we in 1820. De bibliotheek zal
voortaan haar functie als stadsbibliotheek
combineren met die van universiteitsbibliotheek. Indien je de bronnen mag geloven,
is de bibliotheek de hotspot voor intellectueel Gent. Romantische schrijvers, advocaten en magistraten komen hier dagelijks
en kunnen gebruik maken van de leeszaal.
Van tijd tot tijd kan je er ook genieten van
6
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De vuilnisberg aan de UGent

Jonge, fertiele en onschuldige zieltjes hebben de voorbije maand onze alma mater overspoeld.
Voor u, zij en alle schattige kleinkinderen die uit deze ‘beste tijd van het leven’ voortvloeien, ijvert UGent1010 dit jaar weer voor een duurzame toekomst aan de UGent.
door Iris Jiang
De oude rotten die al meerdere examenperiodes achter de rug hebben aan onze
universiteit kennen hen waarschijnlijk al,
de groene jongens van UGent1010. Hun
bekendste leuze klinkt nog steeds: ‘UGent
cuts carbon by 10%, what about you?’,
maar na vijf jaar gepassioneerde inzet en
enkele generaties studentenwisseling hebben naast het bekende duurzaamheidspact
meerdere projecten het licht gezien. Denk
Stujardin. Denk Mizuna (u wellicht bekend onder de oude naam Groentepaketten). Denk composteerbare soepbekers.
Denk filmavonden en debatten. Naast sensibiliseren van de student zorgen de zendelingen van het groene woord ook ervoor
dat ideeën ontsproten uit de studentenmassa daadwerkelijk een stem vormen bij
het beleid van UGent. Deze hechte samenwerking tussen de studenten en de universiteit over duurzame ontwikkeling is uniek
in het Vlaamse universitaire landschap.
Over spaghetti en
duurzaamheid
Wie kent hem niet, de spaghetti van de
Brug. Lekker, en veel. Maar ligt de nadruk
op lekker of op veel? Er kan gediscussieerd worden over de porties van spaghetti
en de keuken van de Brug weet het: er blijft
veel spaghetti liggen in de kommen. Een
problematiek die ook UGent1010 opmerkte. Onder het project W’eten dat vorig jaar
van start ging, denkt men na over wat de
milieu-impact is van wat we eten. Door
deze puls kwam er een beleidsnota waarin
gehoopt wordt tegen 2020 twee verschillende portiegroottes te creëren. In dezelfde lijn van voedselverspilling was er vorig
jaar ook een geslaagde eerste editie van de
‘restjesresto’, waarbij de vele overschotten
die overblijven in de resto’s en supermarkten verwerkt worden tot nieuwe maaltij-
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den. Ook de plastieken bekertjes naast de
drinkwaterkraan worden onder de loep
genomen. Bij de opening van het nieuwe
academiejaar werden reeds drinkbekers
uitgedeeld door UGent als duurzaam alternatief voor het wegwerpbekertje en tegen 2015 worden deze voor eens en voor
altijd vervangen door herbruikbare bekers. Tot zover de verbeteringen die onze
favoriete resto hopelijk te wachten staan.
Ook onze favoriete lintdragende studenten
gaan een duurzaam jaar tegemoet.
Iedereen aan de
duurzaamheid
Tot nog toe hebben vijf studentenverenigingen en meer dan 80 vakgroepen een
elektronisch pact ondertekend waarin ze
konden aangeven hoe ze duurzaamheid
wouden integreren in hun werkomgeving.
Hieruit zijn creatieve ideeën ontloken, zoals de wormenbak geplaatst door de vakgroep Biologie waarin —or so the rumour
goes— een heel schaap verteerd werd.
Dit jaar wil UGent1010 deze duurzaamheidspacts ook uitbreiden naar de studenONDERWIJS

tenverenigingen. Om voedselverspilling
tegen te gaan kunnen deze bijvoorbeeld op
studentendopen hun nieuwste scha(ch)tjes
besmeuren met vervallen eieren in plaats
van eetbare eieren. Bijvoorbeeld. Schamper moedigt niemand aan mensen te besmeuren met eieren. Zelfs de laagste tak
van het studentendom niet. Men kan ook
nadenken over het feit of toegangsbandjes
op feestjes al dan niet vervangen kunnen
worden door een stempel. Wie graag wil
meewerken aan een duurzame toekomst
kan zich dit jaar ook engageren voor één
van de nieuwe projecten aan UGent1010.
Voor het eerste semester staat een ‘no plastic week’ gepland, waarin onder andere
de niet zo duurzame waterflesjes worden
aangekaart. Voor het tweede semester kan
men meewerken rond duurzaamheid in de
resto’s (insectenburgers?) en mobiliteit.
En aangezien resto toch een vaak weerkerend thema is in dit artikel: die gele bak in
de inkomsthal van de Brug is géén vuilbak
maar een een bak waarin men zijn oude
mobiele telefoons in kan werpen. Voor recyclage, weet u. Of weet u nu. Ooh’s en
aah’s alom. ■
Schamper 544
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door Thomas Jacobs, Pieterjan Schepens en Frédéric Piccavet
foto door Yuri van der Hoeven
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Vijf minuten te laat en lichtjes buiten
adem komt Rik Torfs het modernistische
gebouw in de Ravensteingallerij binnen.
Torfs, ondertussen een goed jaar rector
van de Katholieke Universiteit Leuven,
voelt zich goed in z’n vel. We vragen ons
af of dat ook zo zou zijn mocht hij rector van de Universiteit Gent zijn. “Hoezo?
Ben ik te katholiek? Of te brutaal?” Goedlachs, een tikkeltje arrogant, dat is Torfs
ten voeten uit. Na wat gekeuvel over zijn
Katholieke Rijk komt ook zijn vrouwelijke
tegenhanger Anne De Paepe aan. “Mijn
chauffeur zat vast in het verkeer.” De rectoren van de Katholieke Universiteit Leuven
en de Universiteit Gent zijn drukbezette
mensen, dat spreekt voor zich. Toch vonden De Paepe en Torfs een gaatje in hun
agenda voor het eerste dubbelinterview
sinds mensenheugenis met de hoofden van
de universiteiten van Gent en Leuven. Een
gesprek waarin gepleit wordt voor realisme, maar waarin ook de harde aanpak
van kwesties zoals de verhoging van het
inschrijvingsgeld en de toelatingsproeven
niet geschuwd wordt.
Sluiten jullie je in feite volledig aan
bij de mening van de studentenvertegenwoordigers?
Torfs: “Ja natuurlijk, ik heb ook de
schoppen gedragen. Het eerste punt is inderdaad dat dit niet de materie is waarop je
moet besparen. Maar ik wil deze zaak niet
aangrijpen om aan politiek te doen en te
zeggen dat een andere regering beter was
geweest. Het is wél zo dat besparingen niet
overal lineair op dezelfde manier kunnen
plaatsvinden. Er zijn bepaalde domeinen
in de samenleving die een aparte behandeling verdienen, zoals gezondheidszorg
of onderwijs. Efficiëntie en winst zijn bij
ons iets anders dan bij een fabriek die producten vervaardigt, omdat wij met mensen
werken.”
Als jullie de mening van de studentenvertegenwoordigers delen, staan
jullie dan ook lijnrecht tegenover de regering?
De Paepe: “Ik zou niet over ‘lijnrecht
tegenover’ spreken. Naar mijn aanvoelen
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heeft de minister heel veel begrip voor zaken die wij aangebracht hebben.”
Torfs: “We leven in een realistische wereld, maar hoe krachtiger het nee is, hoe
coherenter het protest, hoe meer we samen protesteren, met de studenten en alle
instellingen, hoe meer kans we hebben er
goed uit te komen. En daar dring ik heel
sterk op aan.”
Mag er bespaard worden op onderwijs, zelfs binnen budgettair moeilijke
tijden?
De Paepe: “Ik zou eerder zeggen dat
we als instellingen altijd moeten kijken of
we nog op de meest efficiënte manier bezig
zijn. Je moet altijd kritisch blijven en zien
of je niet kan bijsturen. Geen enkel reglement is voor eeuwig. Ik zie onze inspanningen op die manier.”
Torfs: “Inderdaad, besparen mag je
slechts als die niet op de kwaliteit ingrijpt.
Zo is een manier de proliferatie van opleidingen stop te zetten. Er is geen enkele
reden om in een Vlaanderen nu nog massaal met nieuwe masters uit te pakken. Dat
is kwalitatief niet haalbaar in een klein
land.”
Dat is één van jullie voorstellen?
De Paepe: “Een rationalisatie, en zelfs
het samenvoegen van een aantal zaken,
moeten we zeker bekijken. Maar er moet
ook altijd opportuniteit blijven om in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen.”
Torfs: “En ook geen wafelijzerpolitiek:
eerst iets in Limburg, dan in Gent, dan in
Leuven…”
De Paepe: “Dat is in het verleden zeker
te veel gebeurd.”
Torfs: “Ja, daar moeten we zeker over
waken.”
De zin en onzin van
toelatingsproeven
Hoe kan een toelatingsproef zijn
doel efficiënt bereiken? Bindend of oriënterend?
Torfs: “Daar moet over gepraat worden. Ik heb het gevoel dat de geesten niet
rijp zijn om de proef op dit moment bindend te maken.”
ONDERWIJS

Maar dat is wel het uiteindelijke
doel?
De Paepe: “Daar ligt volgens mij niet
echt de discussie. Ze moet gewoon inhoudelijk een meerwaarde hebben. Dat zal de
grote uitdaging zijn.”
Er is toch een groot verschil in perceptie tussen bindend en niet-bindend?
De Paepe: “Akkoord, maar als het over
efficiëntie gaat is dat maar één aspect. Hoe
efficiënt die zal zijn, hangt af van de inhoud.”
Torfs: “Je moet er ook rekening mee
houden dat mensen die zouden starten
vooral uit de middenklasse komen, en niet
uit de lagere klasse . Dat zijn degenen die
het meest trial and error doen op vraag van
hun ouders.”
Is het geen probleem dat de kans op
slagen bij zo’n proef ook afhangt van je
sociale achtergrond?
De Paepe: “Om in een proef te slagen
heb je de juiste kennis nodig. Meer niet.
Het milieu waaruit je komt, het belang dat
je ouders hechten aan het halen van een
hoger diploma bijvoorbeeld, zal natuurlijk
meespelen in de manier waarop je als jongere gestimuleerd wordt.”
Torfs: “Dat is iets wat je globaal moet
aanpakken. Familiefactoren zullen altijd
spelen.”
Klopt het dat toelatingsproeven ervoor zorgen dat sommige studenten
niet meer kunnen doorstromen naar het
hoger onderwijs?
De Paepe: “Wel, de toelatingsproeven
zijn een antwoord op de slaagpercentages.”
Torfs: “Jongeren uit het secundair die
voor de toelatingsproef niet slagen, zouden anders gebuisd zijn. Dat is de gedachte.”
De Paepe: “Voilà. Zo kunnen ze heroriënteren naar iets anders.”
Het is toch zo dat een toelatingsproef ook geen perfecte tool is. Het zal
toch mensen elimineren?
Torfs: “Ook een universitair diploma
zelf is niet perfect. Nu goed, je moet aan
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de andere kant ook opletten dat er via andere wegen kan worden doorgestroomd.
Dan denk ik aan de professionele bachelor,
om dan later toch nog naar de universiteit
te gaan. Dan vervang je het watervalsysteem door het zalmprincipe. Dat eerste
proberen we toch overal te bekampen. Er
wordt ook vaak gezegd dat we meer begeleiding nodig hebben. Dit is eigenlijk hetzelfde zeggen als: we willen niets doen. Je
moet daar toch mee opletten.”
De Paepe: “Ik vind ook dat we eens
moeten durven zeggen dat hoger onderwijs alleen niet zaligmakend is voor de
maatschappij. Dit wordt vaak zeer eenzijdig bekeken. Er zijn ook heel veel andere
mooie beroepen waarvoor je niet naar de
universiteit hoeft en waarmee je je in de
maatschappij nuttig kan maken.”

"Misschien is de
besparing een kans,
een spijtige kans"
Dus eigenlijk zou het allemaal veel
vroeger moeten beginnen?
De Paepe: “Dat is inderdaad wat wij, als
rectoren, allemaal vinden. Dit komt nu vrij
laat. De beslissing om dan toch nog naar
een andere richting te gaan komt vaak nadat studenten al een heel traject hebben afgelegd. Dat kost natuurlijk ook geld aan
de maatschappij en gaat ten koste van de
gewilde efficiëntie. Het is niet één element
dat alles zal oplossen. Het zijn heel veel
elementen samen waar men het beste moet
uithalen. Dit is nu wat scheefgelopen.”
Jullie pleiten dus voor een volledige
heroriëntering van het secundair onderwijs?
De Paepe: “Wij pleiten er vooral voor
dat het hoger onderwijs beter wordt afgestemd op het secundair onderwijs. Dat
moet je als één continuüm zien. Nog voor
je naar de universiteit gaat, zou je al moeten kijken wat het meest geschikt is voor
de jongere.”
Torfs: “Ik steun dat volledig. Wij zijn
voorheen veel te weinig betrokken ge10
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weest bij de discussies over het secundair
onderwijs. We moeten de hervormingen
aangrijpen om ook daar onze stempel op
te drukken.”

te komen, maar het is wel duidelijk dat de
huidige mogelijkheden de spuigaten uitlopen en dat we de studieduur moeten afremmen.”

Flexibilisering

Is het een optie studenten tijdens
hun studies te laten werken om dat op
te vangen?
Torfs: “Daar moet je mee opletten.
Meer tijd om af te studeren is misschien
niet meer effectieve studietijd. Maar ik
kant mij volledig tegen een systeemwissel,
waarbij we zeggen dat onderwijs een persoonlijke keuze is om in jezelf te investeren, zonder dat de maatschappij daar iets
mee te maken heeft. Naar zo’n systeem, op
zijn Amerikaans, mogen we echt niet toe.”

