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wIL OOK NAAR SYRIË

“We roepen allemaal ‘Dawlit Al-Islam’. 
En dan gaan we springen! Baaqiya.” Vier 
jongens staan, achteloos en wat stuntelig, 
klaar om in het verfrissende water te plon-
sen. Voor ze zich van de klif  storten roept 
de ene nog “Tamam?” Ze grijnzen even 
naar elkaar. Je voelt de spanning. Gaan we 
dit echt doen, hoor je ze denken. De eerste 
drie verrassen de vierde en storten zich 
stoutmoedig in het meer. “Aleehow, Abu 
Nusaybah!” Twijfel over de hoogte van 
de sprong maakt bij de vierde snel plaats 
voor schaamte. Lang moet hij niet naden-
ken voor hij zich bij z’n maten voegt. Het 
is een bloedhete, mooie nazomer-dag, er-
gens in een woestijnachtig gebied.

Zo onschuldig als hun sprong was, zo 
bruut en ongemeen vreselijk was het doel 
van hun verblijf  in de streek. Ze zijn er op 
pad om hun medestrijders bij te staan in 
hun heilige oorlog, in hun uiterlijke jihad. 
Om via bloedvergieten hún waarheid over 
de islam overal in de wereld te versprei-
den. Om via angst en terreur, onthoof-
dingen en slachtpartijen, hun waarden en 
normen op te leggen aan iedereen die het 
maar wilde horen. Maar ook aan iedereen 
die er niets van wilde weten.

Wij zochten Abu Nusaybah, de jongen 
die als laatste het water indook, op. We 
vonden hem en stelden een paar vragen 
over zijn jihad. In dit blad willen we horen 
wat hij te zeggen heeft. Want al te vaak 
wordt een te eenzijdige kant van het ver-
haal over de Syriëstrijder belicht. De kant 
van de onbegrijpende Westerling die een 
simpele waarheid wil horen. Een waarheid 
die de schuld pertinent in de schoenen van 
de fundamentalistische moslim schuift. 
Een waarheid die onze samenleving van-
zelfsprekend als superieur en dus onfeil-
baar acht.

Het is echter net onze ‘onfeilbare’ sa-
menleving die eens stevig onder de loep 
genomen mag worden. Hoezeer we ons-
zelf  ook willen overtuigen dat die jongere 
gewoon een onverstandige en onvolwas-
sen beslissing heeft gemaakt, toch kun-
nen we er niet aan onderuit dat het ook 
de samenleving was die hem geen toe-
komstperspectief  bood. Er kan inderdaad 
gesproken worden over de eenvoudige, 
haatdragende en wervende boodschap van 
de gewapende jihad. Als er in onze maat-
schappij echter geen plaats wordt geboden 
aan jonge moslims, worden alternatieve 
discours – zo ook het fundamentalistische 
jihadisme – heel wat aantrekkelijker.

Na decennia van migratie zien we mos-
lims, maar ook kinderen van migranten, 
nog steeds als een apart deel van onze 
maatschappij. Ze horen er wel bij, maar 
enkel als dat in ons voordeel speelt. Zo-
wel expliciet als impliciet worden ze nog 
steeds gediscrimineerd. Expliciet door het 
maken van lacherige en scheve opmerkin-
gen over makakken, negers en dergelijke. 
Wanneer dit niet aanvaard wordt door de 
persoon in kwestie, wordt die kritiek door 
ons weggewuifd. Humor, weet je wel. ’t 
Was maar om te lachen. Maar ook impliciet 
wordt gediscrimineerd, doordat ‘zij’ nog 
steeds niet gezien worden als ‘wij’. Het is 
een discriminatie die heel langzaam bin-
nensloop, het is een overblijfsel van het 
racisme. Ze is heel subtiel, verre van een 
aberratie en pas merkbaar eens erop gelet 
wordt.

Zolang dit soort discriminatie aanwe-
zig blijft in het denken, zolang geen plaats 
wordt geboden aan andere culturen en 
zolang dit wij-zij denken sterk aanwezig 
blijft, zal het moeilijk blijven om iedereen 
zich welkom te laten voelen in hetgeen wij 
onze thuis noemen. ■
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KORT

Fucking uit kattenpis gefilterde ro-
séwijn, het opent haar stinkmuil. Een tevo-
ren ongeopend blik scheten ontsnapt aan 
het gat van verderf, dat grijnzend tussen 
de rest van haar paternalistische gezichts-
uitdrukking is geplakt. Misschien komt al-
les wat haar mond in gaat er nooit meer 
uit. Zo ook het geslacht van menig Over-
poortbroekventje, of  dat beelden ze zich 
althans in wanneer de daad verricht is: een 

oneindige pijpbeurt. Ze worden smoorver-
liefd. Alleen ik nam een vleug op van de 
zwavelgeur die vanuit haar haren sloop: de 
Duivel. Een oneindige pijpbeurt: de Hel.

Misschien slaapt Satan niet, ze gaat naar 
de Overpoort, muilt iemand van Lombro-
siana (Overpoortrolling 21/10) en her-
vat haar weg met een onweerstaanbare 
zelfgenoegzaamheid en een glazen blik. 
Een blik kamerscheten, dat voor vijftig 

procent instaat voor de Overpoortse huis-
geur. Dan maar de American Jello Party 
(21/10), waar vast nog een Geografica 
slachtoffer te vinden valt. Niemand vindt 
menselijkheid in haar, maar ik wel. 

“De mooiste tijd van het leven, me-
vrouwtje? Student zijn.” Ze rammen het 
door haar strot en het komt er nooit meer 
uit. De werkplek hangt als een pianosnaar 
rond je nek, en wanneer die laatste noot 
wordt gespeeld, spant de snaar aan. Je lijkt 
te dansen, maar eigenlijk bengel je, eregast 
op het verstikkende galabal van de con-
sumptiemaatschappij. Nu is ze nog vrij.

Shit.
Of  misschien gaat ze snel nog naar een 

debat: Heeft geschiedschrijving zin? 
(VGK, 22/10) Ze verkondigt haar supe-
rieure mening. De rest heeft ongelijk, de 
mannen worden ziedend, de losers worden 
geil. Ze slaat hen allemaal af, zuigt liever 
de kennis uit een lezing: De kwantum-
computer (VTK, 28/10). 

Wat een engeltje. Ze gaat naar de kap-
per: kort aan de zijkanten. Iedereen zal 
haar hals willen kussen op ‘t optreden 
van Steve Gunn & band (VGK, 28/10). 
Of  ze bijten de slagader middendoor, zo-
dat haar domme kop niet alle tinten rood 
zou uitslaan als ze nog maar aan de liefde 
denkt. Dan kan ze als zombie naar de Hal-
loweenparty (HILOK, 29/10). Dan hoeft 
ze niet meer in angst te leven. De angst om 
er niets van gemaakt te hebben. De angst 
om de ‘schoonsten tijd’ uit haar tijdelijke be-
staan te hebben verkloot: de stu- fucking 
-dententijd.

Shit.
En ze lacht zo mooi naar mij, al ben 

ik een zwijn dat zichzelf  strontziek heeft 
gegeten op de Bitterballenverkoop van 
Hermes (23/10). De ogen zijn de vierde 
dimensie, waarin zelfs de ziekste geest 
haar alles en niets kan zien. Haar mis-
schien, haar doen en laten, haar niet-doen 
en niet-laten-doen. Zelfs wanneer ze niet 
naar de les komt, om God weet welke re-
den, lacht ze. In 4D. En ik zou niet willen 
weten waarom. ■

door Brecht Vissers 
cartoon door  Alison Souffreau

Aan de zijkanten
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FOTOPAGINA

Op 8 oktober verzamelden zich een zeshonderdtal studenten uit de verschillende Gentse studentenkringen op het Sint-Baafsplein 
voor de Beiaardcantus. Jaarlijks wordt deze cantus door het Faculteitenkonvent georganiseerd en zingen studenten met veel trots lie-
deren onder begeleiding van de beiaard. Naast het zingen is er uiteraard veel aandacht voor de aanzienlijke hoeveelheid bier.

door Vanessa McClelland
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ON THE ORIGIN OF

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,  doen wij dat in 
zijn plaats. Vandaag: het Huis van Alijn. door Laetitia Mouton

We schrijven Gent, veertiende eeuw. In 
die tijd waren de gilden van de volders en 
de wevers gezworen vijanden. Een jonge 
volder, Hendrik Alijn genaamd, viel als 
een blok voor de verleidelijke jonkvrouw 
Godelieve, een weversdochter. Wanneer 
de smoorverliefde Hendrik de hand van 
Godelieve vroeg, verbood Godelieves va-
der dit huwelijk dan ook ten strengste. Hij 
had al een andere jonge heer op het oog, 
Simon Rijm. Deze was een rijke patriciër 
en door afstamming verbonden met de we-
versgilde en aldus de ideale schoonzoon. 

Moord in de Sint-
BaafSkathedraal

Godelieve ging niet in op de avan-
ces van Simon en weigerde halsstarrig 

met hem in het huwelijksbootje te stap-
pen. Zwaar vernederd beraamde deze een 
snood plan. Samen met zijn broer Gossin 
en enkele metgezellen vermoordde hij zijn 
rivaal Hendrik, diens broer Seger en hun 
dienaar tijdens de mis in de Sint-Janskerk, 
de huidige Sint-Baafskathedraal. 

Zoenoffer

In het oud-Vlaamse strafrecht stond een 
moord in een kerk gelijk met heiligschen-
nis. Bovendien was Hendrik Alijn stads-
schepen en werd het doden van dergelijk 
hooggeplaatst persoon beschouwd als ma-
jesteitsschennis. Tweemaal hoogverraad, 
dus. De gebroeders Rijm slaagden er in 
te vluchten en werden door de graaf  van 
Vlaanderen, Lodewijk van Male, vogelvrij 

verklaard. Hun huizen werden vernietigd, 
een straf  die toentertijd gebruikelijk was. 
Enkele jaren na de feiten richtte Simon 
toch een genadeverzoek tot de graaf  dat 
na beraad werd ingewilligd. De gebroe-
ders Rijm werden niet alleen veroordeeld 
tot het ondernemen van boetebedevaar-
ten, maar moesten ook een jaarlijkse rente 
betalen waarvan de opbrengst naar de op-
richting en het onderhoud van een gods-
huis zou gaan. In de middeleeuwen werden 
in godshuizen zieken verpleegd, kregen 
bejaarden gratis een dak boven het hoofd 
en soms zelfs voorziening in hun levenson-
derhoud. Ook werd aan arme reizigers ge-
durende enkele dagen onderdak verleend. 
Het verhaal van de moord bleef  door de 
aanwezigheid van dit godshuis, het huidi-
ge Huis van Alijn, in de stad rondspoken. 

hendrik, het Spook van alijn

Tegenwoordig fungeert het Huis van 
Alijn als een museum voor volkskunde. 
Het roept aan de hand van uiteenlopen-
de thematische kamers zoals ‘speeltijd’, 
‘op kraambezoek’, ‘bij de suikerbakker’ 
en ‘pas getrouwd’ de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw terug tot 
leven. Aanwijzingen maken kinderen 
wegwijs doorheen de verschillende ka-
mers in hun spannende speurtocht naar 
de moordenaar van Hendrik, het spook 
van het Huis van Alijn. De ware geest 
van deze historie opgelicht, begrijpen we 
nu beter waarom we in Gent al eens spo-
ken zien. ■

Huis van Alijn
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Mama, ik vertrek naar Syrië!
Wat Duitsland in de negentiende eeuw voor de romantische ziel was, blijkt Syrië en Irak nu te 
zijn voor een aantal verloren moslimjongeren. In de hoop rust en innerlijke vrede te vinden, 
kopen zij een enkel ticket richting hun paradijs, richting hun langverwachte kalifaat. “In België 
werd ik letterlijk depressief. Ik heb het kalifaat nodig. Ik heb jihad nodig.”

door Amelia Malfait, Jonas De Schaut en Adel Mouchalleh 
foto's door Arthur Joos, Montasser AlDe'emeh en Abdelmalek Boutallis

Het klikte niet echt tussen Abdelma-
lek Boutaliss en zijn klasgenoten. “Ik gaf  
geen hand aan de meisjes van mijn klas. 
In het begin vonden ze dat extreem, maar 
later werd dat de normale gang van zaken. 
Van ongelovigen moest ik al zeker niet 
veel weten en ook de moslims van mijn 
klas zagen mij als een vreemde. Ze vonden 
dat ik mijn godsdienst te au sérieux nam, 
terwijl ik het gewoon strikt probeerde te 
volgen”, schrijft hij. “Hoe het komt dat ik 
het niet zo goed met mijn moslimklasge-
noten kon vinden? Je moet weten dat zij 
als democraten denken. Islam is peace and 
love for the whole world. Maar zo werkt 
het niet. Zij zouden iemand die rookt niet 
eens durven aanspreken. Iemand die hier 
in het kalifaat een sigaret opsteekt, mag 
op een paar stokslagen rekenen. Enfin, 
gewoon een paar tikjes, ter correctie. Het 
goede bevelen, het slechte verbieden. Zo 
hoort het.”

Abdelmalek Boutaliss is een Kortrijk-
se jongeman met Marokkaanse roots en 
is Syriëstrijder. België telt in verhouding 
met haar bevolking het grootste aantal 
zogenaamde Syriëstrijders in vergelijking 
met andere Westerse landen, al moeten we 
volgens prof. dr. Rik Coolsaet, gewoon 
hoogleraar Internationale Betrekkingen 
aan de UGent de cijfers relativeren: “In 
België hebben we een relatief  fijnmazig 
net om de zaken in de gaten te houden. 
Niet alle landen hebben een even gedetail-
leerde controle, wat voor een vertekening 
van de cijfers kan zorgen.”

Voor het grootste deel van de bevolking 
zijn deze jongeren de reden tot onrust in 
ons land. Klasuitstappen naar Brussel 
worden geannuleerd, er wordt met argus-
ogen naar de moslimgemeenschap geke-
ken en de problematiek maakt plaats voor 
speculatie en complottheorieën. Voorna-

melijk rechtse politici vinden opsluiting 
van terugkeerders de oplossing bij uitstek. 
De nationaliteit afnemen van Belgische ji-
hadi’s is dan ook maar een logische stap 
om hen ver van ons te houden. Coolsaet 
pleit voor een andere aanpak. “We moeten 
het anders aanpakken, die jongeren heb-
ben een ander perspectief  nodig.”

Montasser AlDe’emeh, onderzoeker 
aan de UAntwerpen, beaamt dit. “Jon-
geren kregen weinig rechten en voelden 
zich niet vertegenwoordigd in de poli-
tiek. Niet enkel racisme is een grote boos-
doener, het gaat ook om de kansen die de 
jongeren krijgen. Ze beleefden elke dag 
hetzelfde onrecht. Wij hebben terroristen 
gemaakt.” Voor zijn doctoraatsverhande-
ling in de politieke wetenschappen voerde 
hij een onderzoek naar moslimjongeren 
die de gewapende jihad gaan uitvoeren. In 

dit kader trok hij voor vijftien dagen in bij 
Jabhat-Al-Nusra (het aan Al-Qaeda ge-
linkte front tegen de Syrische president Assad, 
n.v.d.r) om daar een verklaring te vinden 
waarom die jongeren in Syrië hun leven 
rooskleuriger zagen dan hier in België.

WaaroM de jihad?

Voor de doorsnee Vlaming ligt de Sy-
rische burgeroorlog ver van zijn bed. Het 
zijn enkel krantenartikels of  nieuwsfeiten 
die ons soms wakkerschudden. Daar blijft 
het bij. Toch voelt een aantal jongeren ef-
fectief  de nood om naar daar te vertrek-
ken. Binnen de islam wordt de gewapende 
jihad toegestaan bij wijze van zelfverde-
diging. Een strijder die voor het geloof  
sterft, krijgt binnen die religieuze op-
vatting ook de hoogste plek in de hemel. 

Boutallis (rechts) en zijn medestrijders
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DOSSIER: SYRIE-STRIJDERS

Voor enkele jongeren klinkt dat aantrek-
kelijk. Enorm aantrekkelijk. Wat volgens 
Coolsaet een grote rol speelde in de po-
pulariteit van de jihad, is de aanwezigheid 
van Sharia For Belgium (S4B). Ze facili-
teerde in het aantrekkelijk maken van de 
jihad. Kwetsbare jongeren werden doelbe-
wust door Fouad Belkacem (woordvoer-
der van het ondertussen opgedoekte S4B) 
aangetrokken, om hun opgekropte woede 

te kanaliseren. Zij radicaliseerden verder 
onder invloed van de zogenaamde group 
think, een psychologisch mechanisme dat 
ervoor zorgt dat men de ideologie van de 
groep inherent gaat overnemen. Jongeren 
willen deel blijven uitmaken van diezelfde 
groep, ze willen erbij horen. Die groeps-
dwang stoomde hen klaar om naar Syrië 
te vertrekken. “De groepsdruk duwt je 
steeds verder in de richting van de heer-

sende ideologie. Na een tijd neem je dat 
discours ook over. Maar dat discours heeft 
bitter weinig te maken met je initiële be-
wegingsredenen. Het vormt achteraf  wel 
een soort rechtvaardigingsmiddel”, aldus 
de politicoloog.

Dat Sharia For Belgium heeft geron-
seld, is naar de mening van AlDe’emeh 
nooit bewezen. “Het zijn jongeren die 
kwetsbaar zijn en die elkaar ook nog eens 
gaan aanmoedigen.” S4B heeft die jon-
geren wel verzameld en Belkacem heeft 
de jihadideologie geciteerd. Maar er zijn 
ook jongeren die zich daarvan hebben ge-
distantieerd. Zo zijn er ook jongeren die 
uit Syrië zijn teruggekeerd. Exacte cijfers 
zijn er niet, maar het zou om een zeventig-
tal gedesillusioneerde jongeren gaan. Het 
paradijs dat ze voor ogen hielden bleek 
toch niet volledig overeen te komen met 
de realiteit.

Het Westen heeft volgens AlDe’emeh 
de jongeren klaargestoomd om te vertrek-
ken, omdat de instellingen in België enkel 
aan zichzelf  denken. Volgens de onder-
zoeker zorgt onze overheid er dus voor 
dat die jongeren uit elkaar groeien en op 
die manier, door omstandigheden in de sa-
menleving, tegen andere jongeren worden 
uitgespeeld. “De jongeren zijn niet kri-
tisch genoeg meer. Daarnaast krijgen ze 
geen basis mee tijdens hun opvoeding.”

Coolsaet gelooft dat argument niet: “De 
overheid was niet eens een katalysator in 
dit proces. Afhankelijk van de groep waar-
in je op een bepaald moment terechtkomt, 
ga je de behoefte voelen om het geweld-
dadige dat je omarmt te verantwoorden. 
Op dat moment gaat men een ideologie 
of  godsdienst inroepen.” Ook ziet hij een 
parallel met de jongeren die zich in de ja-
ren ’80 bij de extreemlinkse terreurgroep 
Cellules Communistes Combattantes (CCC) 
aansloten. “Wel heb je verschillende per-
soonlijke beweegredenen die jongeren 
aanzetten om te vertrekken.” Voor som-
migen zou de strikte interpretatie van de 
islam een rol hebben gespeeld, maar dat 
is zeker niet voor iedereen het geval. Bij Abdelmalek Boutaliss
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DOSSIER: SYRIE-STRIJDERS

de grote meerderheid heeft het vooral te 
maken met een gebrek aan toekomstper-
spectieven, de zoektocht naar avontuur en 
omdat het Cool is to be a jihadi. “Dit soort 
menselijke beweegredenen zijn volgens 
mij doorslaggevend,” aldus Coolsaet. Ook 
AlDe’emeh meent dat het ‘in’ is om mos-
lim te zijn tegenwoordig. Trends in de 
maatschappij hebben in de hele problema-
tiek wel degelijk ook een aandeel, stellen 
zowel de politicoloog als de onderzoeker.

allahu-akBar in de turnZaal

Dé Syriëstrijder bestaat niet. Zoals 
eerder vermeld zijn het individuele be-
weegredenen die de jongere aanzet om te 
vertrekken. Het zijn dus niet enkel jonge-
ren die vertrekken om in Syrië tegen de 
regering van Bashar al-Assad te vechten. 
De term Syriëstrijder wordt eigenlijk nog 
steeds gebruikt om orde te scheppen in 
het hele verhaal waarin moslimjongeren 
met bepaalde doeleinden verhuizen naar 
het Midden-Oosten. Tijdens de ramadan 
van 2013 kwamen de eerste gedachten 
om de gewapende jihad te gaan voeren in 
Abdelmalek Boutaliss op. “Ik wist toen al 
dat ik eerst nog een jaar zou wachten. In 
het begin keek ik vooral op naar het Al-
Nusra Front, maar toen Islamitische Staat 
(IS) in dat jaar meer en meer op de voor-
grond kwam, begon ik ernstig te twijfe-
len. Samen met Abu Sayfudeen (een andere 
strijder, n.v.d.r.) vergeleek ik het discours 
van de leiders van beide groeperingen en 
besloten we dat het ISIS zou worden. Er 
waren nog enkele broeders die ook over-
wogen om naar Syrië te gaan, dus zijn we 
in juni samen vertrokken.”

Abdelmalek, die zelf  liever Abu 
Nusaybah genoemd wordt, was naar ei-
gen zeggen nochtans steeds een normale 
student, die ervan droomde om ooit een 
eigen zaak uit de grond te stampen. “Ik 
dacht aan zo’n islamitisch winkeltje, met 
islamitische boeken en kledij. Je weet wel, 
je vindt er zo een paar in Brussel.”  Maar 
als student choqueerde hij van tijd tot tijd 

graag eens zijn klasgenoten, dat wel. In 
het zevende jaar van zijn beroepsoplei-
ding verscheen hij eens voor een klasuit-
stap naar Amsterdam in een wit Saoedisch 
gewaad met rode hoofddoek. Een andere 
keer riep hij voor de hele turnzaal ‘Tak-
bir!’ dat wordt beantwoord met “Allahu 
akhbar.”. “Ja, zo’n gekke dingen zijn in-
derdaad gebeurd. Toen Sinterklaas in de-
cember bijvoorbeeld naar onze klas kwam, 
liep ik gewoon naar buiten. Ik zie hem als 
een afgod.”

“België is eigenlijk een regering dat ge-
bouwd is op begeertes en lusten, hier is 
het regeren met koran en sunnah. Al het 
slechte smijten we rechtstreeks in de vuil-
bak.” Ook zijn discotheken, sigaretten en 
waterpijpen verboden in het kalifaat. Alle 
vrouwen dragen er een niqaab en dat is 

volgens de jonge strijder nodig om een Is-
lamitische Staat op te richten. “Dat is een 
staat van rechtvaardigheid. Daarvoor zijn 
we naar hier gekomen.”

“Het is niet dat ik me vroeger echt bui-
tengesloten voelde, maar ik voelde me niet 
goed in mijn vel in België. Ik moest me 
constant inhouden. Mocht ik dat niet ge-
daan hebben, was ik ginder al lang in de 
gevangenis beland. Het kruisbeeld dat in 
onze klas hing bijvoorbeeld zou ik al lang 
kapotgeslagen hebben. In België werd ik 
letterlijk depressief. Ik heb het kalifaat no-
dig, ik heb jihad nodig.” Terugkeren wil 
Abu Nusaybah niet. “Wat is er in België? 
Daar is alleen maar verderf.”

De jonge Kortrijkzaan verliet zijn hei-
mat zonder overleg met zijn ouders, die 
z’n vertrek maar moeilijk konden verte-
ren. In juli trok vader Driss samen met 
de vader van een andere West-Vlaamse 
Syriëstrijder naar Suluk, dicht bij de stad 
Raqqa. Hij ging er om zijn zoon te over-
tuigen terug te keren naar België. “Ik heb 
hem kunnen spreken, maar mijn zoon 
heeft gezegd dat hij niet terug wil omdat 
hij vreest onmiddellijk naar de gevangenis 
te zullen worden gestuurd”, vertelt Driss 

Montasser AlDe'emeh (UAntwerpen

"It's cool to be a 
jihadi" 
Coolsaet
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in een interview aan de BBC. “Voor mij 
was het erg, heel erg. Ikzelf, mijn vrouw, 
mijn kinderen, zijn broers en zussen, we 
kunnen niet leven zonder hem.” 

Vader Driss bracht zijn zoon in juli ook 
een dosis insuline. De jonge strijder lijdt 
immers aan diabetes. “Een diabeet moet 
elke dag vier keer insuline toegediend 
krijgen. Als hij niet op tijd zijn medicijn 
krijgt, zal het slecht aflopen.” Op dat vlak 
koestert zoon Abdelmalek niet al te veel 
zorgen: “Wij reizigers (buitenlandse strij-
ders, nvdr) krijgen gratis medicatie van 
IS. Er zijn wel sommige plekken waar ik 
wel moet betalen, maar dan betaalt mijn 
leider dat voor mij”, klinkt het.

Het feit dat jongeren vandaag de dag 
vatbaarder zijn voor het islamisme dan 
voor om het even welke godsdienst dan 
ook, linkt AlDe’emeh aan het feit dat de 
islam een warme godsdienst is die ieder-
een toelaat. “Als ik bijvoorbeeld jood wil 
worden, wordt dat moeilijk omdat mijn 
moeder geen joodse vrouw is. Ook het 
christendom is niet echt warm tegen-
woordig. De islam biedt rust en hoop.”

Coolsaet heeft er duidelijk een andere 
mening over: “We moeten stoppen met 
alles te bekijken door een religieuze bril. 
Het zijn menselijke individuele beweeg-
redenen die jongeren duwen. We moeten 
ophouden met de islam te stigmatiseren.”

Feit is dat het grootste deel van de Sy-
riëstrijders zich aansluit bij Islamitische 
Staat en enkel een minderheid verbonden 
is aan het Jabhat al-Nusra front. Coolsaet: 
“De achterliggende reden is het feit dat IS 
over meer middelen en wapens beschikt.” 
Volgens recente schattingen zouden ze 
over $2 miljard beschikken. “Daarom is 
onder andere het Syrische Vrije Leger 

(FSA) niet zo populair bij de buitenlandse 
strijders. Al-Nusra zou daarentegen selec-
tief  zijn in het rekruteren van buitenlan-
ders.” AlDe’emeh vindt dat de algemene 
sfeer bij moslims ook een invloed heeft op 
die keuze: “De ijver en de droom van het 
kalifaat leeft ook al eeuwen bij moslims. 
Niet per se een kalifaat, maar voorname-
lijk een Arabische Natiestaat, waar ook 
Assad voor stond. Die natiestaat heeft ge-
faald, velen zien dat niet in en zo ontstond 

de Islamitische Staat. IS is een organisatie 
die eigenlijk al elf  jaar bestaat.”

preventie tegen 
radicaliSering

Om radicalisering bij jongeren te voor-
komen, is preventie veel belangrijker 
dan repressie. Vaak zijn het gevoel van 
uitzichtloosheid en een gebrek aan toe-
komstperspectief  factoren die een gro-

"In België is er 
alleen maar 
verderf"  
Strijder

Rik Coolsaet (UGent)
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tere rol spelen dan discriminatie of  het 
hoofddoekenverbod. “Repressief  te werk 
gaan is de gemakkelijke uitweg. Door hun 
paspoort af  te nemen of  hen in de gevan-
genis te steken. Zo kun je aan de bevol-
king ook tonen dat je iets gedaan hebt op 
korte termijn”, weet Coolsaet. Preven-
tie is een werk van lange adem en is iets 
waarvan je de resultaten niet met zeker-
heid zal bereiken. Naar het publiek toe is 
dit geen populaire maatregel. “De beste 
de-radicalisering gebeurt in stilte, door 
lokale besturen. Het gaat tenslotte over 
de leefbaarheid van de wijken. Als er sig-
nalen worden opgevangen van iemand die 
radicaliseert, zouden de wijkagenten, wel-
zijnsmedewerkers, scholen en de directe 
omgeving in actie moeten komen.”

Een simpele en eenduidige manier om 
het vertrek naar Syrië in te dammen be-
staat niet. Coolsaet: “Het is moeilijk om 
de vertrekkers tegen te houden. Het is 
nu eenmaal eenvoudig om naar daar te 
gaan. Ook bestaan er twee factoren die de 
jongeren aanzetten om zich bij IS aan te 
sluiten: de ‘pull-factoren’ en de ‘push-fac-
toren.’ Men heeft het gevoel dat het mak-
kelijk is daar te raken. Dit is één van de 
pull-factoren. Nog zo’n factor is de idee 
dat men daar effectief  mee geschiedenis 
kan schrijven.”

“Daarnaast wordt IS groter voorge-
steld dan wat het effectief  is. Hoe meer 
aandacht IS krijgt van politici, media of  
zelfs op café, hoe groter hun rol geschat 
wordt, en hoe meer aanzien zij krijgen. 
De pull-factoren zijn dan de sociale om-
standigheden waar de jongeren in leven. 

Als men die factoren aanpakt, door bij-
voorbeeld minder over IS in de megafoon 
te roepen, of  de persoonlijke problemen 
van elke potentiële strijder als individu te 
bekijken, zullen er op termijn ook minder 
strijders vertrekken.”

Er moeten volgens de politicoloog 
meer mensen zoals Peter Adriaanssens 
(kinder- en jeugdpsychiater, n.v.d.r.) aan het 
woord komen, en geen islamologen en 
experts in de materie. “We moeten weten 
wat er bij die jonge mensen speelt en wat 
ertoe leidt dat zij dat pad gaan bewande-
len. Ik ben er zeker van dat stadsbesturen, 
in samenwerking met gemeenschappen en 
lokale groepen, in staat waren om sommi-
ge jongeren te overtuigen toch in België 
te blijven.”

Indien de geschiedenis herschre-
ven kon worden, zou AlDe’emeh in eer-
ste instantie werk maken van het feit dat 
moslimjongeren zich losrukken van de 
samenleving. Die jongeren gaan zich iso-
leren binnen de maatschappij en daar is 
een reden voor. “Wanneer iedereen zich 
gelukkig zou voelen, heeft men minder de 
neiging om een land te veroveren. Toen 
ik in Syrië met jongeren sprak, hadden ze 
het over de discriminatie en het racisme in 
België. We moeten hen geen reden geven 
om te vertrekken.” 

Wat nu?

De toekomst kan niemand voorspellen. 
Toch doet AlDe’emeh een poging. “Het 
zijn verloren jongens. De overheid zegt 
dat ze gebrainwasht zijn door Sharia For 
Belgium en behandelt hen eigenlijk als 
dader en niet als slachtoffer.” Volgens de 
regels van rechtvaardigheid moet iemand 
die zich in Syrië of  in Irak schuldig heeft 
gemaakt aan moord, volgens de onderzoe-
ker niet terugkomen. “Indien er bewijzen 
zijn voor misdaden begaan door Belgische 
strijders, moeten zij daarvoor berecht 
worden. Dat is normaal, we leven in een 
rechtsstaat.” Nu leidt de polarisatie tot 
niets. “Er zijn effectief  jongeren die een 
terugkomst zwaar overwegen, maar die 
gewoon niet durven. Dit allemaal dank-

zij de Belgische overheid. Jongeren voe-
len zich hier niet thuis, emigreren, nemen 
daar de wapens op en creëren een nieuwe 
staat volgens hun eigen regels. Een staat 
waar ze zich thuis voelen”, besluit de on-
derzoeker.

Een zeventigtal Belgische Syriëstrij-
ders is ondertussen teruggekeerd naar 
ons land, waarvan er acht ook formeel 
verdachte zijn op het proces tegen Sha-
ria4Belgium dat op dit moment loopt. 
“Dat zij terug gekeerd zijn is mijn pro-
bleem niet. Allah rekent wel met hun af. 
Ik mis mijn familie, dat is normaal, maar 
terugkeren doe ik niet. Trouwens, wat 
is er in België? Daar is alleen maar ver-
derf ”, aldus Abu Nusaybah. Het is voor 
hem duidelijk een gevecht tussen mos-
lims en ongelovigen. IS heeft volgens de 
strijder ook duidelijke plannen om de hele 
wereld over te nemen. “Wees gerust, op 
tv maken ze jullie bang. Maar wanneer je 
onder onze staat leeft dan zal je zien wat 
voor rechtvaardigheid er heerst. Iedereen 
zal een huis hebben, eten en drinken krij-
gen, geen mens zal mogen verhongeren! 
Dit is de barmhartigheid van Allah. Kijk 
maar naar de toestand in België. Alcohol, 
drugs, verkrachtingen, alles wat een mens 
kapot maakt.”