Flexibilisering is een vergissing geweest. Is dat zo, mevrouw De Paepe?
De Paepe: “Nee, daar ben ik niet mee
akkoord. De motieven waarom dit ooit is
ingericht, waren de goeie. Maar alleen is
de toepassing vandaag niet meer alleen
voor die situatie waar het oorspronkelijk
voor ontwikkeld is. Het wordt ook gebruikt voor situaties waar het niet nodig
is. In die zin is het inderdaad een beetje
uitgehold. De neveneffecten beginnen
te veel door te wegen. Dat moet worden
bijgestuurd.”
Nochtans zei u, meneer Torfs, dat die
flexibilisering wel een vergissing was.
Torfs: “Ik ben niet voor een volledige
afschaffing. Ik steun mevrouw De Paepe voor wat de bijsturing betreft. Ik heb
echter wel moeite met de onderliggende
ideologie die met flexibilisering vaak verbonden is: het mechanisch-constructivisme. Die zegt dat een student een parcours
moet afleggen met een aantal vakken. En
dat is een beeld waarin het aspect beroep
helemaal centraal staat en het persoonsvormende, de Bildung, van de student,
minder van tel lijkt te zijn. We moeten dit
ook durven bekijken. Dingen die als puur
administratief en nuttig worden voorgesteld, daar ligt ook een ideologie aan ten
gronde. En dat is niet de mijne. Dat wil ik
wel ter discussie stellen.”
Democratisch onderwijs voor
alles?
Is het een interessante piste om studenten pas naar de master te laten overgaan als ze voor hun volledige bachelor
geslaagd zijn – de zogenaamde ‘harde
knip’?
De Paepe: “Persoonlijk ben ik niet voor
de harde knip. Je moet altijd een bepaalde
overgangsmogelijkheid hebben en proberen om tot een rechtvaardige oplossing
ONDERWIJS

We mogen daar misschien niet naartoe, maar zetten we al geen kleine stap
in die richting door het inschrijvingsgeld te verhogen?
Torfs: “Wij zijn tegen de verhoging van
de inschrijvingsgelden, dat moet duidelijk
zijn. We hebben altijd gezegd dat we absoluut in de groep van de lage inschrijvingsgelden moeten blijven, maar Wallonië zit
nu ook boven ons qua inschrijvingsgelden.
Je kan Wallonië nu toch geen individualistisch, Amerikaans land noemen.”
De Paepe: “Wij hebben altijd gesteld
dat het om een samenspel van meerdere
factoren moet gaan, want als je ergens
te drastisch ingrijpt, zal dat altijd neveneffecten hebben. Naar besparingen
op onderzoek dient ook met de grootste
voorzichtigheid worden gekeken. We moeten de gevolgen daarvan goed inschatten
vooraleer we daarin meegaan.”
Over de hervormingen.
Alweer.
Is er te lang gewacht met de hervormingen in het hoger onderwijs, waardoor nu alles tezamen komt?
De Paepe: “Wij betreuren toch wel dat
al die dingen nu bovenkomen gekoppeld
aan besparingen. Dat creëert een negatieve perceptie rond de hele problematiek.
En het is natuurlijk zo dat bepaalde zaken
vroeger hadden kunnen worden aangepakt. We krijgen nu druk langs alle kanten, maar we moeten altijd goed blijven
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waken dat we beter worden van wat we veranderen.”
Torfs: “Ik denk dat we tegelijk in een ander tijdssegment komen: we stappen af van
het mechanisch constructivisme, met zijn
flexibilisering en verantwoording door controleberichten. We moeten nu terug naar een
universiteit die meer vertrouwd wordt en de
samenleving meer teruggeeft, door bezig te
zijn met het maatschappelijk debat en door
mensen langetermijnperspectieven te geven.
In feite denk ik dat we maatschappelijk aan
een shift toe zijn. Misschien is de besparing
een kans, een spijtige kans, om daar werk van
te maken.”
Is het taartmodel, waarbij de universiteiten een bepaald bedrag onder mekaar
verdelen, een correcte manier van financiering?
De Paepe: “In de ideale wereld willen wij
uiteraard een grotere taart hebben, en dat
kunnen we terugkoppelen aan de gegevens
van de OESO. In vergelijking met andere landen staat ons onderwijs zeker niet aan de top
qua financiering. Dus dat deel van de vraag
is absoluut juist, maar zolang we geen beter
systeem hebben dan nu, vind ik niet dat we
het huidig systeem moeten afschaffen.”
Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst van de universiteit?
De Paepe: “We moeten alles op een evenwichtige manier implementeren, zodat we er
winst uit halen, in de eerste plaats voor de
jongeren, voor de maatschappij, en voor ons.”
Bent u ook bezorgd dat dat niet gaat
lukken?
Torfs: “Belangrijk is dat daar vandaag
verschillende opvattingen over zijn. Volgens
sommigen moeten we zeer economisch redeneren, en dat leidt soms tot een betrekkelijk
harteloos en zielloos discours, en dan heb je
een meer artistiek milieu dat zowat voor een
retour du coeur pleit, maar vaak de analyses
niet helemaal praktisch doortrekt. Ik denk
dat de universiteit een plek kan zijn waar die
twee samenkomen, waar je de harde analyse
maakt, maar waar je de oplossing niet puur
mechanisch bekijkt, en ziet hoe het spirituele,
in de ruime zin, erbij betrokken kan worden,
als een link tussen de kunst en de economie.”
■
www.schamper.be

Student zkt. vereniging
Nieuw in Gent en nog steeds niet de ideale vereniging gevonden? Gelukkig voor jou wordt de keuze elk jaar groter.
We doen hier alvast twee bijzondere, recent opgerichte verenigingen uit te doeken.
door Silke Beurms en
Helena Van Den Driessche

Kajira
Voor degenen die in de slaapkamer
alles uit de kast halen maar overdag onschuldig nonnetje spelen, is er Kajira.
De vereniging waar je kan praten over
BDSM, of bondage sm, zonder schroom
of angst voor reacties. Want laten we
eerlijk zijn, BDSM is niet iets waar je
met een kop koffie over praat met je ouders of je gemiddelde medestudent.
Begrijp het natuurlijk niet verkeerd.
De leden van Kajira zijn er niet om je
lusten op bot te vieren, maar enkel voor
informatie en een gezellige babbel. “Als
er niet staat dat de activiteit in een orgie
eindigt, dan zal dat ook niet het geval
zijn.” Natuurlijk kunnen ze niets beloven
over activiteiten buiten de vereniging.
Ook is de vereniging niet voor degenen die geen inkijk willen geven in
hun leven. We leven in maatschappij
met heel wat taboes, en Kajira wil tenminste één taboe bespreekbaar maken.
Niemand heeft er voordeel bij als we allemaal met paardenkleppen rondlopen.
Wie geen goede vriend wil zijn, zal geen
goeie vrienden maken bij Kajira, maar
dat is in elke vereniging natuurlijk een
beetje het geval.
Zij die toch nog twijfelen om hun
fantasieën in de groep te gooien, kunnen
gerust een persoonlijk babbel slaan met
enkele bestuursleden. Ze zullen je graag
verder helpen.
Moeder theepot
Voor zij die zich meer op hun gemak
voelen bij hun oma of oude tantes is er
Moeder Theepot. Deze studentenvereniging organiseert —zoals de naam al
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weggeeft — voornamelijk theekransjes.
Je kan dan samen met andere oudjes van
geest thee (of koffie) slurpen en praten
over hoe deze gemaakt werd. Af en toe
zullen er ook sprekers uit de vakwereld
komen; zoals koffiebrouwers, patissiers
of theedeskundigen die de leden duidelijk kunnen maken wat er nu net in hun
theekopje zit.
Moeder Theepot probeert een alternatieve studentenvereniging te zijn voor
zij die niet mee willen doen aan de gewoonlijke dopen, braspartijen en fuiven
tot een gat in de nacht. Al hun activiteiten vinden dan ook plaats tussen 5 en 7
uur ’s avonds. Het staat ver van je typische studentenvereniging, hoewel de essentie hetzelfde blijft: zuipen, maar dan
met thee.
Voor de niet-theeliefhebbers is er altijd het alternatief van koffie of chocolademelk om er voor te zorgen dat
niemand in de kou staat. Moeder Theepot houdt haar leden warm. Je portefeuille zal ook na een avondje drinken
niet leeg zijn. Ze zorgen er elke keer
opnieuw voor je — tegen democratische
prijzen — een stukje taart en een kopje
thee voor te schotelen waar Oxfamboeren jaloers op zouden zijn.
Wat hebben we geleerd?
Het blijkt niet zo moeilijk te zijn je eigen studentenvereniging uit de grond te
stampen en nog er subsidies te krijgen.
Of je nu dominant bent in de slaapkamer, het drinken van thee als een ritueel
beschouwt of je gewoon rot wil amuseren. Er zal altijd een studentenvereniging zijn die bij jou past. ■
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Een negen gehaald? Sleep de school voor d
Nog nooit zoveel examenresultaten aangevochten

De tijden dat je als avondmaal een welgemikte oorvijg kreeg als je met slechte punten durfde
thuiskomen, is wellicht voorbij. Nu is het de onderwijsinstelling die een oorvijg ontvangt, en
wel een gerechtelijke.
door Brecht Vissers en Eva Van Ootegem
cartoon door Lorenz Kempeneers

“Ik ben in beroep gegaan bij de interne
commissie van mijn onderwijsinstelling”,
getuigt studente Irene. ”Ik haalde een negen in mijn derde jaar. Als ik erdoor was
geweest voor dat vak, was ik afgestudeerd.
Gedurende de hele periode van drie jaar
heb ik geen enkel herexamen gehad, behalve bij dit mondelinge examen. In tweede
zit haalde ik weer een negen, wat maakt
dat ik een jaar moet wachten, tot in juni
2015, om mijn diploma te ontvangen.”
Almaar meer
Meer en meer studenten maken dit soort
zaken mee. Niet alleen de relatief nieuwe

bachelor-masterstructuur en creditsysteem maakt dit mogelijk. “Ik denk dat dat
te maken heeft met de positie van autoriteit
in de maatschappij”, zegt gespecialiseerde
onderwijsadvocaat Christophe Vangeel.
“We zijn van een verticale structuur naar
een horizontale structuur gegaan. Om het
met een boutade te zeggen: waar je twintig
à dertig jaar geleden met een slecht rapport naar huis kwam en er nog wat oorvijgen bij kreeg, trekken de ouders nu tegen
het gezag van de onderwijsinstelling van
leer. Dat heeft een genuanceerd gevolg.
De universiteiten en hogescholen moeten
ervoor zorgen dat alles correct gebeurt.
Langs de andere kant kan je je in bepaalde

gevallen de vraag stellen of de student en
de ouders niet beter de hand in eigen boezem steken?”
“Elke school is verplicht om te verwijzen naar de procedure voor het aantekenen
van intern beroep”, zegt secretaris van de
interne beroepscommissie van Hogeschool
Gent Sofie Matthys. “Dit betekent dat de
studenten meer gesensibiliseerd worden
over hun rechten. Vermoedelijk ligt hier
deels de oorzaak voor de sterke stijging
van het aantal beroepen.”
“Ik denk dat studenten mondiger worden en dat ze meer mogelijkheden hebben”, zegt studente Irene. “Het is ook de
bekendheid van de procedure. Als je je situatie uitlegt aan vrienden, stellen ze dat
vaak voor.”
Het moet gebeuren
Hoe verloopt zo’n procedure nu eigenlijk? Elke student die in beroep wil gaan tegen een examenresultaat kan dat doen bij
een interne commissie van de onderwijsinstelling. De manier waarop dat interne beroep exact te werk gaat, hangt af van het
examenreglement, dat verschillend is voor
elke universiteit of hogeschool. De interne commissie bekijkt elk dossier zorgvuldig en neemt dan een nieuwe beslissing
over het examenresultaat. Wie het daar
nog niet mee eens is, moet erg snel — binnen de vijf dagen — een beroep instellen
bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen in Brussel. Die
raad kijkt niet naar de inhoud van het dossier, maar vooral naar de motivatie voor de
beslissing die de interne commissie nam.
Als ze vinden dat de klacht onzorgvuldig
of onredelijk behandeld werd, dan vernietigen ze de beslissing en dient de hogeschool of universiteit het dossier opnieuw
te behandelen. Soms leidt dit toch tot een
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de rechter!
nieuwe conclusie, maar niet altijd. Volgens
recente cijfers in De Standaard moeten de
interne beroepscommissies hun beslissing
in ongeveer de helft van de gevallen herzien na tussenkomst van de Raad voor Studievoortgangsbeslissingen. Hierna zijn de
mogelijkheden tot beroep in principe uitgeput. De student kan enkel nog naar de
Raad van State gaan, maar dat is een zeer
formalistische procedure en daar worden
enkel procedurefouten behandeld. Ook
Irene ziet in dat naar de externe raad stappen niet dé oplossing is: “Ik ga toch het
antwoord afwachten en dan nadenken wat
ik ga doen. Anders blijft dat aanslepen en
dan moet ik weer wachten.”
Volgens onderwijsadvocaat Christophe
Vangeel kan je beter al vanaf het begin
een goede zaak hebben: “Mijn advies is om
voor het intern beroep al een consultatie te
vragen, omdat je daar eigenlijk al veel kan
rechtzetten om een langere procedure te
vermijden. Het is een beetje een tandartssyndroom, mensen wachten veel te lang
om naar de advocaat te gaan. Later doet
het pijn en kost het je misschien veel geld.
Je kan natuurlijk altijd beroep doen op een
pro deo advocaat als je niet voor een gewone advocaat in aanmerking zou komen.”
En in Gent
“Een recordaantal studenten heeft het
voorbije academiejaar zijn examenresultaten aangevochten omdat ze er niet mee akkoord gingen”, stond 21 september te lezen
in De Standaard. Op dat moment waren er
219 zaken geteld, terwijl dat er vorig jaar
op hetzelfde moment nog maar 175 waren. Aan de UGent is hier echter weinig
van te merken, volgens directeur van onderwijsaangelegenheden professor Kristiaan Versluys. Het aantal interne beroepen
blijft al een tweetal jaar gelijk, met zo’n 85
dossiers van studenten die willen ingaan
tegen examenresultaten of deliberatiebeslissingen. Als we weten dat er elk jaar zo
een 400.000 examens afgelegd worden,
gaat het dus slechts over 0,02% van de stu-
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denten die zich niet kunnen vinden in de
toegekende resultaten. Dat is minder dan
vier jaar geleden, toen het nog om 150 zaken ging. Die daling is spectaculair als we
rekening houden met de forse toename van
het aantal studenten door de inkanteling
van enkele hogeschoolopleidingen.
Het aantal studenten dat ook effectief
gelijk krijgt is moeilijker te bepalen, aangezien de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen. Volgens Versluys wordt
tussen de 14 en 26% van alle klachten als
gegrond beschouwd door de institutionele
beroepscommissie. Een pak lager dan de
50% gegronde klachten bij de Raad voor
Studievoortgangsbeslissingen. Versluys
benadrukt dat de institutionele beroepscommissie niet over één nacht ijs gaat bij
het nemen van hun beslissing. Er wordt
gekeken naar gelijkaardige dossiers en de
argumenten van de examinator en de student worden zorgvuldig afgewogen. Een
student moet dus echt wel een gegronde
reden hebben om in beroep te gaan tegen
een examenresultaat. Dat intern beroep
is echt meer dan een second opinion, maar
helaas zien de studenten het soms anders.
Een student die zijn zaak ‘wint’ krijgt
trouwens zelden een hoger cijfer. Meestal
wordt er een nieuwe examenkans gegeven
zodat de student in kwestie toch zijn competenties voor een bepaald vak kan aantonen.
Ook bij Hogeschool Gent merken ze
weinig van de recordcijfers van de Raad.
Afgelopen academiejaar kennen ze minder
beroepsprocedures: 19% minder in vergelijking met het jaar voordien. Ook het
aantal studenten van Hogeschool Gent
die naar de externe raad stapten in 20132014, daalde met 33%.
Secretaris van de interne beroepscommissie van HoGent Sofie Matthys pakt
er trots mee uit: “We voorzien vlak na de
bekendmaking van de punten steeds een
grondige feedback voor alle studenten. Zo
kunnen ze meteen voor zichzelf uitmaken
of hun resultaten gegrond zijn. Bovendien dragen de opleidingen, de faculteiten
ONDERWIJS

en de School of Arts open communicatie
met hun studenten hoog in het vaandel.
Zij zijn steeds bereid tot een constructief
gesprek.”
Geen mens die ze begrijpt
Raar maar waar: zelfs de professor die
elke keer anderhalf uur volledig vol praat
zonder eens vijf minuutjes vroeger te stoppen, is ook maar een mens. Je kan je best
altijd afvragen of je eigen beroepsschrift
wel redelijk is. “Enige tijd terug moest een
student bij mij een mondeling examen afleggen in tweede zit”, getuigt een docent.
“Het werkstuk dat deze student kwam
verdedigen was veel beter dan alles wat ik
ooit van hem gelezen had. Het werd snel
duidelijk dat hij het niet zelf had geschreven. De student gaf toe dat zijn vader een
aanzienlijk deel van de taak geschreven
had. Dat is fraude. Ik gaf hem een nul op
twintig. Ik kreeg een brief waarin hij duidelijk maakte dat hij het niet eens was met
mijn beslissing en dat hij zijn resultaten
ging aanvechten. Het grote probleem voor
mij was dat ik een procedurefout had gemaakt. Wanneer een docent vermoedt dat
er fraude gepleegd is, moet hij dit doorgeven aan de examencommissie en mag hij
niet zomaar beslissen om een nul te geven.
De zaak moest dus onmiddellijk voor een
beroepscommissie verschijnen.
Als leek kom je op zo’n moment echt
in een juridisch kluwen terecht, maar gelukkig werd de fraude van de student niet
zomaar aan de kant geschoven. Hij heeft
zichzelf moeten verdedigen voor de examencommissie, waar hij toegegeven heeft
dat hij hulp had gekregen bij het maken
van de taak. De commissie besliste dat een
beoordeling van de student zijn competenties niet mogelijk was. Hoewel die hele
zaak best stresserend was, heb ik toch het
gevoel dat de procedure heel goed in elkaar
zit. Elke fout wordt opgespoord, zowel die
van de docenten als van de studenten.” ■
De studente die getuigde wou anoniem blijven. Haar naam is veranderd.
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Flexibiliseren: wie zijn best doet, zal het
Steeds meer studenten spreiden hun studies over een langere termijn en bepalen hun eigen studietraject. De slaagpercentages dalen en in de huidige besparingscontext komt het debat rond
hervormingen van de flexibiliseringsmaatregelen weer op de voorgrond. “De flexibilisering is te
ver doorgeslagen.”
door Eva Christiaens en Jessie Van Cauter
cartoon door Ine 'T Sjoen

Aan alle Vlaamse universiteiten en hogescholen lijken de slaagcijfers een dalende trend te vertonen. Dit kan te wijten zijn
aan de flexibilisering. Momenteel bestudeert men of studenten inderdaad minder
snel hun diploma halen als gevolg van de
versoepeling van het studietraject.
“Het is belangrijk voorzichtig om te
springen met deze slaagcijfers”, zegt Kristiaan Versluys, directeur onderwijsaangelegenheden aan de UGent. “We moeten
eerst en vooral zeer goed bestuderen wat
de werkelijke effecten zijn van de flexibilisering. Een eerste indruk is dat de globale studieduur langer is, maar dat is nog
niet bevestigd. Toch zijn er vermoedelijk

ook meer studenten die de eindmeet halen
dan het geval zou zijn zonder flexibilisering. Ten tweede is het niet zo makkelijk
in te perken. Als je strenger optreedt, bestaat de kans dat studenten voorzichtiger
worden, minder studiepunten opnemen en
dus langer studeren. Zo krijg je wel een
hoger studierendement, maar een langere
studieduur.”
De flexibilisering is gestemd in 2004 en
ondertussen zijn er ook bijkomende maatregelen genomen, zoals de invoering van
het leerkrediet. Daarom is het moeilijk om
effectrelaties te bestuderen. Versluys: “De
slaagcijfers liggen voor alle instellingen
gemiddeld rond 30%, maar zijn toch wat

gezakt doorheen de jaren. Is dat omdat de
studenten door de flexibilisering luier geworden zijn? Anderzijds zijn er alsmaar
meer studenten ingeschreven en is de participatiegraad hoger. Ook dat beïnvloedt
mogelijk de slaagpercentages. Vooraleer
dat terdege is uitgezocht, is het moeilijk
om uitspraken te doen.” Het valt op dat
bijzonder weinig cijfers besproken mogen
worden. Zelfs op basis van globale trends,
zoals de algemene toename van de studieduur maar ook van het studierendement,
wil Versluys geen concrete beleidsuitspraken doen. Hij merkt wel op dat de flexibilisering te ver is doorgeschoten en er te veel
studenten zijn die te lang over hun studieloopbaan doen.
De student versus de
gemeenschap
Studenten die niet slagen, kosten de
universiteit geld en op dat vlak kan in theorie bespaard worden, een heet hangijzer
binnen de Vlaamse politiek. Versluys: “We
moeten natuurlijk iedereen maximale kansen geven. Er bestaan aanpassingsproblemen en je moet iedereen de kans geven om
zich te herpakken. Dat betekent niet dat om
het even wat toegestaan is. Wie zijn voeten
veegt aan zijn studies, speelt met gemeenschapsgeld en dat is een onverantwoorde
houding die we niet mogen dulden. Het
is altijd moeilijk om dat evenwicht vinden.” Volgens Versluys houdt de overheid
rekening met dat evenwicht. “Het meest
economische systeem is er een waarbij iedereen maar één kans krijgt, zo bespaar
je het meest. Maar niemand wil dat, want
dan zou er veel talent verloren gaan.”
Toch wil men absoluut het flexibiliseringsdecreet vereenvoudigen. Hierbij
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leren
moeten de belangen van zowel de individuele student als die van de gemeenschap worden afgewogen. Daarin
kunnen de verschillende universiteiten
en hogescholen uiteenlopende standpunten hebben, maar Versluys betreurt
dat er niet meer onderling overleg
plaatsvindt tussen de verschillende instellingen alvorens men met de pers
praat. Voorstellen om, bijvoorbeeld,
studenten die na hun eerste jaar geen
twintig van de zestig studiepunten vergaren, uit te sluiten van verdere studies, zijn volgens Versluys nu nog niet
aan de orde.
Maatregelen
Hoe deze problematiek dan het best
te remediëren valt, is onderwerp van
discussie. Zo wordt de flexibilisering
zeker en vast opnieuw bekeken, maar
in welke vorm is nog niet bekend. “Er
is een algemeen aanvoelen dat de slinger te ver is doorgeslagen, maar dat
moet nog bevestigd worden door concrete cijfers.” De overheid laat nog niet
in haar kaarten kijken en wacht bovendien op een duidelijk signaal van de instellingen, die de knowhow hebben om
met een degelijk voorstel voor de dag
te komen. Hierbij kunnen ook de studenten hun stem laten gelden, bij monde van de VVS.
Er circuleren tal van ideeën rond
hoe de flexibilisering kan worden aangepast. Een potentiële maatregel houdt
in dat studenten niet worden toegelaten tot de master als zij hun bachelor
nog niet volledig hebben afgerond.
De Gentse Studentenraad kant zich
daar alvast tegen, net als Versluys.
Ook het leerkrediet staat niet ter discussie. Toch zijn er complexiteiten, en
een vereenvoudiging zou kunnen helpen. Zo gelden er verschillende voortgangsbewakingsregels per instelling.
Kan stroomlijnen van deze regels voor
besparingen zorgen, waardoor de in-
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schrijvingsgelden minder hoeven te
stijgen? Niet echt. Versluys legt uit
dat de universiteiten gefinancierd worden per student, maar ziet geen manier
waarop een verandering in de flexibiliseringsregels financieel winst zou
opleveren. “Als je het cynisch zou bekijken — wat ik niet doe — zou je kunnen
zeggen dat de universiteit er financieel
alle belang bij heeft om studenten zo
lang mogelijk aan het lijntje te houden.
Dit doen we niet. Door studenten te
heroriënteren snijden we in ons eigen
vel. Toch geldt macro-economisch gezien: hoe efficiënter het systeem, hoe
sneller iemand op zijn plaats zit en hoe
sneller die door het systeem geloodst
kan worden, en dus ook des te goedkoper het systeem is.” In deze context
past ook een discussie over de manier
waarop de financieringsmechanismen
in elkaar zitten en hoe dan de efficiëntiewinst gaat verdeeld worden. “Maar
daar is nog niet over gepraat.”
Betere samenwerking tussen de instellingen
Er wordt natuurlijk geheroriënteerd. “We hebben studievoortgangsmaatregelen waardoor studenten
verwezen worden naar andere opleidingen of zelfs naar andere instellingen wanneer hun leerkrediet dreigt op
te geraken. Op dat vlak bestaat vooral
een samenwerking binnen de associatie.” Toch kan iemand die op basis
van de voortgangsbewakingsregels
aan de UGent geweigerd wordt, nog
steeds aan een andere universiteit dezelfde richting gaan studeren zolang
er voldoende leerkrediet is, omdat zijn
voorgeschiedenis niet gekend is. “Problematisch,” vindt ook Versluys, “want
het voortraject van de student kan niet
opgevraagd worden omdat het onder
de privacy valt. Bij het leerkrediet is dit
paradoxaal genoeg niet het geval.” ■

ACHTERKLAP
BV

Sint-Lucas Gent

Dat er bij LUCA School of Arts Gent al
langer bezorgdheid bestaat over hun aansluiting bij de Associatie KU Leuven is bekend.
Zo organiseerden ze vorig jaar een debat met
associatievoorzitter André Oosterlinck over
de toekomst van de school. Dat gesprek overtuigde niet alle Sint-Lucaszieltjes over het
nut van ‘Leuven’. De vrees bestaat dat SintLucas zal ‘veracademiseren’, vooral met de
toekomstige renovaties aan de gebouwen in
de Zwartezustersstraat. Die zouden volgens
sommigen de specifieke noden van de kunstenschool niet in acht nemen. Campusbeheerder Machteld Pectoor bedaart de vrees:
“Deze projecten zijn steeds in nauw overleg met de verantwoordelijken en de docenten van de opleidingen gerealiseerd. Voor de
nieuwe renovaties die gepland worden, is een
gelijkaardig overleg reeds opgestart. Het feit
dat er zulke verhalen zijn, geeft op zijn minst
aan dat we — nog voor de plannen een definitieve vorm krijgen — meer aandacht zullen
moeten hebben voor de interne communicatie
hier op Sint-Lucas.”
BV

Afscheid

Meer nieuws uit de kunstensector: uw
knuffelblad kreeg geen afscheidsinterview
met Nicole & Hugo op Student Kick-Off te
pakken. “De reden daarvoor is dat VTM en
AVS op het laatste moment ook een interview wilden en dat langer is uitgelopen dan
gedacht”, zegt Laura Ghyselinck van de persdienst van Student Kick-Off. “Ze moesten die
dag ook nog naar een ander optreden en hadden dus écht geen tijd meer voor het laatste
interview.” Verder verzekerde Ghyselinck ons
dat ze totaal geen sterallures hadden. Het ga
ze goed! ■
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't Unief onder vuur?
Het Gentse uitgaansleven telt sinds de eerste week van het academiejaar een nieuw café: ‘t
Unief. De Gentse Studentenraad (GSR) wil met dit initiatief studenten, proffen en ander universitair personeel dichter bij elkaar brengen. Een nobel streven, maar niet iedereen lijkt even
enthousiast. Vanuit de leden van de Vergadering der Konventsvoorzitters (VKV) weerklinkt
voornamelijk scepsis.
door Willem-Jan Persoons en Axel de Haas
Een van de drijvende krachten achter
de bar, Jonas Pauwels, duidt het concept
van de nieuwe horecagelegenheid in het
voormalig Artevelde Café. “Een praatcafé,
eerder dan een danscafé, waar alle geledingen van de UGent de mogelijkheid krijgen
om op regelmatige basis iets te organiseren of na de werkuren iets te komen drinken. De focus ligt op studenten, maar ook
personeel en assistenten behoren tot de
doelgroep.”
Gebrek aan communicatie
Nog voor de bar goed en wel opgestart
is, klinken er kritische noten. Juist de facultaire kringen, in wie de initiatiefnemers
van ’t Unief een belangrijke partner zien,
nemen een afwachtende houding aan. “Ik
weet dat tijdens de laatste vergaderingen
verschillende verenigingen heel sceptisch
stonden tegenover het initiatief. Hebben
wij wel een extra café nodig, dat uitgebaat

wordt door de UGent?”, vraagt Laurens
Himpe van het Politiek en Filosofisch
Konvent (PFK) zich hardop af.
“De GSR is met het project gekomen
zonder vraag of inmenging van de VKV,
waarin ook het PFK een stem heeft. Wij
hebben slechts de mededeling gekregen
dat die bar er komt”, gaat Himpe verder.
Dat gebrek aan communicatie kon op weinig begrip rekenen bij de verenigingen.
Pauwels stelt dat er eenvoudigweg niet
genoeg tijd was om alle verenigingen in te
lichten over de plannen. “Het was allesbehalve slechte wil. We hadden de mogelijkheid om onze bar op deze mooie locatie te
vestigen en we moesten binnen een kleine
twee weken een beslissing nemen.”
Nadelige factoren
Zoals gezegd mag de voorziene rol van
de studentenverenigingen voor de bar niet
onderschat worden. De GSR heeft hen op

het oog om vrijwilligers te leveren om het
café uit te baten. “Maar,” benadrukt Pauwels, “ook particuliere studenten zijn uiteraard zeer welkom. Wel is het zo dat we
de verenigingen de mogelijkheid bieden
om hier activiteiten te organiseren.” Jens
Vanden Meersschaut van het FaculteitenKonvent (FK) twijfelt echter of de verenigingen wel te vinden zijn voor dat idee.
“Naar aanleiding van de vergadering van
het FaculteitenKonvent denk ik niet dat er
voldoende draagvlak is. Vooral omdat alle
verenigingen al een stamcafé hebben.”
Himpe ziet naast het feit dat veel verenigingen al een vaste stek hebben, een
groot nadeel aan ‘t Unief. “Er zijn heel veel
regels waarmee rekening gehouden moet
worden.” Pauwels beaamt. “We zitten er
zelf ook verveeld mee. We hebben een geluidslimiet en moeten om één uur ‘s nachts
sluiten, mede omdat onze buren een bed
and breakfast uitbaten.” Het organiseren
van cantussen of feesten tot in de vroege
uurtjes behoort zodoende niet tot de mogelijkheden. “Maar wie weet komt daar in
de toekomst verandering in.”
Toekomst
Waar scepsis lijkt te overheersen,
krijgt Pauwels ook andere signalen. “Er
is wel degelijk interesse van de verenigingen: deze week zijn er al zes aanvragen
voor activiteiten binnengekomen.” Op
termijn moet het café ook zondagavond
open zijn en in de komende jaren hoopt
Pauwels ‘t Unief verder te zien groeien.
“Het zou fantastisch zijn als je over straat
loopt en iemand hoort zeggen: ‘Vanavond
naar ’t Unief.’”■
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Studentenprotest echt van start
Kortrijk, Antwerpen, Brugge, Hasselt, Leuven, Gent en ga zo maar verder. Van overal kwamen
studenten naar Brussel om er Hilde Crevits (CD&V) een duidelijke boodschap mee te geven:
door Arno Vanhollebeke
“Hilde wees wijs, investeer in onderwijs.”
Onduidelijkheid heerst

“We hadden nooit gedacht dat we met
zó veel zouden zijn.” Lachebekjes alom
bij de aanwezige stuvers van alle Vlaamse
studentenraden. En ze hadden dan ook alle
reden om in hun nopjes te zijn. Er werd
een duizendtal betogers verwacht, maar
al na een halfuur manifesteren maakte de
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
gewag van 3.500 aanwezigen, wat dan ook
enkele uren later door de politie bevestigd
werd. Ondanks het hoge aantal studenten verliep de betoging van het Brusselse
Centraalstation naar het Vlaams Parlement zeer vreedzaam. De sfeer was opperbest, de studenten goedgeluimd: slogans
werden vol overtuiging uitgeschreeuwd,
vlaggen wapperden doorheen de straten, en zelfs broeken scheurden van jolijt.
Nele van Parys, naast voorzitter van COMAC Gent ook een van de bezielers van
de petitie tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, klonk strijdvaardig: “Het
academiejaar is nog maar net bezig en we
krijgen al vierduizend man op straat in
Brussel. Dit is nog maar het begin.”