“Ik ben er 100% zeker van dat de derde 
wereldoorlog zal uitbreken.” Op de vraag 
of  het leed dat mensen zal worden aan-
gedaan geen obstakel voor hem vormt, is 
Abu Nusaybah duidelijk. “Heel veel voor-
spellingen van de profeet  zijn al uitgeko-
men. Je zal wel zien, het is zijn wil. Onze 
mensen worden niet om zeep geholpen. 
Hier heerst vrede tussen de mensen.” ■

"We moeten hen 
geen reden geven 
om te vertrekken"  

"De beste de-
radicalisering 
gebeurt in 
stilte"  

AlDe'emeh

Coolsaet
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UGent moet 13,5 miljoen euro besparen

door Arno Vanhollebeke en Frédéric Piccavet
foto door Arthur Joos

Prognoses worden opgemaakt, begrotingen krijgen vorm. In 2015 moet de UGent bijna 13,5 
miljoen euro besparen. “Het zal overal pijn doen.” 

Ook al legt minister van Onderwijs 
Hilde Crevits (CD&V) nog geen defini-
tieve begroting voor, de universiteiten en 
hogescholen werken volop aan hun eigen 
begroting. Crevits zou – zo blijkt uit het 
voorlopig programmadecreet – 26,6 mil-
joen euro besparen op de werkingsenvelop-
pe van de hogescholen en universiteiten. 
Maar dat is niet de enige besparingsmaat-
regel die uit het programmadecreet naar 
voor komt en waarmee de universiteiten 
rekening houden. 

De Universiteit Gent zal in totaal 13,46 
miljoen euro structureel moeten besparen 
vanaf  2015. In 2016 neemt dat bedrag nog 
toe met 1,5 miljoen. Dit bedrag omvat alle 
– voorlopig gekende – besparingsmaatre-
gelen. Eén van de maatregelen is het over-
slaan van de zogenaamde klik. Die klik 
betekent voor de instellingen een stijging 
van 2% van de werkingsmiddelen eens het 
totale studentenaantal voor de universi-
teiten een bepaalde drempel, zijnde 2%, 
overstijgt. Daarnaast worstelen de in-
stellingen met een lineaire besparing van 
10% op de werking, de niet-indexering 
van de investerings- en werkingstoelage 
en het feit dat de kinderbijslag vanaf  vol-
gend jaar een Vlaamse bevoegdheid wordt 
en door de nieuwe berekeningswijze on-
geveer 1,5 miljoen euro duurder wordt. 
Geert van de Gucht, directeur Financiën 
van de UGent: “Onze begroting voor vol-
gend jaar is in volle opmaak. De vermin-
dering van de werkingstoelage, ongeveer 
13,5 miljoen, zorgt voor een besparing van 
5%. Hoe we dat opvangen? Enerzijds door 
het vorig jaar ingebouwd overschot op de 
begroting aan te wenden, anderzijds door 
gerichte besparingen en rationaliseringen 
door te voeren die zich zoveel als moge-
lijk buiten de kerntaken onderzoek en on-
derwijs bevinden.” Van de Gucht wijst ook 
op de voorzichtigheid die de UGent zich 
al jaren aanmeet bij het opstellen van de 
begroting, steeds uitgaande van mogelijke 

toekomstige besparingen. “We hadden de 
klik in onze meerjarenbegroting ook niet 
opgenomen, omdat het risico wel  bestond 
dat we die niet zouden krijgen.”

40 extra proffen

Niet enkel de opgebouwde reserves, die 
acht miljoen euro bedragen, zullen aan-
gesproken worden om de besparingen op 
te vangen. “De net goedgekeurde index-
sprong levert ons nog eens vier miljoen 
euro op. Wat betreft die resterende twee 
miljoen, dat zal pijn doen. Overal.” 

Al enkele jaren wijzen rectoren op de 
scheeftrekking tussen personeel en het 
aantal studenten. Die eerste groep lijkt 
buiten schot te blijven. “Op de werkings-
middelen wordt serieus bespaard, maar aan 
het personeel raken we niet. Het personeel 
is het allerbelangrijkste, daar draait onze 
universiteit rond.” Meer zelfs, er worden 
de komende jaren 40 extra proffen aange-
worven. “We blijven investeren. Er wordt 
tevens ruimte gecreëerd voor een nieuw 
investeringsplan, wat noodzakelijk is voor 
het gigantische UGent-patrimonium.”

Extra investeringen in tijden van be-
sparingen, de UGent maakt duidelijke, 
maar gewaagde keuzes. Die keuzes hebben 
natuurlijk ook een effect op andere projec-
ten. “Het is nooit leuk om keuzes te maken, 
maar het is nu eenmaal zo. Sommige initi-
atieven die wat lager op de prioriteitenlijst 
staan, zullen daardoor niet of  in mindere 
mate doorgaan.” Over specifieke voorbeel-
den kan Van de Gucht niet verder uitwei-
den. “We geven als Commissie Begroting 
adviezen over waar er ruimte gecreëerd 
kan worden. Hoe concreet en specifiek dat 
wordt, is een beslissing voor de Raad van 
Bestuur. Wel zullen we zeker middelen uit 
onder andere Onderzoeksmiddelen moeten 
halen voor het onroerende investerings-
plan. Simpelweg omdat het onmogelijk is 

die enkel vanuit de Werkingsmiddelen te 
blijven financieren.”

duurdere Spaghetti’S?! en 
piZZa’S?!!

Vorige week raakte nog bekend dat ook 
de universitaire sociale voorzieningen, die 
in een andere pot zitten dan de werkings- 
en investeringstoelage, een serieuze duit in 
de zak moeten doen. Vooral het mislopen 
van het beloofde groeipad – dat de histo-
risch scheefgetrokken verdeelsleutel tus-
sen de universiteiten moet rechttrekken 
– zet kwaad bloed bij directeur studenten-
voorzieningen (DSV) Marc Bracke. “Ik 
geloof  niets meer van wat de politici zeg-
gen. Vorig jaar beloofden ze ons dat groei-
pad, dat neerkomt op 175.000 euro voor 
2016 en kan oplopen tot 350.000 in 2017. 
Nu besluiten ze plots ons dat niet toe te 
kennen.” Van de Gucht treedt Bracke bij 
in zijn kritiek. “De UGent is de slechtst 
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ACHTERKLAP
VMC Gedaan met recyclage
Verontwaardiging! In de studentenres-

to’s van de UGent worden plastic bekers 
aangeboden, meestal vlakbij een drinkfon-
tein. Naast de gewone vuilnisbakken zijn er 
ook vuilnisbakken die specifiek ontworpen 
zijn voor deze plastic bekers. Betekent het 
dan dat deze bekers worden gercycleerd? U 
denkt verkeerd. De plastic bekers worden 
na de sluitingstijd de gewone vuilnisbak in 
gezwierd. De reden hiervoor zou zijn dat 
het recycleren van de bekers te duur uit-
valt. Of  dat de ware reden is, vroegen we 
aan Vera Putteman, hoofd van de afdeling 
maaltijdvoorzieningen, maar een antwoord 
laat nog steeds op zich wachten.

Welke nieuwe drankbus?
Twijfelzucht! Nieuw in de studenten-

resto’s zijn de drankbussen met een oranje 
dop. Deze drankbussen werden op de Kick 
Off gratis uitgedeeld en in sommige resto’s 
krijg je er één gratis bij de aankoop van een 
broodje. Ze worden ook verkocht aan twee 
euro, maar het concept is duidelijk nog niet 
goed doorgedrongen bij de meerderheid 
van de studenten. Er zijn al 40.000 drank-
bussen bijbesteld die de deur uit moeten 
dit jaar. Of  dit lukt, zien we nog wel. De 
Gentse Studentenraad heeft overigens zijn 
subsidiëring teruggetrokken nadat bleek 
dat hun logo niet op de drankbussen zou 
staan.

Clubcodex en Liederboek
Gejuich! De uit de dood herrezen Gentse 

studentencodex, het liederboek dat Gentse 
studenten steevast gebruiken op hun can-
tussen, bestaat drie jaar. Voor een derde 
jaar op rij gaat voor elke verkochte codex 
één euro naar het Kinderkankerfonds. Een 
mooi initiatief  dat ons gejuich waard is. ■

gefinancierde universiteit wat betreft de 
sociale bijdrage per student. We willen 
gewoon datgene waar we recht op heb-
ben.” 

Op een bedrag van 7,1 miljoen euro 
zal de sociale voorzieningen van de 
UGent 10% minder krijgen op het Wer-
kingsgedeelte. Zo dreigen studenten-
verenigingen het met minder geld te 
moeten doen en dreigen de prijzen in de 
resto’s en in de homes op te lopen. Toch 
laat het bestuur van de UGent weten 
dat ze niet willen dat de student dit zal 
voelen. Om dit te verwezenlijken zul-
len ze intern verschuiven met de mid-
delen. Rector Anne de Paepe laat weten 
dat momenteel het idee op tafel ligt om 
de extra inkomsten uit hogere inschrij-
vingsgelden te besteden aan sociale 
voorzieningen.  Dit zou betekenen dat 
een hoger inschrijvingsgeld onrecht-
streeks toch naar de student terug-
vloeit, aangezien hij of  zij bijdraagt aan 
het goedkoop houden van de maaltijden 
in de studentenresto’s en de huurprijzen 
van de homes. “Maar dat is slechts een 
idee dat bekeken moet worden”, aldus 
Van de Gucht. 

De prijzen van de studentenresto’s 
en de homes zullen dus nog niet meteen 
stijgen. Bracke ziet hogere prijzen als 
een niet-efficiënte maatregel. “Onze uit-
gaven voor de studentenresto’s en homes 
liggen grotendeels vast, je kan die dus 
niet zomaar structureel inperken. Als 
je de prijzen optrekt, dreig je studenten 
weg te houden uit de studentenresto’s, 
zodat je omzet mogelijks daalt, terwijl 
je vaste kosten hetzelfde blijven of  zelfs 
toenemen.” Maar toch, het blijft afwach-
ten. Jelle Heyvaert, voorzitter van de 
Gentse Studentenraad (GSR), gelooft 
niet dat een verhoging van de prijzen op 
korte termijn te vermijden is. “Als je zo-
veel inkomsten misloopt, dan kan je bij-
na niet anders dan de prijzen vroeg of  
laat opdrijven. Zo niet zullen de homes 
en resto’s in verval geraken door een 
zwaar tekort aan investeringen.” Met de 

beperkte financiële ruimte die overblijft, 
moet de UGent hopen dat er geen te-
genslagen komen. “Bij een harde winter 
kan het al moeilijk worden. Het wordt 
lastig, maar we slagen er wel in rond te 
komen,” aldus Bracke.

ruZieStoker crevitS

Bracke verdenkt minister Crevits van 
het uitvoeren van de beruchte verdeel-
en-heers tactiek. “In het geval van dat 
groeipad hebben we jaren zware discus-
sies gehad en moeilijke compromissen 
afgehandeld. Nu vraagt de regering ons 
om de discussie opnieuw op te starten, 
maar daar heb ik persoonlijk echt geen 
zin in. Ze spelen ons tegen elkaar uit.” 

De onderhandelingen binnen de 
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) 
en de VLHORA (Vlaamse Hogescho-
lenraad) verlopen al enkele weken moei-
zaam. Verschillende bronnen binnen de 
denkorganen wijzen op de verschillende 
belangen die meespelen. Zo zouden de 
hogescholen al veel langer pleiten voor 
een hoger inschrijvingsgeld. Dit terwijl 
de rectoren daar niet meteen voor staan 
te springen. Maar ook tussen de univer-
siteiten zelf  lijkt niet alles koek en ei. 

Met het afschaffen van het groeipad 
komen oude spanningen tussen de uni-
versiteiten terug opdraven. In combina-
tie met de huidige besparingen voorziet 
Van de Gucht weinig goeds: “Voor ho-
gescholen en kleinere universiteiten is 
het momenteel een bloedbad.” Verder 
wijst Van de Gucht op de toenemende 
spanningen tussen de verschillende in-
stellingen bij deze dalende overheids-
toelagen: “De universiteiten stellen zich 
bij de verschillende dossiers die voorlig-
gen bij de minister van Onderwijs hard 
op omdat het een kwestie van overleven 
is geworden. Het vinden van een con-
sensus wordt dan ook een moeilijke oe-
fening.” ■
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ONDERwIJS

Joyce Albrecht (22) is naast de jongste, ook de eerste vrouwelijke coördinator die de Dienst 
StudentenActiviteiten ooit gekend heeft. Ze zal ons de komende twee jaar vertegenwoordigen 
bij het stadsbestuur en de UGent zelf. door Brecht Vissers en Agathe Danon

foto door Brecht Vissers

Joyce Albrecht is studentenbeheerder
“Voorlopig staat de Therminal nog recht”

Als je zelf  in een studentenvereniging 
zit, ben je vast en zeker al in contact geko-
men met de studentenbeheerder. Tot vo-
rig jaar was dat Jochen Merlier, die door 
zijn verdiensten student van het jaar werd. 
Joyce Albrecht neemt de fakkel van hem 
over, al blijken het soms moeilijke schoe-
nen om te vullen.

Niet iedereen kent het concept van 
studentenbeheerder. Wat houdt die 
functie precies in?

Albrecht: “De studentenbeheerder is 
de coördinator van de Dienst Studente-
nActiviteiten (DSA). In de eerste plaats 
ondersteunt deze dienst alle studenten-
verenigingen. Zo beheer ik onder andere 
de subsidies en zetel ik in verschillende 
overlegorganen aan de universiteit. Bin-
nen de sociale raad bijvoorbeeld vervul ik 
een adviesgevende taak, maar ook tijdens 
de vergaderingen van de StuGent (studen-
tenoverleg, n.v.d.r.) kan ik mijn zegje doen. 
Daar worden onderwerpen als het doop-
decreet besproken. Andere activiteiten, zo-
als de twaalfurenloop en de massacantus, 
worden op de konventsamenkomsten be-
handeld, waar ik de functie van voorzitster 
toebedeeld krijg. Daarnaast begeleidt de 
DSA verenigingen die een erkenningsaan-
vraag willen indienen doorheen het hele 
proces. Kort gezegd maakt de DSA de ver-
binding tussen Stad Gent, de universiteit 
en alle studentenverenigingen.”

Hoe is het je gelukt om deze job in 
de wacht te slepen?

“Er werd eigenlijk gewoon een vaca-
ture voor studentenbeheerder openge-
steld. Mijn sollicitatie liet niet lang op zich 
wachten, omdat ik toen als praeses van het 
HomeKonvent regelmatig in aanraking 
kwam met de DSA. Samen met twee ande-
ren doorliepen we een hele procedure die 

in twee delen werd opgesplitst. Het eerste 
bestond uit een schriftelijk examen, waar 
onder andere de kennis van het reglement 
getoetst werd. Het tweede deel was mon-
deling en verliep minder formeel.”

Waarom denk je dat het belangrijk 
is dat juist een student de taak van stu-
dentenbeheerder op zich neemt?

“Je staat zelf  nog in het studentenleven, 
je hebt er dus een betere voeling mee en 
je weet wat er leeft. Het is ook goed dat 
deze functie iedere twee jaar door iemand 
anders ingevuld wordt. Zo roest de taak 
van studentenbeheerder niet vast in een 
routine, maar blijft het een dynamische 
bevoegdheid, met telkens weer een andere 
interessante input. “

Vond je het moeilijk om Jochen op 
te volgen?

“Natuurlijk! Jochen had een ontzettend 
goede naam en heeft heel wat werk ver-
richt. Toen ik begon rustte er een enorme 
druk op mijn schouders om aan zijn capa-
citeiten te voldoen. Maar voorlopig staat 
de Therminal nog recht, dus volgens mij 
draait alles nog goed. (lacht) Wel zal ik in 
tegenstelling tot Jochen, die dat zichzelf  
had opgelegd, niet op elke activiteit aan-
wezig zijn”.  

Maakt je dat dan niet minder toe-
gankelijk?

“Dat denk ik niet. Ik ben een heel open 
en sociaal persoon en deins niet terug 
voor confrontatie. Mensen mogen me al-
tijd aanspreken. Maar de doelstelling van 
overal present te zijn wil ik mezelf  niet 
opleggen.” 

Welke ervaring die je als feestprae-
ses bij het HomeKonvent hebt opge-

daan, kun je als studentenbeheerder 
nog verder gebruiken ?

“Sowieso ben ik gegroeid op vlak van  
time management en organisatie. Bovendien 
leg je als feestpraeses ook heel wat contac-
ten en kom je in aanraking met verschil-
lende stadsinstanties. Het was een goede 
voorbereiding.”

Zijn er ideeën waar je nu al mee 
speelt?

“Graag zou ik meer inzetten op de in-
frastructuur. Het gebouw is ondertussen 
al zeven jaar intensief  in gebruik en dat 
begin je ook te merken. Veel muren moe-
ten dringend geplamuurd en herschilderd 
worden. Daarnaast wil ik de verenigingen 
en de GSR (Gentse Studentenraad) dich-
ter bij elkaar brengen.” ■
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INTERNATIONAAL

In Hong Kong zijn er al enkele weken hevige protesten. In de zoektocht naar eigenheid en de-
mocratie, nemen de studenten het voortouw.

door Aaricia Lambrigts

Studentenstraatprotest in Hong Kong 

De media berichten momenteel met 
regelmaat van de klok over de studenten-
protesten in Hong Kong. De manifestaties 
hebben het potentieel om een serieuze im-
pact te hebben, een mijlpaal in de geschie-
denis. Na vele niet nagekomen beloftes, 
biedt het piepkleine Hong Kong weerwerk 
tegen het grote China. Maar wat denken 
de jongeren zelf ? Hoe beleven zij de hui-
dige situatie? 

Onze eerste contactpersoon is Chris-
topher, 20, uit Hong Kong. Hij vervol-
ledigt momenteel een master Europese 
studies (Frans) in Bordeaux.  Ons tweede 
contact is Lun Ka Hei, 22, geboren en ge-
togen in Hong Kong en net afgestudeerd 
in accounting.

onafhankelijkheid? 

Hoe is de relatie tussen Hong Kong 
en China? 

Christopher: “Hong Kong is in bijna 
alle opzichten onafhankelijk. Het heeft een 
eigen munt en een andere taal. Op mili-
tair vlak is het wel afhankelijk van China. 
Daardoor mist het militaire macht en het 
recht om bij de NAVO te gaan.

Lun: “De inwoners van Hong Kong 
willen het schiereiland ook zelf  besturen. 
De huidige bestuursmacht van met name 
CY Leung wordt gezien als een marionet 
van China, iets wat vooral de jongeren te-
gen de borst stuit. Ze eisen geen totale on-
afhankelijkheid, maar we vragen toch het 
recht op zelfbestuur.”

Doen jullie zelf  ook actief  mee? 
Christopher: “Aangezien ik in Bor-

deaux zit, kan ik weinig actie ondernemen, 
maar ik steun mijn vrienden die wel op 
straat komen. Ik probeer hier wel de aan-
dacht op de tegenstellingen tussen Hong 
Kong en China te vestigen. Zonder hulp 
van buitenaf  zullen we het niet redden.”

Lun: “Ik heb meegedaan aan de protes-
ten. Ik probeer de mensen rondom mij te 
laten inzien dat het belangrijk is om onze 
stem te laten horen.” 

Zijn er nog andere mogelijke manie-
ren om jullie ongenoegen te uiten?

Lun: “Voordat de situatie zo radicaal 
werd, waren er al talloze acties, zoals pe-
tities en een open forum. De shutdown is 

echter de enige manier om aandacht van 
de regering te krijgen.”

Christopher: “De regering heeft veel te 
lang niet geluisterd. Hun macht halen ze 
uit hun nauwe band met China. Zo hoeven 
ze geen rekening te houden met het volk.” 

Zijn jullie bang van de reactie van 
China of  de regering? 

Christopher: “Ik ben bang dat ze de 
toegang tot sociale media gaan afsluiten, 
ook al hebben ze het recht daartoe niet. 
Dat is ook de reden dat studenten op straat 
komen. We willen iemand die onze belan-
gen verdedigt.” 

Lun: “De jongeren zijn niet bang. De 
ouderen waarschuwen ons, zij zijn bang 
dat het opnieuw zal eindigen zoals in 1989, 
Tiananmen Square Massacre.”

Geloven jullie dat er uiteindelijk iets 
zal veranderen? 

Christopher: “Nee, ik denk het niet. 
Maar we hebben het tenminste gepro-
beerd.” 

Lun: “Ik denk niet dat er veel zal veran-
deren. Het enige dat we echt vragen is om 
in 2017 te kunnen kiezen voor een demo-
cratische regering.” 

Hoe reageert de rest van de bevol-
king? 

Christopher: “Er is sprake van een ge-
neratiekloof. De ouderen geven niet om 
politiek. Ze zijn tegen de protesten omdat 
hun broodwinning en de rust verstoord 
wordt, terwijl de jongeren juist onafhan-
kelijker willen zijn van China.” 

Lun: “Sommige ouderen houden acties 
tegen onze bezettingen of  gaan in discus-
sie met de protesterende jongeren. Zij vin-
den het protest nutteloos. Anderen houden 
zich op de achtergrond.” ■
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STUDENT-ONDERNEMER

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. Student-
ondernemer zijn is daar een van. 

artikel en foto door Yarah Van Rompaey

Tanguy Serraes laat het vroegtijdig 
sneeuwen in Gent

Amper drie uur per nacht slaapt Tan-
guy Serraes. De overige uren staan in het 
teken van het produceren van sneeuw-
ballen. Een heerlijk wolkje van vanille, 
omhuld met een dun chocoladelaagje en 
afgewerkt met poedersuiker. Twee jaar ge-
leden nam hij Confiserie Larmuseau over 
na een gouden tip van zijn vader. Twijfel 
was er niet, enkel ambitie en een passie 
voor food.

geen geMiS

Tijd voor een echt studentenleven heeft 
Tanguy niet meer. Toch heeft hij hier geen 
spijt van. “Ik heb er vroeger al genoeg van 
geprofiteerd. Misschien is het juist goed zo. 
Ik amuseer mij nu op een andere manier.” 
Een goede student vindt Tanguy zichzelf  
niet. Zijn bedrijf  heeft dan ook vanaf  het 

begin geprimeerd. De studie Marketing 
is een puzzel die nog niet af  is. Stuk voor 
stuk wordt hij momenteel gevormd. Wel-
iswaar aan een traag tempo aangezien de 
productieperiode volop aan de gang is tot 
en met maart. Het behalen van een diplo-
ma is geen must, maar wel een zekerheid 
voor later die hij niet links wil laten liggen. 
Het blijft nog steeds een certificaat dat er 
voor zorgt dat je meedraait.

de toekoMSt

Vanaf  het begin werd Tanguy begeleid 
door zijn vader en het agentschap King 
George. Samen hebben ze er dan ook voor 
gezorgd dat de volgende zet hen steeds be-
kend was. Afwachten was geen optie. Inno-
veren is het doel. “Ik heb steeds gezegd dat 
we van een 19e-eeuws bedrijf  een modern 
21e-eeuws bedrijf  moesten maken, maar 
zelfs dat is al achterhaald. We moeten een 
22e-eeuws bedrijf  worden.” Dit jaar nog 
moeten de sneeuwballen in heel België be-
kend zijn. De komende jaren volgen de Eu-
ropese landen om tot slot te eindigen als 
een wereldspeler.

ZelfkenniS

Over de vraag wat zijn sterke en zwak-
kere kanten als student-ondernemer zijn, 
moet er niet lang nagedacht worden. On-
danks zijn jonge leeftijd slaagt Tanguy 
erin om met een team van verschillende, 
vaak ook oudere mensen, samen te werken. 
Hij staat op zijn strepen en is een leiding-
gevend persoon. Tegelijkertijd staat hij 
tussen hen zélf  de sneeuwballen te maken. 
Je moet stevig in je schoenen staan om 
twee jobs op hetzelfde moment uit te oefe-
nen. “Ik ben zowel de bakkersjongen, als de 
persoon die instaat voor het opvolgen van 
bestellingen, de financiën en dergelijke.” 

Zijn drive is dan ook één van zijn grootste 
troeven naar de markt toe. Enthousiasme 
geeft vertrouwen. Het overtuigt de con-
sument van de kwaliteit van het product. 
Zijn zwakste punt, de financiële kant, heeft 
hij omgevormd tot a strength  door zich te 
omringen door een boekhouder en een ad-
viesraad. Een beslissing die geleid heeft 
tot een bloeiend bedrijf.

tipS

“Het is misschien erg cliché, maar doe 
het! Geef  er alles voor op.” Dit raadt Tan-
guy nieuwe student-ondernemers aan. Op 
voorwaarde dat je ten minste voor 110 %  
achter je project staat. Denken dat je op-
nieuw het warm water uitgevonden hebt, 
is geen garantie op succes. Enkel de wil 
van een vechter garandeert een glimp op 
de eindmeet. Verder is het aan jou om er te 
geraken. “Dit is het moment om de sprong 
te wagen. Nu moet je je nog geen zorgen 
maken over extra kosten zoals een huur-
prijs. Thuis wonen als student-onderne-
mer heeft veel voordelen.”

De Sneeuwballen zijn nog tot maart te 
verkrijgen. Tanguy belooft dat Confiserie 
Larmuseau binnenkort met stunts en stu-
dentenacties naar buiten komt om jonge-
ren over de streep te trekken. “Proef ! Dat 
is het enige wat ik kan vragen. Geef  het 
een kans.”

Hou de komende maanden zeker Tan-
guy in de gaten voor zijn bekendmakingen. 
Hij lijkt op weg te zijn naar zijn tweede 
groot succes. Tanguy – vechter in het Kel-
tisch – doet zijn naam eer aan. ■
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Wat klopt er nog van het oeroude 
beeld van de wetenschapsstudent, 
de antisociale einzelgänger met on-
verzorgd haar, verloederde kleren en 
jampotbril?

“Dat cliché is ondertussen volledig 
achterhaald. De nieuwe lichting weten-
schapsstudenten is veel zelfbewuster en 
past perfect in het plaatje van de derde 
industriële revolutie. Men kiest voor een 
richting die drie kwaliteiten benadrukt: 
abstract denken, communiceren en wer-
ken in teamverband.”

Hoe komt het dat er — tot mijn 
uiterste droefenis — slechts een mi-
niem percentage van de exacte weten-
schapsstudenten tot het vrouwelijk 
geslacht behoort?

“Ondanks de vele campagnes die de 
overheid voert, stijgt het aantal vrouwe-
lijke wetenschapsstudenten amper. Dan 
heb ik het vooral over de exacte richtin-
gen. Mannen en vrouwen spenderen hun 
wetenschappelijke talenten blijkbaar op 
een andere manier. We zien dat vrouwen 
zich vaker inschrijven in een utilitaire 
richting, getuige daarvan de farmacie, 
die een geheel andere verhouding kent. 
Hier liggen natuurlijk verschillende fac-
toren aan de basis, zoals opvoeding en de 
sociale visie op een richting.”

Volgens Hugh Everett, vader van de 
alom bekende zanger Mr. E van rock-
band Eels, alsook notoir fysicus, zijn 
er onmetelijk veel parallelle universa. 
Is het mogelijk dat in sommige daar-
van mijn dubbelganger zijn dagen als 
Iron Man slijt? Please?

“Het is niet onmogelijk. Volgens de 
kwantumfysica kan werkelijk alles ge-
beuren, maar de waarschijnlijkheid er-
van is echt ontzettend klein! Ik zou er 
mijn geld dus niet op verwedden. Pro-
beer je dromen eerst eens te realiseren in 
dit universum (lacht).”

Vindt u de dialoog tussen weten-
schap en filosofie geestverruimend of  
zijn het twee totaal verschillende dis-
ciplines?

“De vakgebieden binnen de weten-
schap zijn erg breed. Zoals bijvoorbeeld 
de methodologie van de fysica. Kijk maar 
naar Thomas Kuhn, hij was een gere-
nommeerd fysicus en paste zijn kennis 
omtrent de faseovergangen toe om de 
evolutie in de wetenschap te beschrijven. 
Wat op zich weer een tak van de filoso-
fie is. Een heel strikt verband is er niet, 
maar toch mogen we niet blind zijn voor 
elkaars vakgebied, we kunnen heel wat 
van mekaar leren. Zo vind ik de visie van 
een filosoof  over de ethische aspecten 
van de wetenschap erg belangrijk.”

Aliens, bestaan ze?
“Het is mogelijk dat er in ons enorm 

uitgestrekte heelal opnieuw een levens-
vorm ontstaat, maar hoogstwaarschijn-
lijk niet in onze contreien en niet naar 
het evenbeeld van de mens. Leven is het 
resultaat van enorm veel toevalligheden 
en de complexiteit die hiermee gepaard 
gaat, is uiterst zeldzaam.”

Indien u de Nobelprijs wint met 
baanbrekend onderzoek, wat zou u 
doen met het miljoen aan prijzen-
geld?

“Die kans is helaas onbestaande, maar 
misschien win ik de Nobelprijs wel eens 
in een parallel universum (lacht). De 
meeste Nobelprijswinnaars investeren 
hun prijzengeld in nieuw onderzoek, 
omdat ze beseffen dat ‘hun’ ontdekking 
mogelijk werd gemaakt door heel veel 
mensen. Zo willen ze iets teruggeven 
aan het veld. Een eenzaat die helemaal 
alleen een Nobelprijs verwezenlijkt, is 
niet meer van deze tijd.” ■

door Andries Rosseau en Suzan Grootveld
illustraties door Ine T'Sjioen

I AM IROn MAn
Prof. Jan Ryckebusch, theoretisch fysicus, over de wondere 
wereld van de wetenschap





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 de waanbeelden 
ontdoen. Immer kritisch brengt hij u in zijn column de naakte waarheid.

Park Meeters over alcohol en humeur
VOOR EENS, VOOR ALTIJD

door Vanessa McClelland 
cartoon door Robbe Verschueren

Het bloed trekt weer eens van onder 
mijn nagels. Ik kan me nog net bedwingen 
om het niet uit te roepen: “Zever! Dikke 
zever verkondig je!”. Staat die eerstejaars-
troela daar dan met haar frietvethaar en 
een smoel die meer lijkt op een uitgelopen 
kleurboek dan een menselijk gezicht het 
lijstje af  te gaan van haar verschillende 
buien afhankelijk van de alcoholische dran-
ken die ze drinkt. God mag weten hoeveel 
keer ik het al heb gehoord: van champagne 
moet je lachen, van gin word je geil, van 
wodka agressief, van rum word je mel-
low… Sommigen beweren zelfs dat ze van 
bourbon goed kunnen beatboxen. Naïeve 
studenten die van echte wetenschap geen 

moer begrijpen, geloven dit maar al te 
graag om hun halfgaar gedrag op donder-
dagavond achteraf  te verklaren. In de ech-
te wereld, die wel degelijk bestaat buiten 
de Overpoort, is dit allesbehalve waar.

De specifieke alcoholconcentratie ver-
schilt van drank tot drank, maar of  je nu 
whisky drinkt of  een doodgewone pint, 
alcohol blijft alcohol. Als iemand snel een 
paar glazen whisky achterover kapt, zal de 
gewoonlijke verlegenheid wel verdwijnen 
en een brutale mond zal misschien de kop 
opsteken, maar als je denkt een verschil te 
voelen tussen het dronken zijn door whis-
ky of  het dronken zijn door een pintje, dan 

ligt dat louter aan de snelheid waarmee 
dat drankje werd binnen gegoten.

Een mogelijke verklaring voor de ver-
schillende reacties naargelang het drankje, 
kan liggen aan het feit dat bepaalde dran-
ken zoals tequila in shotjes worden gedron-
ken zonder iets bij, terwijl bijvoorbeeld 
wodka met een andere drank zoals Red 
Bull wordt gecombineerd. Red Bull bevat 
hoge dosissen cafeïne die ook een invloed 
hebben op het lichaam. 