www.schamper.be

Want ondanks het aanslepende protest
van de rectoren en studenten, lijkt minister van Onderwijs Crevits (CD&V) niet
geneigd van haar plannen af te wijken. Vorige week liet ze nog tijdens een gastcollege aan de UGent weten dat ‘een verhoging
van het inschrijvingsgeld vanzelfsprekend
is’ en dat ‘besparingen nu eenmaal moeten
plaatsvinden’. Ook viel bij de aanwezige
studenten te horen dat het overleg met
de minister slechts voor de show plaatsvindt en ze niet kunnen wegen op de beleidsvoering, wat Bram Roelant en Jelle
Heyvaert, respectievelijk voorzitter van
de VVS en van de Gentse Studentenraad
(GSR), nog recent in Schamper aanklaagden. Ondanks hun publieke klaagzang is er
weinig veranderd aan de onderhandelingen, nog steeds lost Crevits geen concrete
cijfers. Noch voor de universiteiten en hogescholen, noch voor de studenten. Dat er
een verhoging van het inschrijvingsgeld
komt, lijkt vast te liggen. Dat het tussen
de 900 en de 950 euro zou bedragen, blijft
voor vele studenten onaanvaardbaar. Die
studenten blijven dan ook overtuigd dat
het verzet zinvol is: “Wat zouden we hier
anders staan doen?”
Met de ruggesteun van Groen-kopstukken Elisabeth Meuleman, Kristof
Calvo en Meyrem Almaci vinden de
studenten zich dan ook een welgekomen
bondgenoot. Meuleman: “We zullen de
studenten in hun acties blijven steunen.
Het beleid van de minister is ondoordacht,
zonder een duidelijk beeld te hebben van
de financieringsstromen in het hoger
onderwijs en de concrete gevolgen van
eventuele maatregelen, kan je geen beleid
voeren.” Groen vroeg dan ook een objectieve doorlichting door het Rekenhof van
de financieringsstromen in het hoger onderwijs. Meuleman gaat verder: “Men legt
ONDERWIJS

foto door Arthur Joos

eerst een besparing van 80 miljoen euro
op. En nu pas komen er allerlei voorstellen om die besparingen op te vangen, zonder echt te weten wat die voorstellen echt
opleveren.” Oriëntering, flexibilisering,
rationalisering, studiegelden, personeelsbeleid, elk aspect van het hoger onderwijs
komt bovendrijven als een mogelijke piste
waar bespaard kan worden. Voor Andries
Verslyppe, voorzitter Studentenraad KU
Leuven, gaat men steeds te cijfermatig te
werk: “Nu wordt het hoger onderwijs veel
te boekhoudkundig benaderd. We vergeten te vaak de maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale gevolgen die aan
het onderwijsbeleid vasthangen.”
Evenaring van ‘actie tegen de
10.000’?
De bal ligt in het kamp van minister
Crevits, die weldra zal landen met haar
begrotingsplannen. Ook zou het concrete
studiegeld dan eindelijk duidelijk moeten
worden, want na meerdere lekken in de
pers blijft onduidelijk hoeveel een Vlaamse
student volgend academiejaar zal moeten
betalen om zich in te schrijven aan een hoger onderwijsinstelling. Of Crevits een
bindend bedrag of een mogelijk maximum zal opleggen, is nog niet geweten. Al
meermaals lieten de rectoren verstaan dat
ze een concurrentieslag onder elkaar absoluut willen vermijden en eenzelfde studiegeld aan hun studenten willen vragen, dat
dus hoger zal zijn want het snoeien in het
personeelsbestand zou onmogelijk zijn.
Het wordt een woelig jaar, maar of het
studentenprotest het verzet in 1979 zal
evenaren, blijft afwachten. Toen woedde in
de Gentse straten een heuse oorlog tussen
studenten en rijkswachters in het kader
van de ‘actie tegen de 10.000’. Ingesmeten
ruiten van de Blandijn en tientallen studenten in het prison incluis. ■
Schamper 544
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"Niet alleen voor
geneeskundestudenten"

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag uit
kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen. Studentondernemer zijn is daar een van. Om de twee weken zet Schamper er eentje in the picture.
door Willem-Jan Persoons, Yarah Van Rompaey en Selin Bakistanli
foto door Brecht Vissers

Ooit al afgevraagd waarom de hulpdiensten er zo lang over doen om ter
plekke te raken? In de tijd die verstrijkt
tussen het neerleggen van de telefoon en
het opendoen van de deur kan je een kop
thee zetten, twee keer je was draaien en
ondertussen de kat te eten geven. Niet erg
handig wanneer je doodzieke cavia of een

andere geliefde, dringend verzorging nodig heeft. Geneeskundestudenten Steven
Vercammen en Virginia Liberton bedachten een app die de hulpverlening in
ons land heel wat efficiënter kan maken:
het Emergency Volunteer Assistance
Program, afgekort EVAP.
Hoe werkt de app eigenlijk?
Steven: “De applicatie is eigenlijk ontstaan op een buitenlandse stage, waar ik
een soortgelijk idee gezien heb. Het werd
mij duidelijk dat een gelijkaardig systeem
in België veel voordelen zou bieden.”
Virginia: “Op het moment dat iemand
de noodcentrale belt, kunnen die buiten de
gewone hulpdiensten ook het EVAP-netwerk activeren. Dan kunnen ze door geolocating zien hoeveel mensen er in de buurt
van het noodgeval zijn. Afhankelijk van de
ernst van de oproep kunnen ze meerdere
mensen activeren.”
Hoeveel mensen zijn er met dit project bezig?
Steven: “Ik denk dat er op dit moment
een 10 à 15-tal mensen met het project
bezig zijn. Sommigen zijn bezig met de
technische kant van de applicatie, anderen doen de PR. Ook in het buitenland zijn
er een aantal mensen die aan ons project
meewerken.”
Hoe zijn jullie, als geneeskundestudenten, betrokken in het project?
Virginia: “Ik ben er dankzij Steven in
gerold. Begin juli vroeg hij me enkele zaken in verband met fondsen en PR op te
zoeken. Ik verzorg voornamelijk de PR,
samen met nog iemand. We kijken hoe
we het project onder de aandacht kunnen
brengen. We willen niet alleen geneeskundestudenten en hulpverleners bereiken, we
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denken ook dat het grote publiek geïnteresseerd zal zijn.”
De app bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase, wanneer zijn jullie klaar
voor de lancering ervan?
Virginia: “De proof of concept, de eerste
versie van de app, willen we deze maand
ontwikkelen. Ergens midden november
zou er een testproject zijn onder studenten om te zien waar we de applicatie nog
kunnen aanpassen.”
Steven: “Dat is één aspect. We mikken
vóór het eind van het academiejaar op een
volledige lancering. Maar voordat we dit
kunnen realiseren, moet er in België nog
een wetswijziging komen. Op dit moment mag de dienst 100 geen informatie
verspreiden over mensen die in nood zijn
omwille van privacyredenen. Ons doel is
om zodanig veel mensen te mobiliseren
zodat we de overheid ook duidelijk kunnen
maken dat privacy van ondergeschikt belang is wanneer mensenlevens op het spel
staan. Ik wil er graag nog aan toevoegen
dat we nog steeds op zoek zijn naar mensen die ons kunnen helpen. We zijn op dit
moment met 10 à 15 die er intensief mee
bezig zijn. Ik denk dat, om goed te zijn,
we met 30 à 40 zouden moeten zijn. We
kunnen mensen van heel wat verschillende
profielen gebruiken. Enerzijds mensen die
iets van rechten kennen om het juridisch
aspect te onderzoeken, informatici die
kunnen helpen bij de ontwikkeling van de
app zelf en medici die eventueel hun connecties kunnen aanspreken. Maar ook andere mensen die in hun eigen faculteit het
project willen voorstellen. Uiteindelijk is
ons doel wel een zo breed mogelijk publiek
aanspreken.” ■
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Studeren in Gaza

Deze zomer was het weer van dat: het conflict in Gaza laaide opnieuw op. Een opvallend doelwit
van de Israëlische bombardementen was de Islamic University of Gaza. Maar wat doet de situdoor Tom Cassauwers
atie in Gaza nu met een universiteit?
De Islamic University of Gaza is de
grootste universiteit van de Gazastrook
en met haar 20.000 studenten ongeveer
even groot als de Universiteit Antwerpen.
Maar waar ze in Antwerpen meestal niet
te maken krijgen met (echte) bommen,
heeft de universiteit in Gaza daar wel al
wat ervaring mee. Zo bombardeerde het
Israëlische leger de laatste jaren al twee
keer de Islamic University, in 2009 en nog
eens deze zomer. De Israëlische overheid
claimde telkens dat bepaalde faciliteiten
van de universiteit, onder andere de labo’s,
gebruikt werden om wapens te produceren. Zelf ontkent de universiteit dat en
stelt ze dat de aanvallen vooral het recht
tot onderwijs in de Gazastrook trachten te
beperken. Daarnaast werd de universiteit
dan nog eens beschadigd in 2007, tijdens
gevechten tussen Hamas en Fatah (een andere Palestijnse politieke beweging) in de
nasleep van de Palestijnse verkiezingen
van 2006.

een universiteit niet noodzakelijk dat deze
partij de universiteit controleert. Iets wat
ook voor de Belgische context geldt, waar
academici evengoed politieke engagementen aangaan.
Praktische beperkingen
Naast de periodieke bombardementen
lijdt het leven in Gaza uiteraard ook sterk
onder de huidige blokkade. Deze zorgt ervoor dat elektriciteit en internet niet altijd
beschikbaar zijn, wat gevolgen heeft voor
het leven aan de universiteit. Powerpoints
gebruiken is bijvoorbeeld niet altijd een
optie. Snel op e-mails antwoorden, in België zelfs een probleem voor de gemiddelde
academicus, is al helemaal uit den boze. Er
is maar per dag een paar uur toegang tot
het internet. Daarnaast kunnen academici
en studenten niet gaan en staan waar ze
willen. Dit zorgt ervoor dat ze in de praktijk vaak verhinderd worden om naar het
buitenland te gaan, voor bijvoorbeeld con-

Banden met Hamas

gressen of uitwisselingsprogramma’s. Zo
zijn er geen consulaten in Gaza, en naar
de beschikbaar consulaten in Jeruzalem of
Tel Aviv gaan vereist het oversteken van
de grens met Israël, wat niet altijd mag.
Na een Israëlisch bombardement heeft
Gaza sinds 2001 ook geen luchthaven
meer. Inwoners zijn genoodzaakt om via
Jordanië of Egypte te reizen. Wat alweer
de noodzaak betekent om de streng gecontroleerde grens met Israël of Egypte
te doorkruisen. Israël is geen optie omdat
personen met een Palestijnse nationaliteit
woonachtig in Gaza of op de Westelijke
Jordaanoever geen toegang hebben tot de
internationale luchthaven Ben Gurion. En
zelfs al weet je deze obstakels te overwinnen, dan kan het periodiek oplaaien van het
conflict ervoor zorgen dat je Gaza niet kan
verlaten. Deze zomer konden er zo weer
een aantal Palestijnse uitwisselingsstudenten niet naar hun bestemming vertrekken.
De administratieve rompslomp van jouw
erasmus verdwijnt er in het niets bij. ■

De universiteit zelf is weliswaar niet
onbesproken. Ze plaatst zichzelf binnen de
islamistische beweging (zie de Islamic prefix), en zou banden onderhouden met Hamas. Verschillende hooggeplaatste leden
van Hamas vervullen bijvoorbeeld functies
aan de universiteit. Hierdoor wordt de financiële steun van westerse organisaties
aan de universiteit bekritiseerd, omdat het
als financiering van terrorisme kan beschouwd worden. Het is echter onduidelijk
Hamas de instelling rechtstreeks controleert. Zo is het niet meer dan logisch dat er
individuen uit Hamas participeren in het
universiteitsleven, gezien de partij bij de
laatste verkiezingen van 2006 een absolute meerderheid behaalde in de Gazastrook.
Daarnaast betekent participatie door partijgebonden individuen in het bestuur van
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PARK MEETERS

Voor eens en voor altijd
Als een moderne kruisvaarder van de Verlichting trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde
tegen de onwetendheid van de massa. Zijn doel: het volk van zijn bijgeloven en waanbeelden
ontdoen. Immer kritisch brengt hij u in zijn column de naakte waarheid.
door Lieselot Le Comte

cartoon door Robbe Verschueren

Niemand, maar dan ook niemand maakt
worst met appelmoes zoals mijn mama.
De sissende geur van smeltende boter en
brandend vet doet me snorren van genot.
Pavlovs hond kan nog wat leren van mijn
kwijlende muil boven die dikke pens. Niets
erotischer dan het hemelse zwarte korstje
aflikken.
En nu gaat die bitch van een Helen
Vlassara mijn enige lichamelijke genot
afpakken. Hoogleraar noemt ze zich dan!
Professor! Een sadistische foodnazi die
zich omhoog neukte in het academische
milieu, niet meer dan dat is ze. Volgens
deze kwakzalver krijgen we elke dag bakken vergif binnen in de vorm van AGE’s.
Deze suikermoleculen klampen zich vast
aan eiwitten en vetten en zijn in die combinatie dodelijker dan oogcontact met een
IS-strijder. Hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en dementie zijn maar enkele wapens uit het AGE-arsenaal. Maar
gelukkig is daar dokter Vlassara, als
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strijdbare engel uit de hemel neergedaald
om ons te verlossen met haar nieuwe dieetbijbel! (Nu te koop in de mindere boekhandel.) Gij zult geen fabrieksvoer eten! Gij
zult geen vetten eten (ook geen olijfolie)!
Gij zult geen vlees eten! En het ergste:
gij zult niets bruin bakken, want dit zorgt
voor gigantische hoeveelheden AGE’s!
Zelfs Dantes inferno is aantrekkelijker dan
het vooruitzicht mijn bruine vleeskorstjes
te moeten laten.
In ruil voor deze ascetische levenshouding waar zelfs een middeleeuwse pilaarbijter jaloers op zou zijn, belooft Vlassara
een heel lang en gezond leven. Gelukkig
ben ik erin geslaagd deze gezondheidspredikant te ontmaskeren als ordinaire charlatan. Ten eerste staat AGE voor advanced
glycation end products. De claim dat het anti-AGE-dieet je jong zou houden, is dus
compleet uit de lucht gegrepen. Ten tweede zijn de AGE’s niet de meeste bekende
of gevaarlijke procescontaminaten (stof-
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fen die gevormd worden bij het bereiden
van voedsel). Die eer gaat naar acrylamide
en PAK’s. PAK’s ontstaan als je eten laat
verbranden, terwijl acrylamide bijvoorbeeld wordt gevormd tijdens de bereiding
van chips, frietjes en peperkoek. En om te
beseffen dat die dingen geen bijdrage leveren aan een goede gezondheid, heb je geen
universitair diploma nodig. Bovendien,
tegen de tijd dat je een dodelijke hoeveelheid acrylamide, PAK’s of AGE’s binnen
hebt, lig je al lang en breed onder de zoden
ten gevolge van je overgewicht. De verhoging van AGE is nauwelijks meetbaar
in het bloed, zelfs niet na ne groot’n friet.
Ten derde is een normaal lichaam perfect
in staat om zelf de AGE’s af te breken.
Daarvoor hebben we namelijk een stel nieren van Onze Lieve Heer gekregen. Die
spoelen de AGE’s in een luttele twee uur
door. De vermeende boosdoeners hebben
eenvoudigweg geen tijd om schade aan te
richten.
Helemaal mooi wordt het wanneer we
Vlassara’s 40-jarige onderzoek van naderbij bekijken. De resultaten lijken op
het eerste zicht inderdaad spectaculair de
beloftes in te lossen. Tot je de kleine lettertjes onder de loep neemt: Vlassara deed
haar onderzoek op nierpatiënten en diabetici. Bij deze laatste groep maakt het lichaam van nature veel te veel AGE’s aan.
Victorie kraaien omdat deze personen gered zouden zijn, is even stupide als verslaafden hun coke afnemen en dan jubelen
dat ze toch wel veel lucider zijn.
Dus goedgelovige studentjes, in plaats
van collectief naar de biowinkel te hollen om quinoa en gojibessen te hamsteren, passeer je beter even aan de Brug,
waar deze waarheidsridder z’n brandende
zwaard laat neerdalen op de onwetendheid! Maar nu niet, mama roept dat ik aan
tafel moet. ■
www.schamper.be
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onzichtbaarheidsmantel

door Suzan Grootveld

De onzichtbaarheidsmantel van Harry lijkt net wat minder magisch nu onderzoekers van de
University of Rochester erin geslaagd zijn met complexe lenzen voorwerpen voor het menselijk
oog te verbergen. Het basisidee achter het ontwerpen van de lenzen is dat de lichtstralen rond
een voorwerp schijnen, zodat het lijkt alsof het voorwerp er niet is. Dit is eerder al geprobeerd,
maar die lenzen werkten alleen als er recht in gekeken werd. Nu is er een nieuwe techniek waarbij vier lenzen achter elkaar geplaatst worden, met een bepaalde afstand van elkaar verwijderd.
Hierdoor blijven de voorwerpen verborgen voor het oog, vanaf welke kant je ook in de lenzen
kijkt. Met deze lenzen zouden chirurgen bijvoorbeeld operaties beter kunnen volgen doordat
ze door hun handen heen kunnen kijken. Of zouden vrachtwagenchauffeurs zicht kunnen hebben in hun dode hoek. Maar aangezien de lenzen niet in mantelformaat geproduceerd kunnen
worden, zit stiekem door de verboden sectie van de schoolbibliotheek sluipen er jammer genoeg
nog niet in.