Er wordt soms beweerd dat het ver-
schil in de chemische samenstelling van de 
verschillende soorten alcoholische drank-
jes een rol kan spelen in het gedrag van 
mensen die drinken. Congeneren, ook 
soortgenoten genoemd, zijn chemische 
bijproducten van het distillatieproces en 
zijn in een zekere mate giftig. Deze zor-
gen voor de verschillende kleuren en sma-
ken van drank. De hoeveelheid congeneren 
gaat vaak, maar niet altijd, samen met de 
tint van het drank: hoe donkerder, hoe 
meer congeneren. Bourbon bijvoorbeeld 
bevat 37 keer meer congeneren dan wod-
ka. Uit een studie van Damaris Rohsenow 
aan Brown University bleek dat proefper-
sonen die een zekere hoeveelheid Bourbon 
hadden gedronken de volgende dag een 
zwaardere kater hadden dan de proefper-
sonen die dezelfde hoeveelheid wodka had-
den gedronken. Tussen de twee groepen 
van proefpersonen werd echter geen ver-
schil in gedrag vastgesteld.

Waar het eigenlijk op neerkomt, is an-
ticipatie. Als iemand denkt dat hij van te-
quila een beestig goeie danser wordt, dan 
zal deze persoon na een paar shotjes tequila 
zich volledig laten gaan op de dansvloer. 
Het zit dus allemaal in uw hoofd. Wat u 
ook niet mag vergeten, is dat je gemoeds-
toestand versterkt wordt door alcohol. Als 
iemand al verdrietig is voor hij of  zij be-
gint te drinken, dan is er een grote kans 
dat die persoon na een paar glazen wijn in 
een hoekje staat te janken. ■
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wETENSCHAPSKORT

nieuwe cellen voor iedereen

eet kaka of sterf

later als ik groot ben, koop ik een negerpiemel

LK Het had een uitspraak kunnen zijn van 
onze achterkleinkinderen in de nabije toe-
komst. Wetenschappers zijn er namelijk in 
geslaagd om voor konijnen een artificiële 
penis te kweken in een petrischaaltje. Door 
eerst met een solvent alle cellen van een 
donorpenis te strippen en vervolgens het 
overblijvende ‘skelet’ van collageenvezels 
te enten met cellen van het ontvangende 
konijn, konden wetenschappers een penis 
creëren die niet afgestoten werd door het 
lichaam van de patiënt. Op deze manier be-
staat het lid immers uit lichaamseigen cel-
len. Hetzelfde proces is bij mensen reeds 

gebruikt om nieuwe organen te maken 
zoals een hart, urineblaas, vagina en nog 
talrijke andere. Voorlopig worden zulke 
staaltjes vakmanschap nog voorbehouden 
voor mensen die het écht nodig hebben, in 
dit geval bijvoorbeeld voor jongetjes die 
geboren worden zonder geslachtsdelen. 
Het hoeft echter niet meer gezegd te wor-
den dat het slechts een kwestie van tijd is 
vooraleer ook deze ingreep op de menu-
kaart van de lokale plastische chirurg te-
rechtkomt. Zodus aan al het manvolk met 
Hummer ter compensatie van, niet getreurd: 
your time will come. ■

Het had de nieuwe slogan van Koen 
Geens kunnen zijn, alleen gaat het in dit 
geval over een van de recentste ontwikke-
lingen in de wondere wereld van de endo-
crinologie. Deze keer zijn het de diabetici 
die dankzij stamcelonderzoek in de prijzen 
vallen. Er zou immers een permanente op-
lossing gevonden zijn voor diabetes type I, 
de vorm van diabetes waarbij je lichaam 
door een auto-immuundefect eigen cellen 
aanvalt die instaan voor de productie van 
insuline (aka β-cellen). Zo zijn wetenschap-
pers erin geslaagd om die gedode cellen te 

vervangen met behulp van stamcelthe-
rapie. Dit houdt in dat men stamcellen 
kloont, ze doet transformeren tot β-cellen 
en uiteindelijk transplanteert in de pan-
creas. Voor u nu echter uw insulinespuit-
jes euforisch in de vuilbak keilt, de nieuwe 
cellen werden eveneens koelbloedig afge-
slacht door het lichaam. Volgende stap is 
dus uitzoeken hoe men deze duplicates kan 
beschermen tegen dezelfde moordenaar 
als van de oorspronkelijke β-cellen: het ei-
gen immuunsysteem. To be continued.■

LK Het had de nieuwste gimmick van 
Bear Grylls kunnen zijn. Ware het niet 
dat je in dat geval niet in de lokale jun-
gle zit met een nijpend gebrek aan voed-
sel, maar wel op de pot met een naderende 
dood door niet-aflatende spuitpoep.  In de 
meeste gevallen van diarree door een bac-
teriële infectie breng je simpelweg een be-
zoekje aan de dokter en het hele zaakje is 
binnen de kortste keren opgelost met anti-
biotica. Soms kan het echter wel eens zijn 
dat dat wondermiddel niets uithaalt om-
dat de bacteriestam in kwestie er resistent 
aan geworden is. Ieder jaar zorgen zulke 

infecties er zo voor dat miljoenen mensen 
wereldwijd na enkele weken leeglopen in 
het kleine kamertje, beloond met een en-
keltje naar het mortuarium. Een nogal 
verrassende remedie is het innemen van 
capsules gevuld met menselijke feces, die 
goede darmbacteriën bevatten van Jos of  
Fien wat verder in de straat. Als een mi-
croscopisch leger verdrijven die bacteriën 
de boosdoeners en nemen vervolgens hun 
plaats in. Je diarree verdwijnt en je mama 
hoeft geen urne meer te kopen, maar of  
het lekker is? Laat het ons gerust weten 
als u het eens probeert. ■

door Lorenz Kempeneers
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Het waarom van bier hoeft niemand uitgelegd te worden. Maar voor wat meer uitleg over het 
hoe is Gert De Rouck, brouwspecialist van de KULeuven, de aangewezen man. Afspraak in een 
aangename brasserie in het Gentse, voor een goeie babbel en een stevig glas.

“Heineken heeft meer smaak dan veel 
van onze Belgische pilsen”

door Maxim Lippeveld

De Gentse student drinkt graag een 
biertje, dat spreekt voor zich. Een confe-
rentie die de KAHO in de week van 20 ok-
tober rond bier brouwen organiseert, leek 
ons echter een goed excuus om eens wat 
dieper op het onderwerp in te gaan. Wat 
maakt het gerstenat dat we zo overvloedig 
consumeren nu tot godendrank? Dr. Ir. 
Gert De Rouck combineert het nuttige 
met het aangename, en maakte van de stu-
die van bier zijn beroep. We gingen tussen 
pot en pint eens met hem praten. 

Brouwt u zelf  bier, in naam van de 
wetenschap?

De Rouck: Ja, achter de kunst van het 
bierbrouwen schuilt veel interessante we-
tenschap. Het overkoepelt ook een breed 
domein. Om bier te brouwen is er theore-
tische kennis nodig van de biochemie en 
microbiologie, maar ook praktische tech-
nologische kennis is vereist. Vandaar dat 
alle studenten industrieel ingenieur in de 
biochemie bier brouwen.

Bierbrouwen is een eeuwenoud pro-
ces dat vastgeroest lijkt in tradities. Is 
dat zo of  evolueren deze processen nog 
steeds?

De Rouck: “De grote lijnen van het 
brouwproces komen nog altijd zeer sterk 
overeen met hoe het eeuwen geleden ging. 
De wereld rond het brouwen staat echter 
niet stil. Op vlak van de smaakstabiliteit is 
er nog steeds veel innovatie. Dit is nodig 
omdat onze geliefde Belgische bieren vaak 
de hele wereld rondreizen en op hun be-
stemming ook nog fris en smakelijk moe-
ten zijn.”

Bier BrouWen

Hoe maak je bier? Wat zijn de be-
standdelen?

De Rouck: “Bier bestaat uit water, gerst, 
hop en mout. In Duitsland is dit in 1516 
vastgelegd in een wet: het Reinheitsgebot. 
In België mogen we — gelukkig maar — 
creatiever zijn met onze ingrediëntenkeu-
ze. We mogen bijvoorbeeld een deel van de 
nodige mout vervangen door graan. Dit 
laat ons toe om witbieren te brouwen. Om-
dat we haver en tarwe gebruiken, kunnen 
we ook meergranenbieren produceren. In 
sommige bieren zitten er ook kruiden zo-
als koriander, gember, nootmuskaat,... We 
spelen dus met veel factoren om tot een 
lekkere smaak te komen.”

Een niet te vergeten bestanddeel van 
bier lijkt mij toch alcohol. Hoe wordt 
dit toegevoegd?

De Rouck: “Alcohol wordt niet zozeer 
toegevoegd aan bier. Het ontstaat door een 
chemisch proces. Om bier te brouwen ver-
trekken we van graan. Dit bevat zetmeel, 
een soort van muur opgebouwd uit sui-
kers. Het zijn die suikers die door gist om-
gezet zullen worden naar koolstofdioxide 
en ethanol: alcohol dus. Gist is echter niet 
zelf  in staat om de suikers uit het zetmeel 
te halen. Hiervoor zijn enzymen nodig die 
de muur slopen tot suikermoleculen. Die 
enzymen moeten worden geactiveerd door 
een natuurlijk proces dat in een mouterij 
wordt opgewekt. In de mouterij worden de 
graankorrels geweekt in water waardoor 
de enzymen zich beginnen te vormen. Op 

die manier is alles in gereedheid om alco-
hol te vormen in het bier.”

We hebben hier voor ons een bruin 
en een blond bier staan. Wat veroor-
zaakt dat kleur- en smaakverschil?

De Rouck: “In de mouterij worden 
de graankorrels na het weken ook ge-
droogd. Wanneer men mout voor blond 
bier wil, zullen de korrels drogen op een 
lagere temperatuur. Zo behouden ze hun 
lichte kleur en smaak. Mout voor donker 
en amberkleurig bier laat men drogen op 
180°C of  hoger. Dan treden er zogenaam-
de Maillardreacties op die de mout een 
donkere kleur en een bittere smaak geven. 
Soms laat men de mout ook karamelliseren 
wat zorgt voor een zoete toets in bepaalde 
bieren.”

Ik wil de mening van een expert wel 
eens horen over het biergerelateerde 
vooroordeel bij uitstek: Heineken is ri-
oolwater.

De Rouck: (lacht) “Bij blinde bier-
proeverijen uitgevoerd door bijvoorbeeld 
testaankoop eindigt Heineken steevast in 
de top drie. Dus wanneer we het vooroor-
deel naast ons neerleggen, blijkt Heine-
ken lang niet zo’n slecht bier te zijn. Meer 
zelfs, het bevat eigenlijk meer smaak dan 
veel van onze Belgische pilsen. Heineken 
is namelijk een volmoutbier, er wordt dus 
geen deel graan toegevoegd. Maar heeft 
vooral ook een fruitige toets. Iets wat wij 
van onze bieren niet gewend zijn. Het 
werd vroeger trouwens in kleine glaas-
jes geschonken waardoor de laatste teug 
steeds lekker fris was en je sneller geneigd 
was nog eentje te nemen. Eigenlijk een 
oersimpel, maar geniaal idee.”

Misschien volgende keer eens een 
Heineken drinken dan. Nu ja, we zien 
wel. Schol! ■

"Op vlak van 
smaak is er veel 

innovatie" 
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Lego als metafoor voor het leven. Of  hoe sommige wetenschappers echt kinderen bleven. 
Waarom peperdure deeltjesversnellers bouwen als je niets meer dan een wasmachine en wat 
Legoblokjes nodig hebt om de mysteriën van het leven te ontrafelen? door Lieselot Le Comte

En op de achtste dag schiep God Lego

Het had een scène uit The Big Bang 
Theory kunnen zijn, zo absurd lijkt dit ex-
periment: prop een hoop Legoblokjes in de 
wasmachine, laat die 70 minuten op 40°C 
draaien en kijk wat er gebeurt. Ingo Al-
thöfer, een prettig gestoorde Duitse stu-
dent, maakte zijn jongensdroom waar: 
Lego en wetenschap. Niet dat hij kampt 
met een Peter Pan-syndroom, het expe-
riment is een interessante toetsing van 
abiogenese. Dit is een materialistische 
verklaring voor de oorsprong van het le-
ven, dus zonder dat er een god of  andere 
bovennatuurlijke toeters en bellen bij ge-
sleurd worden. Abiogenese gaat ervan uit 
dat al het leven oorspronkelijk voortkomt 
uit niet-levende materie. Onder invloed 
van chemische en fysische processen evo-
lueerde die dode materie langzaam, heel 
langzaam naar de levensvormen zoals we 
die nu kennen. Maar goed, Schamper zou 
Schamper niet zijn als we niet zelf  onze 
witte jas aantrekken en stofbril opzetten.

Zaterdag 10u07: 
reSearchMarathon

Terwijl mijn vader een eitje breekt bo-
ven de pan, verwonder ik me over het feit 
dat al het leven opgebouwd is uit eiwitten. 
Ik voel me weinig verwant met dat slijme-
rige goedje. Eiwitten zijn lange ketens van 

aminozuren: grote mole-
culen bestaande uit kool-
stof, waterstof, zuurstof  
en stikstof. Door een soort 
klittenbandprincipe, poly-
merisatie genaamd, rijgen 
die aminozuren zich aan-
een. DNA en RNA bevat-
ten de info over hoe die 
aminozuren precies aan 
elkaar moeten klitten. Die 
code is uniek en bevat de 
specifieke combinaties die 

onze genen vormen.

Zaterdag 12u53: de innerlijke 
WetenSchapper verSterken

De soep staat te pruttelen. Kwestie van 
in de geest van ons experiment te blijven. 
De condities tijdens de prille jaren van het 
aardse bestaan zijn immers het best te om-
schrijven met het begrip oersoep. Een apo-
calyptisch landschap avant la lettre, waar 
het voortdurende spektakel van bliksem 
en erupties de moleculen van de oeratmo-
sfeer in ionen deed uiteenvallen. De elek-
trische ontladingen zorgden ervoor dat de 
losse ionen weer vriendjes werden, nieuwe 
verbindingen aangingen en zo organische 
stoffen vormden. Dit oerliefdesspel werd 
al in 1953 aangetoond met het befaamde 
Miller-Urey-experiment. Hoewel het re-
cept dat de heren volgden niet volledig 
strookte met de condities van baby-Aarde, 
bleek uit latere experimenten dat de prin-
cipes wel klopten. De Legoblokjes van 
het leven konden zichzelf  ontwikkelen op 
onze jonge planeet.

Zaterdag 15u19: Waar iS Mijn 
lego?

Je kindertijd terugvinden blijkt moeilij-
ker dan gedacht.

Zaterdag 15u41: Monte carlo 
in het WaSkot

Goed, het garantiebewijs van de was-
machine ligt klaar, de Legoblokjes gaan de 
trommel in. Anders dan in het originele 
experiment zitten die in een fijnmazige 
zak om de blokjes iets minder speelruim-
te te geven en de wasmachine wat te be-
schermen. Het experiment is eigenlijk een 
Monte-Carlosimulatie, waarbij je een ex-
periment heel veel uitvoert, maar wel tel-
kens met andere begincondities. Elke zwier 
van de trommel staat hier voor een andere 
beginconditie: een andere schikking van 
de blokjes, een nieuwe blikseminslag in de 
oersoep. 

Zaterdag 16u53: ik Ben god!

Erg complexe moleculen zijn het niet, 
maar hier en daar zijn toch twee à drie 
blokjes samen geklikt. Leven op aarde! De 
nazi in mij krijgt zin om het hele gebeuren 
te herhalen, maar dan enkel met de grote 
‘moleculen’. Eugenetica met Lego. Helaas 
zijn er ook nog onderbroeken te wassen. 

concluSie

In elk geval hebben we met een wasma-
chine aangetoond dat het leven zichzelf  
kan creëren. Vijftig jaar na het bewijs dat 
de Legoblokjes zichzelf  konden bouwen in 
de oersoep, nu ook (een simulatie van) het 
bewijs dat de Legoblokjes zichzelf  in el-
kaar konden zetten. Tot aan DNA, de basis 
van alle leven.

Wil je de trotse vader of  moeder zijn 
van een Nobelprijswinnaar of   -winnares, 
geef  je uk dan vooral Lego, het meest ge-
niale speelgoed ooit. Barbies zorgen alleen 
maar voor werkloze sociologen. ■
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door Olivier Vander Bauwede en Pieterjan Schepens
foto door Brecht Vissers 

Een kalifaat, onthoofdingen en slavernij. Keert het Midden-Oosten terug naar de middeleeu-
wen? Islamoloog en professor aan de UGent Gino Schallenbergh plaats de ideologie van Daesh 
in historisch en theologisch perspectief.

IS: back to the future?

Waar kunnen we IS ideologisch 
plaatsen binnen de islam?

“IS hangt een radicale vorm van het 
soennisme aan. Ze verwerpen niet alleen 
andere stromingen binnen de islam, maar 
keren zich ook tegen soennieten die zich 
niet aan hun gezag onderwerpen. En daar-
mee zijn ze nog radicaler dan Al Qaeda. Zij 
probeerden nooit hun wil op te leggen aan 
andere soennieten, en dreven ook nooit de 
conflicten met de sjiieten op de spits. Dat 
doet Daesh wel, heel expliciet.”

Valt IS te vergelijken met andere ‘ex-
tremistische’ stromingen, zoals het sa-
lafisme of  het wahhabisme?

“Er zijn natuurlijk raakpunten tussen 
die stromingen en de ideologie van IS, in 
die zin dat ze allen terug willen naar de 

oorspronkelijke zuiverheid van de islam, 
zoals zij die zien. Ze willen af  van wat ze 
‘innoveringen’ noemen, elementen die in 
de loop der eeuwen in de godsdienst zijn 
aangebracht, zoals het soefisme of  graf-
bezoeken. Het doel is een terugkeer naar 
het islamitische samenlevingsmodel van 
de absolute beginperiode, ten tijde van en 
net na de dood van de profeet Mohammed. 
De ideologie van IS wordt daarom als ji-
hadi-salafisme gecatalogeerd, want veel 
salafisten houden zich bewust ver weg van 
politiek. Wat zowel die laatste, quietisti-
sche salafisten als de wahhabieten afwij-
zen, is het geweld dat IS gebruikt en de 
verkettering — takfir in het Arabisch — 
van andere moslims. Volgens IS zijn zowel 
de salafisten als de wahhabieten trouwens 
zelf  ongelovigen. En zeker de wahhabie-
ten — die gelieerd zijn met de Saudische 
monarchie — ze aanzien als bondgeno-
ten van het Westen.”

Hoe kan IS terugkeren naar de situ-
atie in de zevende eeuw, als ze bijvoor-
beeld modern wapentuig gebruiken?

“Dat is natuurlijk een ideologische ge-
spletenheid in Daesh. IS is eigenlijk een 
heel moderne groep. In de veroverde ge-
bieden zetten ze een moderne adminis-
tratie op poten, die de burgers sociale 
voorzieningen aanbiedt om hen te over-
tuigen zich achter IS te scharen. Hun 
propaganda is efficiënt, goed georgani-
seerd en professioneel — de beelden die 
ze wereld insturen zijn van hoge kwali-
teit. Ze hebben trouwens ook een eigen 
ministerie voor media. Hun gebruik van 
wreedheid is onder meer geïnspireerd op 
‘Het Bestuur van de Brutaliteit’, een boek 
over het verkrijgen en behouden van 
macht waar nog maar weinig islamitische 
doctrine in staat. Hun ideologie mag dan 
middeleeuws overkomen, maar dat is ze 

niet, de manier waarop ze georganiseerd 
zijn is heel gestroomlijnd en modern.”

Hun wreedheid – denk aan het ge-
bruik van onthoofding – is dus niet reli-
gieus geïnspireerd?

“Dat extreem geweld is puur bedoeld 
om schrik aan te jagen. Dat zeggen ze ook 
zelf. En strategisch werkt het: hun opmars 
wordt altijd voorafgegaan door vluchte-
lingenstromen die door hun tegenstander 
moeten worden opgevangen. Vergelijk het 
met de strategie van Dzjengis Khan, die 
ook chaos creëerde in de gebieden die hij 
op het punt stond te veroveren. Daarom 
zijn ze er ook heel open over: ze zijn niet 
zoals de nazi’s die hun wreedheden vooral 
niet wereldkundig probeerden te maken.”

Dus een dergelijk gebruik van geweld 
heeft weinig met de islam te maken?

“Ze verwijzen natuurlijk naar de ma-
nier waarop de profeet en de eerste kalie-
fen met hun tegenstanders omgingen. Het 
islamitisch recht laat ook toe niet-islami-
tische tegenstanders te achtervolgen en 
te doden. Maar omdat IS moslims die hun 
gezag niet erkennen óók als geloofsafval-
ligen aanziet, krijg je natuurlijk een heel 
extremistische interpretatie van de islami-
tische doctrine.” 

Welke rol speelt het kalifaat in de is-
lam?

“Volgens de traditionele soennitische 
interpretatie is de kalief  een wereldlijk, 
seculier heerser, die instaat voor het be-
houd van de integriteit van de islamitische 
staat en de toepassing van het islamitisch 
recht. Hij staat niet boven de wet en is ook 
niet vrij van zonden. Het bepalen van de 
islamitische doctrine laat hij over aan de 
oelama, de schriftgeleerden.”
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Moeten moslims al-Baghdadi dan als 
hun nieuwe kalief  gehoorzamen?

“Volgens IS verkeert de moslimwereld 
sinds het einde van het kalifaat in 1924 
in een staat van chaos. Het is dus in het 
belang van alle moslims om de strijdende 
kalief  – of  de jihadi-leider, zoals ze hem 
noemen – bij te staan zodat de eenheid en 
de stabiliteit van de moslimwereld her-
steld kan worden. Daartegenover stellen 
vele moslimgeleerden dat het kalifaat van 
al-Baghdadi geen legale basis heeft, om-
dat het niet tot stand is gekomen door de 
consensus van gelovigen en rechtsgeleer-
den, zoals benodigd. Volgens hen kunnen 
moslims dus niet gedwongen worden het 
kalifaat van IS te gehoorzamen. Ze merk-
ten ook op dat een kalief  niet onzichtbaar 
en dus onbereikbaar mag zijn volgens de 
islamitische leer, want zo zou je om het 
even wie kunnen gehoorzamen. Als reactie 
daarop is al-Baghdadi nu al enkele keren 
in het openbaar verschenen. IS heeft trou-
wens in het begin niet van zijn bondgeno-
ten verwacht dat ze al-Baghdadi als kalief  
erkenden, maar nu ze sterker worden 
dwingen ze de met hen verbonden stam-
men trouw af. Er is één stam die dat heeft 
geweigerd, waarop IS een massaslachting 
onder hen heeft aangericht.”

Is het bekend waar IS zijn religieuze 
argumentatie vandaan haalt?

“Er hebben zich een aantal imams en 
schriftgeleerden bij de groep aangeslo-
ten, maar dat waren geen grote namen 
binnen de islam en dat zijn ze nog steeds 
niet geworden. Zij houden er zich vooral 
mee bezig hoe de ideologie naar buiten te 
brengen. Zo hebben ze termen uit de be-
ginperiode bovengehaald om provincies 
te omschrijven — een wilaya, die geleid 
wordt door een amir—, maar in feite gaat 
het gewoon om religieuze termen die een 
moderne realiteit omschrijven. Ze hebben 
ook een strenge religieuze politie – de hiz-
ba – ingesteld die erop toeziet dat het isla-
mitisch recht niet overtreden wordt.”

Hoe vatbaar zijn sommige groepen 
binnen de islam voor de ideologie van 
IS?

“Bij radicalere groeperingen vindt IS 
soms een draagvlak. Niet alleen in het 
Midden-Oosten en Afrika, maar zeker in 
Zuidoost-Azië, onder meer in Indonesië 
en Maleisië, zijn er genoeg radicale mos-
lims waar IS vat op kan krijgen. Van een 
Arabisch-etnische component is dus geen 
sprake. De idee van de universaliteit van 
de islam en de samenhorigheid onder mos-
limbroeders wordt in hun propaganda ook 
zeer sterk uitgespeeld. Daarmee staan ze 
in feite niet in lijn met de eerste staten in 
de moslimgeschiedenis, die juist wel een 
Arabische identiteit promootten en niet-
Arabische bekeerlingen als tweederangs-
burgers beschouwden. Radicale theologen 
proberen dit probleem op te lossen door 

aan de exemplarische tijd van de vier 
rechtgeleide kaliefen (de eerste vier opvol-
gers van Mohammed red.) wel een univer-
salistisch discours toe te schrijven, maar 
waarschijnlijk klopt dit niet.

Het anti-imperialistische discours van 
IS, dat de moderne grenzen die door Eu-
ropese koloniale machten werden gelegd 
aanvecht, is ook een van de aspecten die 
veel jongere mensen aantrekken. IS ver-
kondigt een afrekening met de koloniale 
tijd en een begin van een nieuwe wereld. 
Een project om samen geschiedenis te 
schrijven, is net wat zoveel jonge strijders 
fascineert.”

Ligt het probleem van het fundamen-
talisme ook niet in de fundamenten van 
de islam? 

“Ik geloof  dat je de islam op verschil-
lende wijzen kan interpreteren. Als je de 

Koran leest, kun je daar alles en niets uit-
halen. Je hebt passages die heel context-
gevoelig zijn en steeds historisch geduid 
moeten worden. Vernieuwers in het isla-
mitisch denken verwijzen daar ook altijd 
naar. Volgens hen hebben de verzen in 
veel gevallen slechts een tijdelijke beteke-
nis gehad, waaruit je misschien een morele 
boodschap kunt halen, maar die je niet let-
terlijk kan overnemen. Zo argumenteren 
zij dat slavernij in de periode van profeet 
bestond, maar dat er in zijn uitspraken 
duidelijke aanwijzingen zijn dat hij dat ge-
leidelijk probeerde af  te schaffen. IS aan-
vaardt dit uiteraard niet en heeft onlangs 
beargumenteert dat het als slaaf  verko-
pen van Jezidi’s legaal is onder islami-
tisch recht. Iemand als de bekende dichter 
Adunis wil zelfs een radicale breuk tussen 
religie en politiek. De Arabische lente is 
volgens hem voor niets geweest als mos-
lims er niet in slagen om anders te denken 
over de plaats van godsdienst in de samen-
leving.”

Is er daarvoor een basis te vinden 
voor in de Koran? 

“Wat sommige vernieuwers zeggen, 
is dat de profeet in zijn eigen leven geen 
politieke macht wilde en het wereldlijk 
bestuur overliet aan de stammen. Hij had 
natuurlijk elementen van het islamitische 
recht uitgewerkt, maar volgens hen zijn er 
historische aanwijzingen dat hij eigenlijk 
het werkelijk bestuur aan anderen overliet, 
en zichzelf  meer zag als profeet dan als 
staatsman.”

Bent u tevreden over de manier waar-
op onze media IS aanpakt? 

“Vanwege de spectaculaire opgang 
van IS wordt er zoveel over geschreven, 
dat het onmogelijk allemaal correct kan 
zijn. Neem bijvoorbeeld de schaal van de 
moordpartijen, of  het valse bericht dat IS 
vrouwen tussen 14 en 47 zou verplichten 
om zich te laten besnijden. Dat zijn na-
tuurlijk dingen die sensatie opwekken en 
daardoor objectieve berichtgeving kunnen 
verwarren.” ■

"IS is doelbe-
wust en expliciet 

gewelddadig" 
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We zitten momenteel halverwege de natte droom van elke filmliefhebber. Film Fest Gent . 
Enkele Schamperredacteurs offerden zich grootmoedig op en namen speciaal voor jullie deel 
aan deze uitputtende en soms perverse filmorgie. Een recap van de eerste filmweek. Omdat we 
onze lezers zo graag zien.

Net zoals vorige jaren biedt het Film 
Fest onderdak aan de World Soundtrack 
Awards. Eregast dit jaar is Cliff  Marti-
nez, de voormalige drummer van de Red 
Hot Chili Peppers. Francis Lai krijgt een 
Lifetime Achievement Award en ook onze al-
ler Jef  Neve (zie pagina … 31) krijgt aan-
dacht voor zijn muzikale bijdrage aan In 
Vlaamse Velden. Hiernaast zijn er ook nog 
vele andere muziekevenementen zoals art 
cinema OFFoff waarbij twee Franse clas-
sics begeleid worden met livemuziek van 
MIAUX. De jaarlijkse expo draait ditmaal 
rond de regisseur die elke filmschoolstu-
dent wil zijn: Federico Fellini. De kernac-
tiviteit van het festival is en blijft natuurlijk 
de film zelf. Een bloemlezing. 

BelgiSche trotS

Dinsdag startte het festival met de veel-
besproken remake The Loft. Amerikaanse 
sterren en Vlaamse bekendheden arriveer-
den in Gent, de rode loper werd van on-
der het stof  gehaald en er werd een hele 
resem foto’s getrokken. Kortom: de klas-
sieke formule van een geslaagde openings-
avond. Of  de film zelf  de moeite waard is, 
daarover zijn de opinies verdeeld. Nicolas 
Karakatsanis, de cinematograaf  van The 
Loft, mag zeker ook erkend worden voor 
zijn werk in de coming-of-age-film Violet, 
het regiedebuut van Bas Devos.  Dezelfde 

man, een compleet ander eindresultaat. In 
Violet moet Jesse de dood van zijn vriend 
leren verwerken. Droom weg bij de prach-
tige beelden, die elk op zich als een kunst-
werk beschouwd kunnen worden. Ook 
de Belg Ben Okri vervult ons met trots. 
De natuurbeelden uit Ivoorkust in N: The 
Madness of  Reason zijn al overtuigend ge-
noeg om zijn film te gaan bekijken. De die-
pe voice-over die het bijna poëtische script 
leest en de hypnotiserende muziek bren-
gen je ongetwijfeld in een trance. Volg 
het verhaal van Raymond Borremans, een  
encyclopedist die overleed en nooit ver-
der geraakt is dan de letter N. Nu zweeft 
hij tussen leven en dood, kijkend naar een 
steeds gewelddadiger Afrika dat hij niet 
meer lijkt te herkennen. 

niet Bij een eerSte date

Hoewel bij momenten hilarisch, en ver-
teld uit een origineel perspectief, is Blind 
misschien toch niet de beste optie voor 
een first date movie. Op sommige momen-
ten is deze tragikomedie extreem expliciet 
– denk maar aan hardcore porno en tetten 
tegen het raam gedrukt – en dit draagt bij 
tot de absurditeit van het verhaal. Dom-
pel jezelf  onder in de rijke fantasie van een 
blinde vrouw, met alle pikante beelden die 
daaruit voortvloeien.

Over gênante seksscènes gesproken; 
indien u eerder houdt van travestieten en 
schijnbaar lesbische neigingen, dan is Une 
Nouvelle Amie iets voor u. Deze film van 
François Ozon – de regisseur van films 
als Jeune & Jolie – vertelt het verhaal van 
Claire, die na de dood van haar beste vrien-
din ontdekt dat de weduwenaar er wel van 
houdt zich van top tot teen als vrouw te 
kleden – met oog voor detail. Claire is in 
de wolken na deze ontdekking, omdat ze 
nu haar wijlen vriendin kan vervangen 
door een semimannelijke versie. Ook The-
se Final Hours is geen aanrader voor een 
eerste date. De film kunnen we omschrij-
ven als Melancholia meets The Purge. In dit 
beklemmend apocalyptisch drama van re-
gisseur Zak Hilditch volgen we een ge-
spierde Australische beachboy terwijl hij 
uitzoekt bij wie hij nu precies zijn laatste 
uren wil doorbrengen. Ondertussen ste-
vent een meteoriet af  op de aarde en is hij 
net te weten gekomen dat de vrouw met 
wie hij zijn vriendin bedriegt, zwanger is. 
Toch een verdienstelijk debuut dat bij mo-
menten extreem spannend is, maar even 
vaak ook beklijft en ontroert. 