BUITENAARDS LEVEN

Dat water een cruciaal element was voor het ontstaan van leven, dat wisten we al.
Nu blijkt dat het feit dat de aarde de juiste omstandigheden kende voor het ontstaan
van leven, toch niet zo bijzonder is als voorheen gedacht. De reden tot deze aanname is
een nieuw onderzoek naar de oorsprong van water op de aarde. Water komt doorheen
het heelal voor in de vorm van ijskristallen gevormd uit een oerwolk. Uit deze wolk
zijn sterren ontstaan en vervolgens planeten. Maar water kan ook gevormd zijn via de
chemische vorming en afbraak van de molecule. Dit vindt plaats in zonnenevels die een
jonge ster uitzendt. Lange tijd was het onduidelijk welke oorsprong het water op aarde
voornamelijk heeft. Het is namelijk zo dat ijs, afkomstig van de oerwolk, in vele andere
zonnestelsels op dezelfde manier als bij ons zou kunnen voorkomen, terwijl de hoeveelheid water gevormd uit de zonnenevels per zonnestelsel sterk kan verschillen. Het onderzoek was erop gericht te achterhalen via welk van de twee processen het water op
aarde voornamelijk terecht is gekomen, om zo te ontdekken hoe bijzonder het is dat hier
gemeentepils uit de kraan stroomt. Hieruit bleek vervolgens dat wel de helft van het
water op aarde afkomstig is van de oerwolk. Het vinden van water op een planeet is dus
niet zo bijzonder als voorheen gedacht werd, aangezien water dat afkomstig is van de
oerwolk ook in alle andere zonnestelsels terecht is gekomen. Het is dus goed mogelijk
dat er elders nog planeten zijn die de juiste omstandigheden hebben voor het ontstaan
van leven.

ARK VAN NOAH

Wij mensen moeten toch altijd een beetje god spelen in de natuur. Zo blijkt ook na onderzoek op de Caraïbische eilanden. De verspreiding van hagedissen van het geslacht Anolis
over de eilanden werd hier onderzocht. Volgens de klassieke regels neemt de biodiversiteit
van soorten op een eiland toe afhankelijk van de grootte en de bereikbaarheid van het eiland.
Anderzijds neemt de verspreiding van soorten af met de graad van isolatie. Tijdens het
onderzoek bleek dat er inderdaad een direct verband te vinden was tussen grootte van een
eiland en de diversiteit aan soorten. Ook bleek dat de isolatie van de eilanden er weinig toe
deed. Dit komt door de tussenkomst van de mens. Al was het water tussen eilanden vroeger
een barrière voor de hagedissen, tegenwoordig kunnen de beestjes meeliften aan boord van
vrachtschepen en komen ze zo terecht op andere eilanden. De mens legt de natuur zijn ijzeren wil op, ook op onbedoelde manieren. ■
www.schamper.be
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UGent wijst de (roet) weg!
In de kelders van dat gebouw achter ‘t UFO waar niemand iets van lijkt af te weten, wordt naarstig gewerkt aan baanbrekend onderzoek. Onderzoek dat ons allemaal op korte termijn een andere weg zou kunnen opsturen. De gezondste weg. Letterlijk.
door Pieter De Smet, Laetitia Mouton en Iris Jiang

“Het begon allemaal met een jaar op en
af fietsen tussen werk en thuis met een
professionele geluidsmeter,” vertelt Luc
Dekoninck ons op zijn bureau in de SintPietersnieuwstraat. “De dataset die ik hierdoor heb verkregen, vormt de kern van het
verhaal.” Dekoninck legt momenteel de
laatste hand aan zijn doctoraat binnen de
vakgroep Akoestiek. Hij werkte eerst in de
privésector en vervolgens als onderzoeker
bij verschillende instellingen rond akoestiek, alvorens hij het het idee kreeg om te
doctoreren. De vakgroep maakt deel uit
van het Department of Information Technology (INTEC) en staat onder leiding van
professor Dick Botteldooren. “Ah, met
drie van Schamper tegelijk? Om alles goed
te kunnen onthouden zeker?”
‘Horen’ van vervuiling
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“Uit een dataset van meetgegevens onderscheiden we geluid met lage en hoge
frequenties”, vertelt Dekoninck. “De lage
frequenties worden veroorzaakt door het
motorgeluid van de voertuigen.” Dekoninck wil ons eerst en vooral meer vertellen over de technische kant van het
verhaal. Het ultieme doel van zijn onderzoek: gebiedsdekkende kaarten samenstellen die een beeld geven van de uitstoot van
het zogenaamde Black Carbon. Dat goedje
is bijzonder gevaarlijk voor onze gezondheid omdat het eens binnen in onze bloedstroom onze vitale organen kan aantasten.
Black Carbon is bij wetenschapsnitwits beter
bekend als het roetgedeelte in uitlaatgassen (ah, daarvoor dient die roetfilter!).
Blijft de vraag natuurlijk: hoe gaan we die
Black Carbon meten? De motorgeluiden
uit de eerste zin, weet u nog, wel, dat zijn
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de belangrijkste componenten van het geluid dat je op straat hoort. Zij geven een
beeld van de hoeveelheid verkeer dat op
een bepaald ogenblik circuleert. Daarnaast vinden we ook hoge frequenties die
veroorzaakt worden door het rolgeluid
van de banden. Op basis van de parallelle
metingen van Black Carbon, de hoeveelheid
verkeer (laagfrequent geluid), de snelheid
(hoogfrequent geluid) en de meteorologische omstandigheden kan een goede schatting gemaakt worden van de effectieve
blootstelling van fietsers aan roet.
Om Black Carbon-deeltjes te ‘horen’ met
professionele meetapparatuur, concentreren we ons voornamelijk op die lage frequenties. Het interessante is nu dat je met
enkele passages geluidsmetingen al een
zeer goede schatting krijgt van het plaatselijk verkeer en de lokale dynamiek (files,
wachtrijen e.d.). Op die manier is het mogelijk om een gebiedsdekkende blootstellingskaart te maken. Wat heb je nodig om
dit voor Gent op te stellen? “Een tiental
geluidsmeters op de fiets en ongeveer 100
fietsers die elk in tweetal weken hun trajecten fietsen, netjes verdeeld over de stad,
en je kan heel Gent en de rand opmeten.”
En hier komt de smartphonegebruiker in beeld. U dus. “In een volgende fase
willen we onderzoeken hoe de professioneel-wetenschappelijke meetcampagne
aangevuld kan worden met metingen van
lage kwaliteit met een smartphone”, vertelt
Dekoninck, die dergelijke low quality-input
wil gaan gebruiken in een verhaal van big
data, waar vele laagkwalitatieve gegevens
samen een wetenschappelijk verantwoorde
uitkomst kunnen gaan bieden.
Een vergelijking van metingen over
heel Europa kan interessant materiaal
opleveren bij onderzoek naar luchtverontreiniging in drukke steden. “Vraag is
natuurlijk of ze het overal willen weten”,
gniffelt Dekoninck, “we hebben bijvoor-
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beeld wel al metingen in Bangalore (India,
n.v.d.r.) gedaan. Onze meetapparatuur heeft
wel een maand vastgezeten bij de douane,
maar vervolgens zijn ze daar gaan fietsen
met ons materiaal. Natuurlijk moeten we
vaststellen dat die geluidsniveaus (indicatief voor de de Black Carbon-niveaus) van
een andere orde zijn dan bij ons, en toch
blijft de relatie door de wetenschappelijke
meetmethode tussen al die moto’s opgaan.
Hoe dichter bij de bron van de roetuitstoot, hoe hoger de blootstelling, simpeler kan eigenlijk niet. We meten met onze
microfoons tegelijk de hoeveelheid verkeer
rond de fietsers en de afstand van de fietsers tot de bron.”
Kiest u de snelste, kortste of
gezondste weg?
Meten, sensibiliseren, opvolgen. Dat is
in drie eenvoudige stappen de geplande
werkwijze om het doctoraatswerk van Dekoninck interessant te maken binnen een
maatschappelijke context. Veiligheidstips
voor op de weg van Flor Koninckx en ‘de
snelste route’ van mevrouw Global Positioning System zijn één zaak, maar wat als
je nu eens voor de ‘meest ecologische’ of
‘meest gezonde’ route zou kunnen gaan?
En wat als we het systematische gedrag
van gebruikers die deze tips volgen eens
vergelijken met de evolutie van hun gezondheid?
Enkele steden en gemeenten lieten al
hun interesse blijken. Onder andere de
Stad Gent maakte in zijn budget voor
2015 geld vrij om representatieve kaarten
van zijn straten ter beschikking te stellen.
De fietsstraten, die her en der verschenen
in onze Arteveldestad, zouden dus wel
eens frequenter kunnen opduiken de komende jaren, met dank aan de kaarten van
INTEC. Aan de ene kant kunnen steden
en gemeenten dus hun mobiliteitsbeleid
afstemmen op zulke kaarten. Het verhaal
van de gebruiker is de andere kant van het
verhaal. De samenwerking met de organisatie Trage Wegen voedde een tweeledig
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idee: de gebruiker kan niet alleen genieten
van een rustigere, veiligere en gezondere
route, maar de alternatieve routes kunnen
ook het gebruik van verloederde paden en
wegen promoten op basis van kaartmateriaal uit het onderzoek van Dekoninck.
De frappante gegevens kunnen hopelijk ons denken en handelen gaan beïnvloeden. Bekijk bijvoorbeeld eens de kaart
van eenzelfde gebied op een werkdag of
een autoloze zondag (zie inzet). Ook enkele schoolkinderen konden de effecten van
Black Carbon met eigen ogen vaststellen

“Gaan wandelen
met een klas met een
geluidsmeter is niet
wat je noemt een
‘wetenschappelijk
verantwoorde’ meting”
toen de meetapparatuur meeging op klasuitstap. “Natuurlijk, gaan wandelen met
een klas kinderen met een geluidsmeter
is niet wat je noemt een ‘wetenschappelijk
verantwoorde meting’. (lacht) Maar je kunt
wel degelijk het probleem van vervuiling
met de techniek illustreren. De data zelf
kunnen we dan misschien niet gaan gebruiken, de reacties van de leerkrachten en
leerlingen op de resultaten met de roetmeter waren spectaculair”, aldus Dekoninck.
“Als fietser kan je afhankelijk van het seizoen en de beschikbare alternatieve routes
30% tot 70% van je blootstelling vermijden.”
Ro(e)tbaan: de app!

ook een totaal ander publiek kunnen gaan
aanspreken. Een routeplanner zou dan niet
alleen onze gezondheid een dienst bewijzen, maar ook het streefdoel van Trage
Wegen ondersteunen.
Want naast de sensibiliserende functie
zou Dekoninck graag een dergelijke applicatie gebruiken om de metingen an sich
uit te voeren. Maar zo’n functie is nog niet
voor morgen. Ten eerste schiet de kwaliteit van de microfoons op onze smartphone ruimschoots tekort. Een tweede
probleem is dat men voor elk verschillend
soort toestel zou moeten kalibreren, wat
bijna onmogelijk is. Op termijn is het de
bedoeling dat de intelligentie die nu enkel
in de software en meetapparatuur van de
onderzoekers te vinden is, zich verplaatst
naar de smartphone. Dekoninck hierover:
“De focus ligt nu op het sensibiliserend effect, omdat we nu nog niet kunnen garanderen dat we wetenschappelijke kwaliteit
kunnen halen uit dergelijke metingen.”
Op termijn zou dit project een belangrijke schakel kunnen zijn in het denkproces naar een gezondere levensstijl, aldus
de mensen van INTEC. “Zo kunnen epidemiologen de risico’s inschatten op basis
van een bepaald gedragspatroon, daarvoor
hebben ze wel zeer gedetailleerde kaarten
nodig om die zaken aan te toetsen.” Omdat
er momenteel een vrij beperkt enthousiasme is bij epidemiologen (kruisbestuiving
tussen verschillende vakgroepen blijft een
ongesloopt heilig huisje), wil de groep
daarom misschien op korte termijn aan de
slag met biomarkers. Dekoninck: “ Zo kunnen we via een app zien welke biomedische
parameters veranderen bij een blootstelling op een bepaald traject, en welke gezondheidseffecten daarmee gepaard gaan,
wanneer je bijvoorbeeld dagelijks in de file
Gent-Brussel staat.”
Gezonde kaarten, hopelijk snel in uw
geliefde Gent. ■

Door het koppelen van representatieve
gegevens aan een routeplanner, zou men
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“UGent is duurzaamste universiteit van
Op 13 oktober presenteert de UGent haar eerste duurzaamheidsrapport, waarin alle inspanningen van de universiteit rond het thema zijn opgelijst. Conclusie: de UGent en duurzaamheid
door Arno Vanhollebeke, Katrien Bernard en Thomas Jacobs
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
foto door Gerieke van der Linden

De duurzame visweek, windmolens,
flexibele loopbaantrajecten, datacentra in
De Sterre… Onder het bewind van rector
Anne de Paepe profileert onze Alma Mater zich steeds meer en meer als een onderwijsinstelling die op verschillende vlakken
een duurzaam beleid nastreeft. Na de duurzaamheidsvisie eind 2013, publiceert ze nu
ook haar eerste duurzaamheidsrapport dat
Schamper kon inkijken. En de balans valt
erg positief uit. Logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe en academisch beheerder Koen Goethals, naast rector De
Paepe en vicerector Mortier de opperste
generaals van het UGent-legioen, zijn in
hun nopjes: “Op verschillende vlakken zijn
we echt goed bezig, maar er zijn nog opportuniteiten.”
Hoe belangrijk is dit rapport op lange termijn in de duurzaamheidsvisie
van de UGent?
Vanden Berghe: “Onze grootste verwezenlijking was het goedkeuren van onze
duurzaamheidsvisie eind 2013. Door gedurende enkele jaren de denktank Transitie UGent, met zowel personeelsleden als
studenten, hun werk te laten doen en die
visie op te stellen, kunnen we nu ook dat
rapport naar buiten brengen. We werden
gedurende jaren al attent gemaakt op het
feit dat we meer moesten inzetten op duurzaamheid. De visie en het rapport komen
nu recent naar buiten, maar al sinds 1993
ondernemen we vele stappen op diverse
domeinen.”
Goethals: “Onderwijs, mobiliteit, afval,
energie, onderzoek, personeelsbeleid, op
alle vlakken streven we een duurzaam beleid na. Dit niet alleen om de kostprijzen
te kunnen drukken, maar ook om de omgeving van de universiteit, zijnde Stad Gent
en sinds kort ook Kortrijk, niet te schaden.
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Een algemeen bewustzijn van duurzaamheid, daar staan we voor.”
Wat zijn de belangrijkste conclusies
die in het rapport vervat staan?
Vanden Berghe: “In het rapport vertrekken we van 41 internationale richtlijnen, opgesteld door het Global Reporting
Initiative (GRI), die ons toelaten om de
Universiteit Gent te beoordelen wat betreft ons duurzaamheidsbeleid. En dat
gaat inderdaad verder dan ecologie. Ook
economische en sociale duurzaamheid
staan centraal. Maar het feit dat we dit
rapport konden opstellen, dat we dit ver-