 Blijten Met chineZen 

Coming Home is een prachtig in beeld 
gebracht melodrama dat een maatschappe-

Filmorgie op Film Fest Gent 

door Sofie Steenhaut, Nicolas Van Laere, Jessie Van Cauter en Suzan Grootveld
foto door Vanessa McClelland
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lijk kritisch beeld schept over de Culturele 
Revolutie. Dit alles in een kleinere context 
die aanzet tot nadenken over schuld, ver-
giffenis en het belang van familie. Zhang 
Yimou haalt zeer ontroerende acteerpres-
taties uit de cast, die je niet onberoerd 
zullen achterlaten. Man en vrouw wor-
den noodlottig uit elkaar gehaald op het 
moment dat de man genadeloos naar een 
strafkamp gestuurd wordt. Wanneer de 
man na 20 jaar eindelijk terug thuis komt, 
blijkt zijn vrouw problemen te hebben met 
haar geheugen, en is ze ervan overtuigd 
dat deze man haar echtgenoot niet is. Een 
doos Kleenex meebrengen is aan de orde! 
Nog meer drama uit de Oosterse streken 
is te vinden in Still The Water. Lijken in de 
oceaan, moeders die kinderen traumatise-
ren en ontluikende seksualiteit. Gecombi-
neerd met interessante dialogen en rijke 
Oosterse levenswijsheden, resulteert dit in 
een mooi eindplaatje waarvan ten volle te 
genieten valt. Een ander beeld van China 
krijg je in Black Coal, Thin Ice , een aty-
pische, Chinese whodunit  waarin de poli-
tieagenten geen donuts maar watermeloen 
eten. Regisseur Diao Yi’Nan kiest voor 
lange beelden, afgewisseld met korte actie-
momenten die vaak een absurde plotwen-
ding aankondigen en zijn overgoten met 
een portie zwarte humor. 

nog Meer draMa

De kleine man tegen de grote jongens. 
Leviathan  is gevuld met corruptie, machts-
misbruik en verraad. De hoofdthematiek 
van de film “Is lijden een goddelijke straf  
voor de zonde?” is gebaseerd op het boek 
Job. Wees voorbereid op een goede portie 
drama, maar ook een paar momenten waar 
de lachspieren zullen werken. Met deze 
film heeft regisseur Andrey Zvyagintsev 
de scenarioprijs gewonnen op het Cannes 
Film Festival. Drama gecombineerd met 
humor vinden we ook in het Griekse drama 
Xenia. Na het overlijden van hun moeder 
gaan broers Danny en Odysseas op zoek 
naar hun vader.  Xenia  is een film over er 
niet bij horen, over migranten in een harde 
wereld. In deze wereld probeert de excen-

trieke Danny met konijn Dido zijn weg te 
vinden. Vaak hartverwarmend hoe de twee 
broers met elkaar omgaan, soms een piek 
in drama en ook momenten van absurditeit 
die sterk doen denken aan Donnie Darko 
als Dido menselijke proporties aanneemt. 
Ook science-fiction kan ontroerend zijn. 
Dat bewijst Predestination, waar de combi-
natie tussen de transgenderproblematiek 
en tijdreizen een opvallend geslaagd resul-
taat oplevert. Jammer genoeg verliest de 
film zich in zijn eigen gelaagdheid. Wan-
neer het heden, het verleden en het toe-
komst elkaar ontmoeten, blijft de kijker 
verweesd en vol onbegrip achter. Jammer.

In tegenstelling tot Predestination is De-
vil’s Knot gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal.  Voor wie ooit al gehoord heeft van 
de West Memphis Three zal de plot van De-
vil’s Knot geen geheimen kennen. In 1993 
werden in het diepe zuiden van de VS drie 
jonge heavy metal fans onterecht beschul-
digd en veroordeeld voor de gruwelijke 
moord op drie achtjarige jongens. Eentje 
van hen, Damien Echols, bracht zelfs acht-
tien jaar door op death row. Devil’s Knot is 
een bewerking van het waargebeurde ver-
haal met Reese Witherspoon en Colin 
Firth in de hoofdrollen. Het relatief  zwak-

ke script heeft alle baat bij hun sterke en 
meeslepende vertolkingen, maar zoals al-
tijd overtreft de werkelijkheid ruimschoots 
de fictie. Bekijk daarom liever eerst de uit-
stekende documentaire trilogie Paradise 
Lost. Voor doculovers is er bovendien The 
Salt Of  The Earth. Deze jongste telg van 
Wim Wenders is een pakkend eerbetoon 
aan Sebastião Salgado, een Braziliaanse 
fotograaf  wiens leven wel een roman van 
Márquez lijkt. Visueel steunt de film gro-
tendeels op de pakkende foto’s die Salgado 
tijdens zijn decennialange carrière maak-
te. Klinkt misschien saai, maar ze komen 
prachtig tot hun recht op het witte doek. 
De film gooide hoge ogen in Cannes waar 
hij de juryprijs won. Compleet terecht. 

Al dit moois duurt nog welgeteld ze-
ven dagen. Deze week zijn er onder andere 
voorstellingen van toppers als 20 000 Days 
On Earth- de fictieve biopic over Nick 
Cave, de Deense superheldenfilm Antman 
en de stalkermovie Open Windows met ex-
pornoster Sasha Grey die persoonlijk 
aanwezig zal zijn op het film festival. ■

Still uit Leviathan
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Erik Van Looy is tegenwoordig bijna overal the talk of  the town. Een nieuw seizoen van ‘De 
Slimste Mens Ter Wereld’ straalt als vanouds uit uw beeldbuis en ‘The Loft’ gaat dan toch ein-
delijk in première. Redenen genoeg voor een gesprek. door Eva Van Ootegem en Maxim Lippeveld

foto door Arthur Joos
In het sfeervolle salon van het Reylof-

hotel in Gent ontmoeten we de bekend-
ste Belgische regisseur van het moment. 
Dat Erik Van Looy hot is, zien we aan de 
wachtrij journalisten in de lobby en de ma-
nager die elk contact met de pers nauw-
keurig timet. Van Looy begon zijn carrière 
zelf  ook als journalist en hij is het vak nog 
niet verleerd. De eerste vraag van het in-
terview komt dan ook van hem: “Wat von-
den jullie van de film?” 

Goed. We hebben ervan genoten. 
Het blijft echt een steengoed scenario. 
U bent er ook altijd vol lof  over in in-
terviews, merken we.

“En terecht, vind ik. Het is het beste sce-
nario dat ik ooit heb vastgehad. Maar ja, ze 
sturen mij niet alles natuurlijk.” (lacht)

Er was voor The Loft ongeveer tien 
miljoen dollar meer beschikbaar dan 
voor de Vlaamse Loft. Hoe uit zich dat 
in de film?

“De film ziet er daardoor vooral duurder 
uit. Neem nu het panorama van de stad. 
Dat hebben we kunnen filmen met een he-
likopter, terwijl we voor de eerste Loft in 
Antwerpen stonden te knoeien met een 
kraan. Dat waren uiteindelijk ook mooie 
beelden, maar het heeft nu wel dat tikkeltje 
meer. Er gaat natuurlijk ook een veel gro-
ter deel van het budget naar de crew en de 
acteurs. Iedere assistent heeft daar een as-
sistent. Ik had zelfs iemand die mijn regis-
seursstoel voor mij verplaatste terwijl ik in 
België mijn eigen stoel moest meebrengen 
van thuis. We werkten daar met 120 men-
sen. Op de eerste dag wilde ik iedereen een 
hand geven, maar na 65 handen geschud 
te hebben zei mijn assistent: “Erik, this isn’t 
working. We’re losing valuable time!” (lacht). 
Vanaf  toen heb ik gewoon eens vriendelijk 
geknikt aan het begin van de dag. Dat is al 
veel meer dan ze daar gewoon zijn!”

Heeft u in Hollywood raad gekregen 
van mensen over hoe het daar allemaal 
in zijn werk gaat?

“Van de co-producenten heb ik wel wat 
raad gekregen, maar die waren eigenlijk 
ook niet zo ervaren. Ik had het meeste aan 
mijn assistent, Richard. Die leerde me 
echt elke dag dingen bij. Zoals dat het dus 
belachelijk was om iedereen een hand te 
willen geven. (lacht)

Ik heb vooral heel veel moeten leren 
over de hiërarchische manier van werken 
in de VS. Toen ik de scène draaide waarin 
Eric Stonestreet door zijn kantoor wan-
delt en knikt naar iemand, vroeg ik of  
die persoon wat vroeger kon knikken. Nu 
bleek dat ik dat dus had gezegd tegen een 
figurant en wanneer de regisseur direct 
contact heeft met een figurant wordt dat 
automatisch een acteur. Die moet dus ook 
als acteur betaald worden. Die figurant 
was wel blij natuurlijk!”

Was het taalverschil soms een moei-
lijk gegeven?

“Dat was inderdaad ook wel iets waar 
ik mee om moest leren gaan. Tijdens de 
opname van een seksscène vroeg ik aan 
de acteurs of  ze wat meer konden humpen. 
Dat was blijkbaar een heel boers woord 
om tegen acteurs te gebruiken. Geen idee 
van waar ik het woord humpen eigenlijk 
haalde... Waarschijnlijk uit één of  andere 
pornofilm.”

Je zegt vaak dat je je volgende film 
altijd beter wil maken dan de vorige. Is 
het dan lastig om naar je oudere werk 
te kijken?

“Ja, enorm, daar kan ik echt niet meer 
terug naar kijken. Niet omdat dat geen 
goede films zijn, hé, maar ze zijn gewoon 
niet van het niveau waarop ik nu films 
maak. Ik ben als filmmaker veel volwasse-

ner geworden. Ik denk meer na over wat ik 
wil doen met een scenario. 

Als ik nu nog een beetje tijd krijg om er 
wat aan te werken, zal De Premier echt een 
schitterende en spannende film worden. 
Deze keer heb ik ook zelf  aan het scenario 
meegewerkt!”

de drijfkracht van 
onZekerheid

Hoe komt het dat je nog steeds kiest 
voor die tweede carrière als tv-presen-
tator?

“Ik moet dankzij die tv-carrière niet 
ieder jaar een film produceren. Daardoor 
kan ik langer werken aan mijn films. Ik doe 
dat televisiewerk ook gewoon heel graag.

Daarnaast loop ik ook niet echt over 
van zelfvertrouwen. Ik had altijd het idee 
dat ik beter twee jobs kon doen. Zo kon 
ik, als het fout ging bij de ene, steeds te-
rugvallen op de andere job. Ik heb altijd 
de angst om door de mand te vallen, dat 
ze ooit eens zullen doorhebben dat ik niet 
kan presenteren. Dan kan ik nog altijd wat 
gaan regisseren.” (lacht)

En je blijft die twee dingen dus nog 
combineren, ook nu het zo goed gaat 
met het regisseren?

“Het is misschien ondertussen wel wat 
belachelijk geworden, maar ergens zit die 
nood aan zekerheid er toch nog in. Als 
journalist schreef  ik ook voor Libelle én 
Knack of  voor De Morgen én Story. En 
daarvoor deed ik dat eigenlijk ook al. Ik 
werkte aan de kassa van de cinema, maar 
ook in een gazettenwinkel.

Het is ook zo dat beide jobs elkaar beïn-
vloeden. Ik heb het gevoel dat veel mensen 
naar mijn films gaan kijken omdat ze mij 
kennen van De Slimste Mens. En omge-
keerd dat mensen naar De Slimste Mens 

Van Looy goes USA
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kijken omdat ze mijn films gezien heb-
ben.”

Je hebt een enorme focus, drinkt 
bijna geen alcohol en je gaat tijdens 
opnameperiodes nooit uit met de film-
crew. Was je altijd al zo, ook in je stu-
dententijd?

“Ja, ik heb dat altijd in mij gehad. Toen 
ik op de middelbare school zat, had ik een 
studentenblad vol met filmbesprekingen. 
Ik organiseerde elk jaar een fuif  om geld 
in te zamelen, maar die was steevast ver-
lieslatend omdat ik zelf  nooit uitging en 
dus niks van fuiven afwist.

Als student in het hoger onderwijs was 
ik een echt blokbeest. Als het schooljaar 
op 1 oktober begon, was ik op 2 oktober 
al aan het blokken. Ik kende die cursussen 
volledig fotografisch vanbuiten. Pas op, ik 
begreep er niks van, maar ik kon ze let-
ter voor letter opzeggen. En toch, in mijn 
eerste jaar in het RITS was ik van de 120 
studenten de tweede beste. Gewoon omdat 
ik dus zo veel en hard blokte.”

Is je bescheidenheid, of  zelfs onze-
kerheid iets dat fungeert als drijfveer?

“Dat is wel zo, denk ik. Een gezonde 
portie onzekerheid is belangrijk omdat die 
ervoor zorgt dat je harder werkt en je je-
zelf  af  en toe in twijfel trekt. Ik heb al-
tijd gewoon ook een groot wantrouwen 
tegenover mensen die te zelfzeker zijn. 
Iemand die op een vergadering het hoge 
woord neemt en laat voelen dat hij het al-
lemaal weet, weet er vaak juist niks van. 
Tenzij het echt geniale mensen zijn, maar 
buiten Bart De Pauw lopen er weinig van 
die soort rond.”

Is die onzekerheid geen storende fac-
tor op een filmset?

“Ik mag inderdaad natuurlijk niet te on-
zeker zijn. Soms moet ik knopen doorhak-
ken, zonder voortdurend te staan twijfelen. 
Dan moet ik gewoon doen alsof  ik het al-
lemaal weet. Ik dacht vroeger dat ik dat 
nooit zou kunnen, regisseren. Je moet dan 
roepen tegen mensen en veel zelfvertrou-

wen uitstralen. Ik was ervan overtuigd dat 
ik mijzelf  zou moeten veranderen. Maar 
kijk, ik heb ondertussen mijn systeem ge-
vonden. Zonder dat ik ben moeten veran-
deren. Ik ben bijvoorbeeld nooit kwaad op 
een filmset, alleen tegen mijzelf. Als ik me 
kwaad wil maken tegen de acteurs, dan 
vraag ik dat aan mijn assistent. Die doet 
dat dan voor mij. Dat is laf, ik weet het, 
maar ik kan nu eenmaal echt niet om met 
conflictsituaties op de set. Die leiden mijn 
aandacht af  van het echte werk. Wrevel 

tussen acteurs of  medewerkers doen dat 
ook. Ik wil eigenlijk dat iedereen altijd 
overeenkomt.”

Een nobel doel.
“Inderdaad. Ik snap eigenlijk niet dat 

ze mij niet naar Syrië sturen! Ik zal dan 
wel een assistent nodig hebben weliswaar.” 
(lacht en kijkt uitnodigend naar de vrouwelijke 
helft van het Schamperteam. ■
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20/10 - 2/11 CULTUURAGENDA

De duotentoonstelling Fotografie 
Herontdekt loopt nog tot 27 oktober. De 
Zebrastraat en het Museum voor de Ge-
schiedenis van de Wetenschappen tonen 
in deze expositie het revolutionaire karak-
ter van de begindagen van de fotografie en 

het werk van enkele Gentse fotopioniers. 
Verleden en heden worden samengebracht 
door ook contemporaine fotografen die 
oude technieken gebruiken in de kijker te 
zetten. ■

Peter Broderick is een muzikale dui-
zendpoot die zich niet laat afschrikken 
door wat experimenteel werk. Deze drang 
naar experiment resulteert in talloze al-
bums in verschillende stijlen, die stuk voor 
stuk gesmaakt worden. Synth Jacob is de 

artiestennaam van Jacob Vermeulen, de pi-
anist die we in onze vorige editie al voor-
stelden. Op 23 oktober komen deze twee 
muzikanten om naar uit te kijken, naar de 
Charlatan. ■

olaf

peter broderick & synth Jacob

comedy harem met marlon kicken

magnus

Vers vlees in de Gentse stonerrock 
scene! 

Liefhebbers van dit ruige genre kunnen 
op 22 oktober afzakken naar Den Drum-
mer, waar OLAF op het programma staat. 
Wie onbekend is met deze stijl kan alvast 
beginnen met een kijkje te nemen op hun 

Facebookpagina. Zij die het genre wel al 
kennen mogen zich voorbereiden op een 
spetterend optreden. Leuk om te weten: 
de zanger is een niet onaantrekkelijke ver-
schijning!■

Comedy Harem is een show met ko-
mieken van over de hele wereld. Deze 
keer hebben de Antilliaanse Comedy 
Award-winnaar Marlon Kicken en de ca-
baretheren Frank Boddin en Dieter van 

Obberghen van Kunst Veredeld met een 
D de handen in elkaar geslagen. Ze bren-
gen een mix van humor, muziek en theater. 
Dit alles op 31 oktober in De Centrale.■

Magnus, het project van Tom Bar-
man, bekend van dEUS, en CJ Bolland 
brengt tien jaar na hun succesvolle debuut 
de dansplaat Where Neon Goes To Die uit. 
Voor deze plaat lieten de mannen zich in-
spireren door Prince, JJ Cale en vroege 
eighties new wave. De live line-up bestaat, 

naast Barman en Bolland, uit Tim Van Ha-
mel, Joris Caluwaerts en Christophe Clae-
ys. Magnus komt op 29 oktober naar de 
Vooruit. ■

fotografie herontdekt

door Selin Bakistanli
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Vier groepen, een intieme setting en een presentator die het geheel aan elkaar praat, dat is de 
magische formule van Kraakpand. Dit jaar koos de Handelsbeurs voor een opmerkelijke gastheer. 
Naast zijn eerste soloalbum, een rubriek in Café Corsari en een eigen festival, wist hij tijd vrij te 
maken voor Kraakpand. Je kan er niet om heen: Jef  Neve is alomtegenwoordig. 