"Een verhaal dat je
niet hebt, kan je niet
schrijven"
haal kunnen schrijven, toont aan dat we er
zeer serieus mee bezig zijn. Een verhaal
dat je niet hebt, kan je niet schrijven. In
Vlaanderen zijn enkel Odisee (de fusie van
de voormalige HUB en KAHO, n.v.d.r.) en
de UGent opgenomen in deze online database. Niet dat andere instellingen die daar
niet instaan het niet goed doen, maar wij
zijn er toch nog een stuk serieuzer mee bezig dan hen.”
Interdisciplinair onderzoek
en vissen
Welke concrete initiatieven geven
uiting aan dit beleid?
Vanden Berghe: “Dat gaat zeer erg
breed. Vaak komt ook de expertise van ei-
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gen proffen en onderzoekers in de praktijk
tot uiting. Zo hebben onderzoekers van de
mariene biologie ons begeleid wat betreft
welke vis we duurzaam kunnen aanbieden
in onze resto’s. Zo bekijken we wanneer
we welke vis moeten aanbieden, rekening
houdend met overbevissing en in welke
mate een soort bedreigd is. Dan hebben we
ook de duurzame visweek die zij ook ondersteunen.”
Goethals: “Een ander voorbeeld is het
leer- en studiemateriaal. We werken aan
een technologieplatform waar alle apparatuur samengebracht wordt. Te vaak zijn er
verschillende onderzoeken die dezelfde apparatuur nodig hebben en dat onderzoek
niet ver van elkaar voeren. In het technologieplatform wordt al het apparatuur
bij elkaar gebracht. Zo zitten we niet met
twee toestellen die slechts voor de helft
van de tijd gebruikt worden en kunnen we
één zeer goede microscoop aanschaffen in
plaats van twee mindere. Zo ben je duurzaam op meerdere vlakken: je verbruikt
minder plaats, minder energie en je bevordert de samenwerking tussen verschillende onderzoekers, wat op zijn beurt weer
voor nieuw onderzoek of nieuwe inzichten
kan zorgen.”
En dit zorgt op zijn beurt weer voor
nieuwe, duurzame, toepassingen?
Goethals: “Duurzaam onderzoek moet
altijd interdisciplinair zijn en daar moeten
we als universiteit de nodige structuren en
de organisatie voor voorzien. Enkel met
die organisatie kunnen die onderzoekers
elkaar vinden en met elkaar samenwerken.
Om dan op hun beurt weer onderzoek te
doen naar mobiliteit, vergrijzing, klimaatsverandering, en dergelijke. Het onderzoek
van de toekomst is trans-, multi- en interdisciplinair. Dat kunnen we als instelling
zelf bevorderen door een goede organisa-
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het land”
tie op poten te zetten. Daar zijn we nog
mee bezig en dit is dan ook nog één van die
belangrijke aandachtspunten.”
State-of-the-art
datacentrum
Bij duurzaamheid denken we spontaan aan energie en ecologie. 23 procent
van de energie die de UGent verbruikt,
maakt ze zelf aan. Hoe gaat dat in zijn
werk?
Vanden Berghe: “De UGent heeft drie
windmolens langs de E40 en binnenkort
komt er ook een biomassacentrale. Hier
en daar liggen ook de klassieke zonnepanelen op de daken. Een belangrijk aandeel van de energie wordt inderdaad door
ons zelf opgewekt. Wanneer er toch nog
energie wordt aangekocht, is dit telkens
groene energie. Wanneer er nieuwe gebouwen worden gezet, zoals de resto van
de faculteit Dierengeneeskunde, proberen we energieneutraal te bouwen. Ook
het technicum, waar de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen binnenkort
wordt ondergebracht, en de nieuwe cafetaria worden hoogstwaarschijnlijk energieneutraal gerenoveerd, maar hier is de
beslissing nog niet genomen. Een andere
investering is de bouw van het datacenter op “De Sterre”. Alle servers van alle
faculteiten worden daar verzameld. Dit
center is een echte state-of-the-art project,
waar via warmterecuperatie alles op een
zeer duurzame manier gebeurt. Professoren worden ‘gedwongen’ hier aan mee te
doen, door ze zelf de energiefactuur voor
te schotelen.”

Trekt de UGent die duurzaamheid
ook door naar het personeelsbeleid?
Goethals: “Inderdaad, ook in het personeelsbeleid werken we aan duurzaamheid. Het is al langer duidelijk dat de focus
te veel lag op de kwantiteit van publicaties.
Vanaf nu werken docenten met gepersonaliseerde doelstellingen die ze moeten
vervullen binnen de 5 jaar. Als die doelstellingen zijn vervuld kan je bevorderd
worden. De ratrace tussen onderzoekers
en onderwijzend personeel mag zeker niet
versterkt of aangemoedigd worden; we
moeten op een duurzame manier met het
personeel omgaan. Op dit vlak is er echter
nog heel wat werk aan de winkel.”
Is er soms geen gebrek aan bindende
maatregelen? Zo moeten thesissen nog
steeds niet verplicht recto verso worden
afgedrukt.
Goethals: “Tja, dit is jammer, en het
was ei zo na het geval, maar het werd niet
goedgekeurd in de raad van bestuur. Er is
wel een grote stap vooruit gezet, zo kan
een thesis nu wel elektronisch worden in-

gediend en kunnen er maar maximaal 3
kopijen worden gevraagd.”
Vanden Berghe: “De universiteit heeft
soms tijd nodig om bepaalde beslissingen
er door te krijgen. Zeker als het gaat om
gevoelige, symbolische thema’s zoals het
recto verso printen van thesissen. Dat
moet nog wat rijpen.”
Zijn we de duurzaamste universiteit
van België?
Goethals: (eerst erg diplomatisch): “Ik
kan het niet vergelijken, want er is nog
geen vergelijkende studie gemaakt. We
zijn alleszins de enige universiteit die er
zo serieus mee bezig is. We merken ook
dat duurzaamheid bruist en leeft bij de studenten en we hebben minstens de kiemen
gelegd om de duurzaamste universiteit te
worden.”
(denkt diep na, om met pretlichtjes in de
ogen te vervolgen): “Ja, ik denk toch wel dat
we de duurzaamste universiteit van België
zijn.” ■

Vloeien de kosten die jullie uitsparen met dit beleid terug naar het
duurzaamheidsbeleid of gaan die naar
andere geledingen van de universiteit?
Vanden Berghe: “De winst die we halen uit uitgespaarde energie zetten we telkens opnieuw in. De middelen gebruiken
we ofwel voor duurzaam renoveren, ofwel
voor sensibilisering.”

www.schamper.be
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Gentse bio-ingenieurs scannen
de bodem rond Stonehenge

Met een quad rond het Stonehenge rijden, we dromen er allemaal wel eens van. Voor de wetenschappers van de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken, kortweg
ORBit, is die droom al enkele jaren werkelijkheid.
door Jessie Van Cauter
foto door Phillipe De Smedt

Vier jaar geleden startte de vakgroep archeologie van de Universiteit van Birmingham samen met het prestigieuze Ludwig
Boltzmann Institute for Archaeological
Prospection uit Wenen het project Stonehenge Hidden Landscapes. De bedoeling
was het landschap rond het bekende megalithische monument in kaart te brengen.
Omdat de Britten zeer gehecht zijn aan
hun erfgoed en de site sterk beschermd is,
moest dit vooral op niet-invasieve wijze
gebeuren. Daarom zetten de onderzoekers
geofysische bodemsensoren in. Om hun
werking te illustreren, gebruikt professor
Marc Van Meirvenne graag een analogie
uit de medische wereld. “Het is zoals het
nemen van een röntgenfoto, waarop je kan
zien of er een bot is gebroken. Om zeker
te zijn moet je toch nog opereren, alleen
kan je dat nu heel gericht en efficiënt gaan
doen. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal: je
neemt een scan van de bodem en daar waar
je nog met grote vraagtekens zit, kan je
heel gericht gaan boren of graven.”
Supersensor
De UGent stapte pas twee jaar geleden mee in het project. Toen bleek dat de
sensor van de vakgroep Bodembeheer bij
vorige projecten al prachtige resultaten
had geboekt. Het type sensor van professor Van Meirvenne en dr. De Smedt is bovendien in staat verstoringen in de bodem
te minimaliseren. En laat die verstoringen
nu net een probleem zijn op de site rond
Stonehenge. De Smedt: “Tot voor kort
vond daar een gigantisch groot festival
plaats, een soort Pukkelpop.” Van Meirvenne vult aan: “De archeologen van Birmingham hadden het probleem dat er veel
oppervlakkige verstoring was, afkomstig
van de metalen kroonkurken van die festivals. Ons toestel is daar veel minder ge-
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voelig voor. Bovendien registreert het ook
op verschillende dieptes, en dat is iets wat
de sensoren van de onderzoekers uit Birmingham en Wenen niet kunnen.”
Landschapsreconstructie
Ook de bodemkundige insteek die
de Gentse bio-ingenieurs bieden, is belangrijk. Van Meirvenne: “Wij willen de
archeologische sporen in een landschappelijke context situeren en een verklaring helpen zoeken voor de plaats van een
monument in dat deel van het landschap.
Daarom stellen we ons ook de vraag: hoe
zag dat landschap in het Neolithicum eruit?”. Het antwoord op die vragen is nog
niet voor morgen.
Toch konden dr. De Smedt en zijn collega de dag voor het bezoek van Obama
ook een regeltje van hun bucket list schrappen. Op 4 september presenteerden zij op
de site zelf de eerste resultaten van hun
onderzoek. Hoewel deze nog maar 20 van
de 120 hectare bestrijken, zijn ze toch opzienbarend. “Zelfs in dat kleine stukje zie
je dat de morfologie van het onderliggende

wetenschap

landschap is afgedekt door een laag die alles wat glooiender maakt”, zegt De Smedt.
“Bovendien vind je er sporen terug van
oude waterlopen die sinds de laatste ijstijd
verdwenen zijn. Zelfs die kleine elementen kunnen enorm veel nuttige informatie bevatten. We kunnen dan bijvoorbeeld
ook gericht op zoek gaan naar pollen en
andere fauna- en floraresten die ons helpen om de vegetatie te karakteriseren en
die landschappelijke fenomenen te dateren.
Allemaal elementen die de puzzel vervolledigen en zo een reconstructie van het
prehistorische landschap toelaten”.
Officiële partner
Maar met al dat onderzoek naar het
verleden, zou men haast de toekomst vergeten. Wat houdt die in voor onze Gentse
bio-ingenieurs? Van Meirvenne: “Wij zijn
nu officieel geassocieerde partner van dat
Ludwig Boltzmann Instituut. Binnenkort
vertrekken we naar Wenen voor een eerste
vergadering met de partners. Ik verwacht
dat we een groot aantal sites zullen mogen
onderzoeken.”■

www.schamper.be

Vzw ‘t Unief is een project van studenten voor studenten, ondersteund door de Genste StudentenRaad, waarbij een gezellig café wordt uitgebaat aan democratische prijzen. Het is een faculteitsoverkoepelend café waar iedereen welkom is om in een gezellige sfeer te vertoeven. ‘t Unief is dan ook een
praatcafé waar gelegenheid is om te poolen, te tafelvoetballen en te dartsen. Maar ‘t Unief is meer dan
een studentencafé! Er is ook ruimte voor tal van andere activiteiten. Bovendien zal er in de blokperiodes een blokcafé georganiseerd worden. We richten ons ook niet alleen op studenten maar ook op het
personeel, de assistenten en de professoren van de UGent. Iedereen is welkom!
De prijzen zijn het ganse jaar door héél democratisch en bovendien trachten wij elke week een bepaalde drank in de kijker te zetten. Er is ook steeds het bier van de maand voor € 2. Gedurende de maand
oktober is dat La Chouffe van ‘t vat! Je kan ‘t Unief vinden in de Sint-Pietersnieuwstraat 204, dat is het
voormalig Arteveldecafé. Om te weten wanneer we open zijn, wat we serveren en welke acties er zullen
zijn is het aangeraden onze facebookpagina in het oog te houden! www.facebook.com/uniefgent

Vrijwilligers

‘t Unief draait volledig op vrijwilligers! Uiteraard kunnen wij steeds nieuwe mensen gebruiken. Wat
houdt dat in? Een vrijwilliger bij ‘t Unief komt wanneer het hem/haar past helpen om de bar open te
houden in een leuke sfeer en met toffe mede-vrijwilligers. Uiteraard krijgt de vrijwilliger de avond zelf
wat consumpties maar daarnaast verzamelt een vrijwilliger per uur een aantal credits. Deze credits kunnen na een bepaalde periode worden ingeruild voor natura-voordelen: een ticket voor de AA Gent, een
75cl-fles, een dranktegoed voor de bar, etc. Geïnteresseerd om alleen of met enkele vrienden vrijwilliger te worden? Stuur dan een mail naar crew_unief@outlook.com voor meer info!

Verenigingen

‘t Unief wil verenigingen de kans geven activiteiten te laten doorgaan in het café. Een quiz, een wijnproeverij, een vergadering, een kroegentocht,...? Stuur gerust een mail naar coordinator_unief@outlook.
com en dan zitten we met u samen om tot een concreet plan te komen. Ook eigen voorstellen zijn
steeds welkom!

door Janina Meissner

CULTUURAGENDA
Poëzie: Vers van het Mes
Voor de heimelijke poëten en taalliefhebbers: sinds 2003 bestaat de poëziereeks Vers van Het Mes.
Nog niet gedebuteerde Nederlandstalige dichters presenteren hun poëzie. Te gast zijn Nikki Dekker,
Mathijs Tratsaert en Lukas Hirsch. Suite Sixteen zal deze avond muzikaal begeleiden. Te zien in het
Poëziecentrum op 9 oktober.

Aranis @ De Cultuurloft
In de intieme sfeer van De Cultuurloft geeft de groep Aranis een try-out van zijn nieuwe
CD Made in Belgium II. Door hun eigenzinnige mix van (alt)viool, accordeon, gitaar, dwarsfluit
en zang ontstaan eigentijdse en avontuurlijke klanken die niet gemakkelijk te beschrijven zijn.
Met klassieke muziek, folk, rock en jazz als inspiratiebronnen is deze groep een buitenkans.
Beleef deze moderne kamermuziek op 9 oktober.

Maxïmo Park
De Britse groep Maxïmo Park maakte met A Certain Trigger zijn succesvolle debuut en
is sindsdien niet meer weg te denken uit de postpunkscène. Paul Smith en co. staan bekend
voor hun krachtige live performances. Zin om mee te rocken deze zaterdag? Ze zijn op 12
oktober in de balzaal van de Vooruit te zien.

KUNST
De hedendaagse klassieker Kunst van de Franse schrijfster Yasmina Reza gaat over drie vrienden wiens vriendschap dreigt kapot te gaan door hun verschillende kunstopvattingen. Wat is
kunst? Hoeveel mag ze kosten? Moet kunst gesubsidieerd worden? Een razend actueel onderwerp
dus. Van en met Kuno Bakker, Gillis Biesheuvel en Frank Vercruyssen. Te zien op 16, 17 en 18
oktober in het kunstencentrum CAMPO Nieuwpoort.

Laterna Magica Galantee Show
De laterna magica, de zogenoemde toverlantaarn, was de voorloper van de diaprojector. Zij kon
fantasiewerelden, exotische landen en historische veldslagen tevoorschijn halen. Deze unieke collectie
van authentiek toverlantaarnmateriaal neemt je mee op een reis naar de vroege negentiende eeuw. Het
spektakel wordt becommentarieerd en begeleid door muziek. Te zien op 18 oktober in de Zebrastraat
Kunstenplatform. ■
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Synth Jacob

Reeds twee jaar lang maakt Synth Jacob talloze Gentse cafés onveilig met zijn spontane jamsessies. Maar wie is Synth Jacob eigenlijk? Een zeldzaam interview met dit opkomend talent.
door Jan Delaeter
foto's door Arthur Joos

werken bij het publiek, en anderzijds zal
ik zeer bewust op zoek gaan naar mijn gevoelswereld.”

Net voor ik Jacob Vermeulen –- want
achter elk pseudoniem schuilt een naam
–- ontmoet, klaart de Gentse zon op. Ideaal, want we hebben afgesproken aan café
Vooruit en zo kunnen we ons op het terras
zetten. Terwijl ik een latté bestel kiest Jacob voor een appel-kaneelthee. Voor me zit
duidelijk een vat vol talent. Jacob is autodidact en verzorgt zang, drum én piano.
Hoe zou je jezelf introduceren aan
die lezers die jouw nog niet zouden
kennen?
“Ik speel experimentele muziek, meestal op improvisatie en met gastartiesten.
Als je op zoek bent naar muziek die iets
verder gaat dan het alledaagse, dan zit je
bij mij aan het goede adres. Ik heb geen a
priori’s: mijn muziek mag eens funky zijn,
of commercieel, maar er moet altijd een
soort eerlijkheid in schuilen. Tijdens een
jamsessie in café Afsnis zal ik enerzijds
dingen spelen waarvan ik weet dat het zal
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In een muzieklandschap vol jonge
bandjes is het zeldzaam een jonge soloartiest te zien, laat staan een soloartiest die zich vooral op improvisatie
focust. Hoe kwam zoiets tot stand?
“Dat komt eigenlijk door mijn vader
(Dirk Vermeulen, n.v.d.r.), een dirigent die
een grote internationale carrière had,
eerst als violist en daarna als dirigent. Hij
is klassiek geschoold, dus in zekere zin is
hij mijn antipode op dat vlak. Ik heb me
afgezet van alles wat met voorbereiding en
notenleer te maken heeft. Zo ben ik bij de
improvisatie beland. Ik ben daar recentelijk wel een beetje op aan het terugkomen,
omdat ik enkele nummers nu wat wil gaan
aflijnen.
Toen ik twaalf was stond er een piano
bij mijn oma waar ik af en toe op kon spelen. Dat waren mijn eerste solo-jamsessies.
_ Na tien minuten kwam ze dan altijd zeggen:
‘Ja, nu is ’t genoeg geweest.’ _(lacht) Later is
die piano bij ons thuis komen te staan en
speelde ik altijd als mijn vader niet thuis
was — anders moest hij zijn partituren
studeren. Ik moet daar aan toevoegen dat
hij mij ook wel geïnspireerd heeft — ’t is
dus niet allemaal negatief. (lacht) Zijn manier van muziek spelen bijvoorbeeld is op
een bepaalde manier ook zeer eerlijk.”

had beloofd hem nadien naar huis te voeren –- hij is blind trouwens — en rond
1u30 vroeg hij naar huis te keren. Ik typ
dat adres in Google in en dat was op anderhalf uur rijden van Gent, dus dat was
wel wat minder.” (lacht)
“En dan zijn er momenten tijdens de
Gentse Feesten waar je te maken krijgt
met een publiek en muzikanten die tegen een uur of vier ’s nachts zo zat aan
het worden zijn, dat de muzikale kwaliteit
echt slecht is. (lacht) Dan moet je ingrijpen
en zeggen: ‘Nu is het genoeg en stop jij
met spelen want mijn oren kunnen dit niet
meer aan.’” (lacht) ■
Synth Jacob is met zijn jamsessies
elke eerste en derde woensdag van de
maand te vinden in café Afsnis. Op
donderdag 23 oktober verzorgt hij bovendien het voorprogramma van Peter
Broderick in de Charlatan.

Wat is je meest en minst memorabele jamsessie?
“Ik heb café Afsnis nog nooit zo stil
meegemaakt als toen ik een jamsessie
speelde met Tcha Limberger, een van de
meest geniale violisten en improvisatoren
die België kent. Het was een eer om met
hem te mogen spelen. Het was een intiem
optreden waar ik veel van heb geleerd. Ik
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"Ik had graag in het Victoriaanse
tijdperk geleefd."
Bij de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Boekenuil leek de strijd al lang op voorhand gestreden. Recensenten bombardeerden La Superba van Ilja Leonard Pfeijer en Oorlog en Terpentijn
van Stefan Hertmans tot de enige kansmakers. Maar het was Joost de Vries (31) die er met
25.000 euro en een schilderij vandoor ging. Venit, vidit, vicit en zo verandert alles wat deze jonge
veldheer aanraakt in goud.
door Laetitia Mouton
foto door Arthur Joos

Gewapend met Triomfbier onderwerpen we Joost de Vries in de Vooruit aan
een vragenronde, enkele uren voor de aanvang van zijn leesclub op het Das Magazin
festival.
Wou je als kind al schrijver worden?
“Toen ik klein was, maakte ik al eindeloos veel striptekeningen. De strips hadden als hoofdpersonage een detective uit
Los Angeles. Meestal was het plot sterk
gebaseerd op een film die ik recent had gezien. Ik herschreef dat dan in die mate dat
ik mezelf kon voorliegen dat mijn verhaal
origineel was. (lacht) Tekenen kon ik wel
niet zo goed. De neuzen van mijn personages waren bijvoorbeeld te plat. Op een
gegeven moment begon ik romans te lezen. Enkele jaren later startte ik met een
journalistieke opleiding, waardoor het niemand in mijn familie echt verbaasd heeft
dat ik uiteindelijk ging schrijven.”
Manusje-van-alles in maatpak
In je recensie over het boek Onschuld
van Jeroen Theunissen schrijf je dat
“het moeilijke van maatschappelijk engagement in literatuur is dat literatuur
een redelijk traag medium is”. Combineer je daarom je journalistiek met
schrijverschap?
“Neen, ik ben niet zo’n journalist die
erop kickt om het laatste nieuws zo snel
mogelijk te verspreiden. Niettemin ervaar
ik een zekere urgentie om deel te nemen
aan het discours en mee te praten. De combinatie schrijverschap-journalistiek komt
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toevallig mooi uit, maar is geen bewuste
keuze.”
Is het niet gek om recensies over collega-schrijvers te schrijven?
“Ik heb daar geen probleem mee, aangezien ik het leuk vind om over literatuur
na te denken. Soms kan het wel awkward
situaties opleveren. Zo moest ik recent signeren naast een auteur van wie ik het boek
de dag nadien zou recenseren. Ik heb hem
toen gezegd dat we maar beter niet zouden praten, omdat beiden anders te veel in
elkaar zouden overvloeien. Af en toe moet
ik gewoon negatieve dingen schrijven. Het
is wat het is: je neemt literatuur serieus of
niet.”
Je twee boeken liggen zowel literairtechnisch als thematisch in dezelfde
lijn. Ben je van plan ook iets helemaal
anders te gaan schrijven? Eventueel poëzie of toneel?
“Ik voel niet echt de behoefte om poëzie te schrijven. Ik ben er trouwens totaal
niet toe in staat. Vorig jaar heb ik eenmalig
een toneeltekst geschreven, een monoloog,
en dat vond ik leuk. Volgende maand verschijnt mijn eerste essaybundel.”
Er wordt beweerd dat je romans
postmodernistisch zijn en in je boeken
kunnen de opgesomde thematieken ook
worden aangetroffen. Waarom schrijf
je toch zo’n romans als die trend voorbij is?
“Tijdens het schrijfproces ben ik niet
echt bezig met het genre. Ik begrijp dat
mensen beweren dat Clausewitz postmo-
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dern is, maar zelf zie ik het niet echt zo.
Het is ook een vaag label. ‘Modernistisch’
is bijvoorbeeld duidelijker.”
Triomftocht
Vind je dat je de Gouden Boekenuil
hebt verdiend?
“Ja. Verdiende ik hem meer dan de concurrentie? Ik ben de minst objectieve partij
om daarover te oordelen. Logischerwijze
vind ik mijn boek heel goed, dus waarom
zou ik niet mogen winnen? Al moet ik dit
toch ook relativeren: alle genomineerde
boeken waren goed en hadden kunnen
winnen. Dan heb je natuurlijk geluk wanneer de jury voor jouw boek kiest.”
Heeft het winnen van de Gouden
Boekenuil je bestaan als schrijver veranderd?
“Het is leuker geworden, maar daarom
niet makkelijker. Binnenkort ga ik door
heel Vlaanderen op tournee, zo’n kans had
ik normaal gezien nooit gekregen. Ik kom
op plekken waar ik anders niet zou komen
en word gevraagd voor dingen die ik anders niet zou doen. Van sommige dingen
denk ik achteraf wel “oh god, dit had ik
nooit moeten doen”, maar op die manier
ontdek je nieuwe dingen. Zo kwam ik onlangs nog terecht in een fotosessie op een
tennisveld. Ik moest mijn maten doorgeven en werd helemaal geschminkt. Op de
koop toe moest ik op een warme zomerdag in winterkleding poseren. Dat vonden
mijn vrienden best grappig.”

www.schamper.be
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Je schrijft in je recensies wel eens
over kleding, bv. “Ik hoop maar dat
Wilfried (De Jong) er volgend jaar weer
bij is. En dat hij dan dat mooie mosgroene jasje weer aantrekt.” Hecht je
daar zelf belang aan?
“Fotografen vragen me vaak met mijn
jasje en hemd te poseren, waardoor er
wel een zekere druk op mijn kledingkeuze
komt te liggen. Ik schrijf zelf, dus ik ben
deel van de media. Het is een zichzelf herhalend medium, maar je moet er over waken dat je niet elke keer als een stereotype
wordt neergezet.”
Joost mag het weten
Je wordt vaak vergeleken met Harry
Mulisch. Wat vind je daar zelf van?
“In zekere zin had ik mazzel. Clausewitz
verscheen in 2010, toen Harry Mulisch
overleed. Was mijn boek een half jaar eerder of later verschenen, dan werd ik misschien met een andere auteur vergeleken.
Ik ben wel altijd gek op hem geweest. Van
sommige schrijvers krijg ik zin om meer te
schrijven, van andere schrijvers om meer te
lezen. Bij Mulisch is het dat tweede. Toen
De Republiek verscheen, werd die parallel
opnieuw getrokken. Ik hoopte toen wel op
een recensie zonder die vergelijking. Ik wil
er een beetje van loskomen.”
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In een interview met DS Weekblad
van 13 september zei Leonard Nolens
“Schrijven is het leven zelf ”. Ervaar je
dat ook zo?
“Ja, heel erg. Voor de ene schrijver geldt
dat meer dan voor de andere. Friso (hoofdpersonage in De Republiek, n.v.d.r) is op
een bepaalde manier mijn alter ego. Hij
is als een andere versie van mezelf. Voor
een stuk zet je steeds je eigen mening om
in tekst. Je bent bijna een-op-een met het
boek zelf. Het is niet zo dat mijn leven alleen schrijven is, maar schrijven is wel altijd mijn leven. In het schrijven kan je je
eigen leven herbeleven. Bovendien voel ik
me te jong om mij zo terug te trekken, dat
zou jammer zijn.”
Ik zou niet durven beweren dat je
romans vrouwonvriendelijk zijn, maar
wel dat er een zekere desinteresse voor
vrouwen is. Klopt dat beeld?
“Grappig dat je dat zegt. Niet lang geleden had ik dezelfde discussie met een
leesclub. Een van de centrale punten in De
Republiek is dat Friso alles door zijn bril
bekijkt. Je moet de ik-persoon niet helemaal geloven. Als je kijkt naar wat Pipa
doet, kan je je afvragen of zijn beeld over
haar wel helemaal klopt. Friso heeft allemaal ideeën over mensen, maar ik denk
niet dat die stroken met de werkelijkheid.

Het zou jammer zijn als je denkt dat er
een onverschilligheid voor Pipa is, want
ze is een belangrijk personage. Het is een
relatie waarbij Friso denkt alles te weten
over Pipa en dat is niet gezond in een relatie. Dat is net wat er tussen hen is misgegaan.”
Van welke vraag hoop je dat journalisten ze jou gaan stellen?
“ (lacht) Ik ben het afgelopen jaar zo
ontzettend vaak geïnterviewd en regelmatig dacht ik: “Hadden ze nu dit of dat
maar gevraagd.” Er komt een punt dat je
het moe bent om steeds maar over jezelf
te praten. Het boek is verschenen in april
2013 en anderhalf jaar later ben ik er nog
altijd volop mee bezig.
Maar nu zit ik om de vraag heen te praten, (denkt na): “Joost, jouw boeken hebben
altijd met geschiedenis te maken. In welke
periode en op welke plek had je gehoopt
geboren te worden?” Ik heb heel erg dat
19e-eeuws gevoel in me. Dat ik officier in
het leger was en gebieden ging koloniseren. Het lijkt me leuk om in dat Victoriaanse tijdperk te vertoeven en maatpakken
te passen op Savile Row. Maar dat zal wel
heel fout zijn want het verleden wordt
steevast verheerlijkt.” ■
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Time is what happens when nothing
else does

In een verloren hoekje van de Bijloke schurkt een klein gebouwtje zich tegen zijn imposante
buur aan. Het lijkt z’n elegante naam “het Paviljoen” onwaardig. En toch herbergt net dit
hoopje bakstenen de kunstschatten van morgen.
door Sofie Steenhaut en Lieselot Le Comte

Het kleine kamertje dat eenzaam buiten in het verwilderde gras staat, was in
lang vervlogen tijden een wachtkamer van
het hospitaal dat de Bijloke ooit vormde.
Vandaag is het een non-plek, een ruimte
die verloren lijkt en toch deel uitmaakt
van het geheel. In een stad als Gent, waar
zelfs varkens worden ingezet om afval te
recycleren, worden dergelijke plaatsen een
speelbal voor creatieve geesten. Het project “Het Paviljoen” werd door het SMAK,
HISK en KASK in leven geroepen om jonge kunstenaars een platform aan te bieden.
Gent telt momenteel al een aantal interessante locaties waar de hersenspinsels van
artiesten in spe op het publiek worden losgelaten, zoals het net geopende _ “These
Things Take Time”_. Wat het Paviljoen
bijzonder maakt, is het uitgangspunt om
de locatie te beschouwen als object, een
actief deel van het werk. De kunstenaars
moeten dus aan de slag met het gebouw en
z’n omgeving.
Elk jaar wisselt de coördinator van Het
Paviljoen. Deze waakt als een geestelijke
vader waakt over de wisselende tentoonstellingen. De huidige coördinator Sam
Sterckx ging dit seizoen zelf op zoek naar

jongeren met wie hij wou samenwerken.
Voor volgend jaar ligt momenteel nog
niets vast. Jonge kunstenaars, curatoren,
theoretici en dergelijke kunnen nog steeds
naar Sterckx stappen voor een eventuele
samenwerking. Voor alle duidelijkheid:
de voorstellen mogen zo gek zijn als je je
het maar kan bedenken. Komt dat delirium
van deze nacht nog van pas.
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
“Time is what happens when nothing else
does”, zo verkondigt de titel van de huidige
expositie. De idee is om rustpunten in onze
alledaagse, hectische wereld te tonen. Het
is dan ook de bedoeling dat je tijd neemt
om te kijken. In praktijk komt het erop
neer dat je vooral lang op zoek bent naar
de tentoonstelling zelf. Op het Paviljoen
zijn projecties te zien van Benjamin Verhoeven. Die bewegen traag voort en veranderen gedurende de dag van intensiteit
— wat er op neerkomt dat je er overdag
eigenlijk niets van ziet, zo bleek uit empirisch onderzoek. Naast het Paviljoen staat
een vlaggenmast met houtskool bewerkt
door Hannelore Van Dijkck. Ook deze

verandert mettertijd van uitzicht, aangezien houtskool geen duurzaam materiaal is
om de gevreesde koude en eeuwige neerslag van deze breedtegraad te overleven.
Het meest onopvallende is een draaischijf
in het gras links van het versteende pad.
Dit is een werk van Jesse Cremers. Om
het kwartier draait deze draaischijf rond.
Een detail dat je dus enkel toevallig opmerkt of als werkloze met artistieke ambities en te veel tijd.
Veel time, weinig happens
Doordat men Het Paviljoen als onderdeel van het werk beschouwt, is de expo
heel subtiel. Een beetje te subtiel zelfs:
wanneer je niet doorhebt dat er een tentoonstelling rond jou staat, wordt het dan
wel voldoende tentoon gesteld? Het Paviljoen wil een ontmoetingsplaats zijn voor
jongeren, kunstliefhebbers en toevallige
voorbijgangers. Maar als bovengenoemde
varkens een interessanter schouwspel bieden dan de kunstzinnige aspiraties, is er
nog wat werk aan de winkel.■
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Film Festival Gent: een preview
Binnen één week worden de deuren van de Gentse cinema’s opengezet voor het brede festivalpubliek. Hoog tijd dus om het programma onder de loep te nemen!
door Sofie Steenhaut en Nicolas Van Laere

De veelbesproken openingsfilm The Loft is niet het enige wat er op het festival te zien is. Dit jaar staat eigenlijk in het teken van
de Franse film. De knappe blondine op de affiches is dan ook de Française Catherine Deneuve, een vrouw met wel honderd Franse
kaskrakers op haar palmares. Op het festival schittert zij in Belle du jour, een classic uit 1967. Classics is een van de acht secties waaruit
het festival is opgebouwd. Er is évidemment ook een deel getiteld Cinéma français. Onder ander de nieuwe Godard Adieu au langage en
de donkere thriller La prochaine fois je viserai le coeur over een agent die zelf aan het moorden slaat, vallen hieronder.
Prijzen vallen er te winnen in de sectie compétition. Dat is een selectie van de meest uiteenlopende films. Van de slow-film Violet —
het debuut van Bas Devos — tot het apocalyptische White God waarin niet zombies, maar wel man’s best friend de hond de mensheid
bedreigt. Bij de sectie Galas & Specials kom je onder andere Nymphomaniac: director’s cut tegen. Met andere woorden: de versie met alle
extra dirty stuff. Speciaal is de aanwezigheid van regisseurs, acteurs… en het feit dat deze films te zien zijn op het festival vooraleer
ze in de cinema uitkomen.
De andere vier secties zijn sound and vision, een ode aan de samenwerking tussen film en muziek, shorts, artists on film en Global
cinema. Opvallende global film is de eerste Deense superheldenfilm Antboy. Zelfde principe als spider-man, maar dan met een mier en
een klein jongetje.
Birdman
Regie: Alejandro González Iñárritu
Cast: Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone
Sectie: Slotfilm
Synopsis: De regisseur van Babel brengt u een zwarte komedie over een voormalige actiester die zich probeert los te maken van zijn imago door mee te spelen in een
productie op Broadway. Een existentieel verhaal over ego, familie en waanzin.
Niet te missen, want Birdman werd zo gefilmd dat het volledige werk één take
lijkt.
Coming Home
Regie: Zhang Yimou
Cast: Gong Li , Chen Daoming, Yan ni
Sectie: Galas & Specials
Synopsis: Man en vrouw worden door het lot gescheiden. Wanneer ze na vele jaren
herenigd worden, herinnert de vrouw zich niets meer van het huwelijk tussen de twee.
Op de achtergrond van dit drama schemert de culturele revolutie.
Niet te missen aangezien dit het eerste drama is van de The Flowers of War over hoe
je grootste verlangens niet altijd ingevuld worden.
20 000 Days On Earth
Regie: Ian Forsyth, Jane Pollard
Cast: Nick Cave, Kylie Minogue, Warren Ellis
Sectie: sound and vision
Synopsis: Een dagje uit het leven van Nick Cave, de 20.000ste om precies te zijn.
Een inspirerende, non-conformistische documentaire.
Niet te missen voor Nick Cave, punt. ■
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Wintervertelling - Mark Helprin
L.L.C. Boeken van meer dan 850 pagina’s zijn doorgaans een ware fysieke beproeving: die paar kilo papier versleuren
vraagt het nodige uithoudingsvermogen.
Wie deze test doorstaat, wordt beloond
met het chef d’oeuvre van Mark Helprin:
Wintervertelling. Peter Lake, dief van
beroep, ontmoet bij het inbreken in het
mooiste huis van New York een meisje dat op sterven ligt: Beverly Penn. In
plaats van in paniek te slaan, biedt Beverly hem thee aan, blij als ze is dat de
jongeman haar eenzaamheid doorbreekt.
Peter wordt verliefd op de doodzieke Beverly en besluit haar uit de klauwen van
de dood te redden. Maar dit kan alleen
door het stilzetten van de tijd. Kan hij dit
mirakel volbrengen? Of is dit toch niet
zijn ware lotsbestemming?
Kleurrijke, maar toch uitgebalanceerde personages. New York als schimmige
sprookjesstad. Precies de goede dosis
magische elementen, zodat het verhaal

zich niet laat beperken door de saaie dagelijkse wereld maar toch geloofwaardig
blijft. Helprin’s beschrijvingen zijn haarfijn en de personages perfect in balans
tussen goed en kwaad. De manier waarop
hij verschillende verhaallijnen begint en
met elkaar verweeft, is ronduit briljant.
Het is met andere woorden een schande
dat de Nederlandse vertaling 31 jaar op
zich liet wachten.
Wintervertelling lezen voelt aan als de
perfecte chocolademelk: je handen omsluiten de veilige warmte, je neus vult
zich met de vertrouwde en toch verrassende geur en langzaam word je helemaal
rustig. Alleen jij en het boek bestaan nog,
en meer hoeft er op de wereld niet te zijn.
Dit is niet zomaar een liefdesverhaal, dit
is een papieren monument voor het leven.■
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The Drop - Michaël Roskam
E.C. De nieuwe film van Michaël Roskam volgt Bob Saginowski (Tom Hardy)
als barman in Brooklyn, waar geld via zogenaamde ‘drop bars’ wordt weggesluisd
naar lokale gangsters. In de Verenigde Staten werd de film niet bijzonder enthousiast
onthaald, maar lokte hij genoeg bezoekers
naar de zalen door het verschijnen van
wijlen James Gadolfini (cousin Marv),
overleden tijdens de montage in juni 2013.
In België is Matthias Schoenaerts (Eric
Deeds) dan weer het uithangbord, al komt
hij slechts af en toe in beeld — tot jolijt
van enkele dames toe. Toch is de film ori-

gineel genoeg om ook om andere redenen
te gaan bekijken en niet alleen bestemd
voor liefhebbers van het misdaadgenre.
Naar Belgisch model vrij Amerikaans,
maar atypisch naar Hollywoodnormen. Zo
is de relatie tussen Bob en Nadia (Noomi
Rapace) niet de drijfveer voor Bobs gedrag en is Bob een statisch personage dat
weinig verandert doorheen de film. Het is
de kijker die zijn mening over het hoofdpersonage aanpast, bij uw recensent vanaf
het moment waarop hij een afgehakte arm
verpakt alsof het een durum uit de lokale
pitazaak was. Net als de puppy die Bob redt

aan het begin van de film, groeit ook hij —
in de ogen van de kijker — op tot een driftige pitbull, terwijl hij dit in feite altijd zo
is geweest. De originaliteit zit hem dus in
het scenario van Dennis Lehane, onlangs
nog bekroond op het filmfestival van San
Sebastián. Roskam maakt er een langzaam,
maar verrassend stuk van met zorgvuldig
gestileerde scènes en een subtiel kleurenpalet. Niet aan te raden op een vermoeide
avond, wel leuk als doordeweeks cinemabezoek. ■
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Open brief aan de redactie
Beste redactie van Schamper,
Eigenlijk koester ik een grote bewondering voor het journalistieke metier. Voilà. Het is er al meteen uit. Maar je moet
het dan ook maar willen. Zo die nooit
ophoudende zoektocht naar nieuws. De
deadlines. De wallen. De grote dosissen
cafeïne. De filterloze sigaretten. De opgerolde hemdsmouwen en losgetrokken das
laat in de avond terwijl je op die ene bevestiging wacht van de contactpersoon in het
kabinet van de minister. Ik kan het mij zo
voorstellen, dat moment lang na middernacht, net wanneer je de hoop hebt opgegeven om nog op tijd te kunnen beginnen
drukken, dat het mechanische gerinkel
van de telefoon de massieve stilte doorbreekt en het verlossende nieuws brengt.
De minister heeft effectief een hotelkamer geboekt met twee minderjarige
dwergprostituees en een geit. Een schijnbaar stilgevallen redactie die plots bruisend tot leven komt. De drang om een
diepgaand stuk aan een geïnteresseerd
lezerspubliek aan te bieden kan soms ongetwijfeld overweldigend zijn.
Grutjes.
Sorry, ik liet mij eventjes meeslepen.
Tot mijn grote spijt ben ik een beetje
een stille dromer. Verlegen. Een groot
romanticus, cultuurminnend, en met een
groot hart voor de kleine arbeidende medemens. Zoals de meeste Vlaams-nationalisten van vandaag. Maar nu het toch over
fantasmes gaat; eigenlijk moest ik jullie
schrijven uit naam van mijn kersverse
functie als nieuwbakken voorzitter van het
PFK. Dat is het convent dat de verschillende filosofisch en — vooral — politiek
geïnspireerde verenigen aan onze universiteit overkoepelt. Die zijn namelijk een
beetje… Goh, hoe moet ik het zeggen? Ik
zal het maar gewoon op tafel smijten. Die
verenigingen zijn — neem dit alsjeblieft
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niet te persoonlijk op — een beetje boos
op jullie. Boos. Meer nog. Ze zijn een beetje teleurgesteld.
Hemeltje, zeg. Dit is moeilijker dan ik
dacht.
Ik weet het. Ik weet het. Jullie doen
ongetwijfeld van harte jullie best. Je bent
nog jong. Je wilt wat. Maar je moet begrijpen dat de universiteit de maatschappij in het klein is. Er lopen hier nogal wat

typetjes rond die zich nadrukkelijk willen
profileren om hun eigen onbeduidendheid
te compenseren. En dan durven de teentjes wel eens lang zijn en de pietjes kort.
Maar ik zou niet vanuit mijn rol bij JongN-VA als voorzitter van het PFK verkozen zijn geweest als ik niet diplomatisch
kon zijn en bereid tot compromis — iets
anders zijn zou de geest van mijn partij teniet doen. Let wel, ik ben geen bevooroordeelde bullebak die actief een procedure
tegen COMAC vervolgt, maar eenzelfde

satire

door Wouter De Rycke

procedure tegen het KVHV ongemoeid
laat. Neen, bij jullie — het spijt mij echt
verschrikkelijk om het moeten zeggen —
heeft er ook iets gescheeld. In het laatste
nummer stond er een stuk waarin van
verschillende verenigingen werd opgelijst van welke partij ze de uitloper zijn.
Grote miserie. Neem nu het LVSV. Was
het niet misschien een beetje voorbarig
om het Liberaal Vlaams Studentenverbond zo in een hokje te steken, enkel
en alleen omdat een aanzienlijk aantal
van de leden rechten studeert, blauwe
hemden verzamelt, extreemliberaal is,
op de lijst staat, en tijdens de verkiezingen het bolletje van Open VLD inkleurt? Hetzelfde met CDS en CD&V?
KVHV met Vlaams Belang omdat ze er
met hun trenchcoats en donkerbruine
uniformpetjes uitzien alsof ze in een
andere tijd Tsjechoslowaakse verzetslieden met ploertendoders doodgemept
zouden hebben? (Soms ben ik zelfs een
beetje bang van die mannen.) Straks
wordt Jong-N-VA nog met de N-VA
vergeleken. En ik durf het haast niet
meer op te rakelen, maar vorig jaar was
er nog het incident van de harige jongeman die studentenvertegenwoordiger
wilde worden en waarvan geschreven
werd dat hij actief was bij COMAC.
Opnieuw een voorbeeld van — sla me
niet, ik moest dit écht zeggen — beïnvloeding van het kiespubliek door relevante
achtergrondfeiten te geven. Kunnen jullie
er een beetje op letten in het vervolg dat
niet meer te doen?
Ik denk dat we een vruchtbare relatie
zullen aangaan.
Liefs,
Haurens Limpe■
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Moeder Theepot opgenomen in Politiek-Filosofisch Konvent
De aanwezigheid van een studentenvereniging met als voornaamste doel thee
drinken, deed al een tijd stof opwaaien in
Konventskringen. De Werkgroep Verenigingen en Konventen (WVK), waarvan
Moeder Theepot deel uitmaakte, twijfelde al enige tijd of de theeslurpers wel
recht hadden op een erkenning. En u kan
ze geen ongelijk geven: geef toe, thee en
taartjes, een geweldige besteding van inschrijvingsgeld is het niet. Het PolitiekFilosofisch Konvent (PFK) maakt nu een
einde aan de controverse in het WVK
door Moeder Theepot in haar rangen te
verwelkomen.
Het PFK toonde zich tevreden: “Nadat
Schamper vorige week in onze ogen ongelukkigerwijze een aantal van onze verenigingen linkte aan de nationale politiek,
www.schamper.be

zijn we blij met dit positief verhaal.” Over
Moeder Theepot: “We appreciëren de partijongebondenheid en politieke onafhankelijkheid van Moeder Theepot”, klinkt
het binnen het PFK. “Theorievorming
in het abstracte, los van iedere vorm van
partijpolitieke realiteit is iets dat te weinig aan bod komt in ons Konvent. We zijn
veel te veel bezig met compromissen en
overleg, we vragen ons te weinig af of
het een schending van het eigendomsrecht is een verdrinkend kind te redden op
privégrond. Bovendien is Moeder Theepot moeilijk te situeren op het klassieke
links-rechtsspectrum. Dat helpt om onze
reputatie te doorprikken van praatbarak
voor progressieve janhagels, conservatieve wannabe-Herrenvolkertjes en liberalen

die alleen aan de foef van Ayn Rand willen
likken.”
Moeder Theepot zelf toonde zich tevreden over haar toelating in het PFK.
“Wij willen vooral pleiten voor tolerantie
binnen het PFK. In dat kader drinken we
bijvoorbeeld niet langer enkel thee, maar
ook zwarte koffie.” De enige kritische stem
kwam van communistische zijde: “Thee is
een koloniaal product, Moeder Theepot
promoot de onderdrukkende werking van
de globalisering. Het is gewoon een bende
cryptofascisten.” Extreemrechts toonde
zich om dezelfde redenen tevreden met de
toelating van Moeder Theepot: “We hopen
met hen een educatieve reis te organiseren
rond de diverse methodes om Bangladeshi’s uit te buiten op plantages.”■
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