Het neve-effect

door Sara Vansteenkiste en Laura Arens
foto door Arthur Joos

Wanneer we in de Handelsbeurs aan-
komen, is de soundcheck nog bezig. Jef  
Neve komt naar ons toe en excuseert zich, 
want hij moet ook nog op de foto met het 
Kraakpand-team van vanavond. Er wordt 
van hot naar her gelopen, maar uiteinde-
lijk kunnen we ons neervlijen voor enkele 
vragen.

Wat spreekt je het meest aan in het 
concept van het Kraakpand?

“Het Kraakpand is een heel toeganke-
lijke formule voor mensen om verschillen-
de bands en nieuwe muziek te ontdekken. 
Van singer-songwriter over elektronische 

muziek, tot punkjazz en filmische solo 
piano. Het voordeel is dat je afwisselen-
de stukjes te horen krijgt, waardoor je 
een soort schwung doorheen de avond 
krijgt, die je misschien zou missen in-
dien je een heel concert van een groep 
meemaakt. Daarin ligt de succesformu-
le van het Kraakpand.”

preSentatiepret

Als presentator laat je de groe-
pen aan het woord en begeleid je het 
publiek in de muzikale ervaring, als 
een soort van tussenschakel.

“Ja, ik heb het voordeel dat ik zelf  
muzikant ben, waardoor ik zeer dicht 
bij de bands sta. Ik heb het gevoel dat 
ik hen op een andere manier vragen 
stel dan een niet-muzikant. Het is een 
ander soort interview, ik denk dat ik 
sneller naar de oorsprong van de mu-
ziek ga vragen, naar het proces om 
nummers te maken, waarom ze voor 
een bepaalde bezetting kiezen of  voor 
bepaalde sounds gaan. Als publiek heb 
je daar wel iets aan omdat je met an-
dere oren gaat luisteren.”

Heb je zelf  inspraak in de groepen 
die aan bod komen?

“De Handelsbeurs zorgt zelf  voor het 
programma. Wanneer ik nu echt weg zou 
zijn van een groep, kan ik die altijd wel 
aanreiken, maar de finale beslissing ge-
beurt nog altijd door de Handelsbeurs.”

Hoe vaak ga je het Kraakpand pre-
senteren?

“Ik kan niet elke editie presenteren om-
dat ik zelf  moet optreden. Maar als ik vrij 
ben, wil ik er graag tijd voor maken, want 
voor mij is het ook gewoon een stuk voor 

mijn plezier. Ik vind het ook leuk dat ik niet 
heel het concert moet dragen, maar dat ik 
mensen in een voetlicht kan stellen.”

Presenteren op de radio, in wat ver-
schilt dat van presenteren voor een live-
publiek?

“Op de radio kan je natuurlijk meer 
diepgaande interviews doen en kan je er 
meer je tijd voor nemen. Bij Radio Klara 
had ik elke week twee uur (Neve presenteer-
de in 2011 een radioprogramma ‘Neve’  samen 
met Lies Steppe, n.v.d.r.) om de gasten een 
platform te geven. Op Kraakpand gaat het 
sneller omdat het presenteren het tempo 
van het concertgebeuren niet mag onder-
breken. In die zin kan je het vergelijken 
met een Jools Hollandshow: het is flitsen-
der, maar de muzikanten krijgen wel zelf  
de kans om te vertellen vanwaar hun mu-
ziek komt. Dat interesseert mij veel meer 
dan de pure promopraat waartoe iedereen 
zich verplicht voelt. Hier kunnen mensen 
zichzelf  zijn en er gewoon staan als per-
formers op hun podium. Ik kan hen ook op 
die manier interviewen, dat is wel een ver-
schil.”

Heb je schrik voor kritiek op de pre-
sentatie?

“Neen, ik heb eigenlijk nooit gemak-
kelijk schrik gehad voor kritiek. Ik weet 
natuurlijk van mezelf  dat ik geen perfecte 
presentator ben, dat ambieer ik ook hele-
maal niet. Ik vind het gewoon leuk om te 
doen en daarom doe ik het. Het is een soort 
van uit de hand gelopen hobby.” (lacht)

Hoe is het presenteren dan begon-
nen?

“Heel toevallig eigenlijk. Enkele jaren 
geleden vroeg Radio Klara mij een jazz-
programma te presenteren. Ik had toen 
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helemaal geen idee hoe een radioprogram-
ma gemaakt werd. Maar ik ben wel iemand 
die graag een uitdaging aangaat. Als ze mij 
zoiets voorstellen zal ik eerder ja dan neen 
zeggen.” (lacht) 

ontdekken iS troef

Je bent met vele grote en internatio-
nale projecten bezig. Waarom heb je nu 
voor zo’n intiem project gekozen?

“Het is voor mij een manier om bij elke 
editie weer nieuwe muziek te ontdekken. 
Dat maakt het aantrekkelijk om te doen. 
Het is leuk om in contact te blijven met 
een jongere generatie en mee te zijn met 
wat er beweegt in het muzieklandschap. 
Verder heb ik altijd al een band gehad met 

de Handelsbeurs en uiteraard is het als in-
geweken Gentenaar fijn om dit in je stad te 
kunnen doen.” 

Je soloplaat One kwam uit op 13 ok-
tober, geldt dit samen met het kleinere 
Kraakpandproject als een soort terug-
blik op je carrière?

“De laatste jaren heb ik altijd met gro-
tere bands gewerkt. Ik voelde dat het tijd 
werd om een soloplaat te maken. Je staat 
toch meer in je blootje, je stelt jezelf  
kwetsbaarder op. Het was voor mij dan 
ook een uitdaging om te zien waar ik kon 
komen met mijn piano.

De concerten zijn daarom niet kleiner, 
ik speel nog steeds voor zalen met duizend 
man. Met enkel een piano is het moeilijker 

om helemaal achteraan te geraken. Ik denk 
dat het voor mij een groeiproces is om zo’n 
soloplaat te maken. Het was ook best span-
nend om alleen in de studio te zitten.” 

Was dat dan niet stressvol?
“Er gaat absoluut druk mee gepaard, 

maar ik ben er klaar voor nu. Ik ben ook 
al 37 en dat is toch een leeftijd waarop je 
al wat ervaring hebt. Dat speelt nu wel in 
mijn voordeel. Ik heb het gevoel dat ik ge-
makkelijker boven de muziek kan staan en 
er echt in kan kruipen.” ■

Meer info over de volgende editie van 
Kraakpand vind je op de website van de 
Handelsbeurs. 



BOEKKORT

FILMKORT

JVC Eind jaren negentig vermoordt een 
koppel hun kinderen in een hotelkamer. 
De ouders zijn opgegroeid in gezinsver-
vangende tehuizen. Jaren later springt een 
volwassen instellingskind van het viaduct 
van Huccorgne. De schrijver ziet het van-
af  zijn schrijftafel gebeuren door het vi-
zier van zijn verrekijker.

Deze twee tragedies hebben Dimitri 
Verhulst ertoe aangezet zijn eigen verle-
den te verkennen in het tweeluik Kaddisj 
voor een kut. In het eerste deel blikt hij 
tijdens de begrafenis van Gianna, ook al 
een instellingskind, terug op de jaren in 
wat hij zelf  omschrijft als “die afvalbak 
voor kinderen”. Criticasters zouden deel 
twee, De aankomst in de bleke morgen, 
een handige recyclage kunnen noemen van 
een toneelstuk dat hij al eerder schreef. 
Gebaseerd op de transcripten van het as-
sisenproces waarin twee soortgenoten van 
Verhulst terechtstaan voor de gruwelijke 
moord op hun kinderen, sluit het inhou-

delijk perfect aan bij het centrale thema 
van het boek. Zeker niet voor tere zielen, 
maar het tweede deel afdoen als “geweld-
sporno”, zoals het NRC Handelsblad deed, 
is gratuit en getuigt van een onwil de tra-
gische realiteit onder ogen te zien.

Kaddisj is een atypische Verhulst. Het 
boek is minder doordrongen van de kol-
derieke en sardonische ondertoon van die 
andere autobiografische bestseller en is 
daarom eerlijker en dus pakkender. Waar 
zijn doorgedreven keuze voor onpersoon-
lijke “het” in Godverdomse dagen op een 
godverdomse bol nog een gimmick was 
die al snel kon vervelen, wekt zijn keuze 
voor de je-vorm begrip op. Het schept een 
afstand die waarschijnlijk nodig was om 
te kunnen schrijven en trekt de lezer juist 
daarom emotioneel mee in het verhaal. 
Snel uitgelezen, maar zindert lang na. ■

Dimitri Verhulst – Kaddisj voor een 
kut. Atlas Contact, Amsterdam, 160 blz.

Kaddisj voor een kut - Dimitri Verhulst

C.C. Ivan Locke leidt een leven dat net zo 
zorgvuldig geconstrueerd is als de gebou-
wen die hij dagelijks laat oprijzen uit wer-
ven. Maar vanavond zit Ivan in de penarie. 
Vrouw en kinderen wachten thuis op hem 
om samen naar de meest geanticipeerde 
voetbalwedstrijd in tijden te kijken — van 
die orde dat er tv-worstjes bijgehaald wor-
den en zijn vrouw zich voor de eerste keer 
in het clubtruitje gehesen heeft. Op zijn 
werk moet hij er voor zorgen om bij het 
ochtendgloren de grootste hoeveelheid be-
ton die Europa ooit zag, gestort te krijgen. 
Maar dat lukt niet. Ivan moet in Londen 

zijn, en het is dringend. Tijdens de auto-
rit daarheen verkruimelen de fundamen-
ten van Ivans bestaan langzaam terwijl 
hij telefoongesprek per telefoongesprek de 
brokstukken probeert te lijmen.

Steven Knight levert met Locke een 
film af  die zowel qua uitvoering als qua 
techniek verrast. Locke speelt zich immers 
volledig af  in de perimeter van Ivans auto. 
Door gebruik te maken van de lichtvlek-
ken en gele glans die avonden op een nat 
wegdek vergezellen, wordt Ivans bolide 
een fragiele luchtbel die hem nog even af-
schermt van zijn wereld die bij aankomst 

aan diggelen zal liggen. Tom Hardy, man-
in-a-can van dienst, brengt het verhaal van 
een gewone sterveling die een fout begaat 
meesterlijk. Een mindere acteur die niet 
met dezelfde naturel emotionele nuan-
ces kan overbrengen, en het opzet van de 
film was naar de vaantjes geweest. Knight 
slaagt erin de hele zaal anderhalf  uur wak-
ker te houden met een film waarin niets 
anders gebeurt dan autorijden en telefone-
ren. Dit op zich maakt Locke een geslaagd 
experiment. ■

Locke
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Tweepartijensysteem in Vlaams parlement

door Pieter De Smet

Een tsunami over politiek Vlaanderen. Partijen Open VLD, CD&V en N-VA fuseren tot N-VA. 
Ook de onderscheiden fracties in de oppositie verdwijnen volledig. Het politieke landschap in 
Vlaanderen davert op zijn grondvesten. Exclusief  van onze politieke redactie.

“We moeten rechtzetten wat scheefge-
trokken is, veranderen wat vooruit moet, 
behouden wat we koesteren.” Hilde Cre-
vits klinkt profetisch wanneer ze ons te 
woord staat. Mijmerend en met een ge-
lukzalige glimlach op haar gelaat ver-
trouwt ze ons toe: “Weet u, ik zal die tijd 
bij CVP-jongeren en CD&V steeds in 
mijn hart blijven dragen, maar nu moeten 
we eendrachtig optreden.”

Even terugspoelen naar de minister-
raad van de Vlaamse regering van vorige 
week. Philippe Muyters (N-VA),  
minister van Werk en Economie, 
deed enkele voorstellen om te bespa-
ren op de werkingskosten van het 
eigen politieke systeem. “Als we nu 
eens besparen op die dialogen met de 
cultuursector? Dat bespaart niet al-
leen ons, maar ook de krantensector 
een hoop geleuter. Ik wil zelf  ook 
mijn steentje bijdragen door vóór 
elke ministerraad voortaan tweemaal 
de Vlaamse Leeuw te brengen. Als ik 
het zelf  doe, hoeven we die profes-
sionele acteurs niet meer in te huren 
voor de gebruikelijke wekelijkse voor-
dracht van Conscience.” 

Geert Bourgeois, in zijn sas als kers-
vers MP: “Nice, Muytie. Bemerkingen?” 
Joke Schauvliege (CD&V) schuifelde wat 
ongemakkelijk op haar stoel wanneer An-
nemie Turtelboom (Open VLD) haar 
aanporde: “Vraag het, vraag het nu toch,” 
fluisterend, maar luid genoeg opdat ieder-
een het horen kon. N-VA-minister Ben 
Weyts ging geïnteresseerd rechtop zitten 
en vroeg: “Wensen de dames iets te delen? 

Of  willen jullie naar huis omdat er was te 
wachten staat? (grijnst) ”

“Op dat moment kom ik in beeld”, glun-
dert Crevits een week later. “Open VLD en 
wij van CD&V hadden even voordien sa-
mengezeten en afgesproken om als partij-
en op te gaan in N-VA. Let wel, geen SP.a/
Spirit, zelfs geen CD&V/N-VA toestan-
den, neen, wij willen volledig opgaan als 
partijen in de succesvolle Nieuw-Vlaamse 
Alliantie. Ik heb het dus gevraagd op die 
bewuste ministerraad, ja. En Geert, Ben-

niebeer en Muytie waren razend enthousi-
ast. We besparen zo op politieke spelletjes 
en partijpolitiek binnen een meerderheid. 
En stiekem ben ik altijd al een bevlogen 
minnaar van het nationalisme geweest. 
(knipoogt) ”

Ook de oppositie zal niet langer uit 
verschillende fracties bestaan. Groen, 
SP.a en Vlaams Belang smelten samen tot 
één grote linkse/extreem-rechtse fractie. 
“Het was aanvankelijk moeilijk om het 
Vlaams Belang hierbij te betrekken, maar 

we wilden hen er écht wel bij. Eendracht 
maakt macht. Met dit project trachten we 
de macht van de linkse oppositie, na jaren 
van tweedracht, kracht bij te zetten door 
de alliantie met extreem-rechts leven in te 
blazen”, vertellen John Crombez en Bj-
orn Rzoska (beiden voormalig fractielei-
ders van resp. SP.a en Groen) ons in een 
gezamenlijk perscommuniqué. 

“Begrijpt u ons niet verkeerd,” voegt 
parlementslid Freya Van den Bossche 
(voormalig SP.a) er vluchtig aan toe, “het 

cordon sanitaire blijft bestaan. Voor-
malig Vlaams Belang-leden nemen 
plaats achter doorzichtig plastic bij 
onze fractievergadering.” Filip De-
winter (ex-Vlaams Belang) laat 
uitschijnen dat hij een koele, bere-
deneerde minnaar is van dit project: 
“In onze deal met links zitten de be-
voegdheden Immigratie en Islamise-
ring. Bevoegdheden die de Vlaming 
na aan het hart liggen. Binnenkort 
zijn we eindelijk aan zet.”

Bruno Tobback komt voorzichtig 
tussenbeide, leidt me weg van De-

winter, mompelend over ‘het nog niet 
op punt staan van de egalisering van de 
kartelfractie’. “Als die mensenrechten uit-
eindelijk het enige zijn wat tussen ons en 
succesvolle oppositie staat, so be it.”

De komende dagen zal dit alles vast 
nog staalhard ontkend worden. Maar u 
weet het: het is de schuld van ‘de journa-
list’ . C’est ça.

Het tweepartijsysteem in Vlaande-
ren – vanaf  woensdag, Villa Politica, 
Canvas. ■
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door Wouter De Rycke en Brecht Vissers
origineel door E.P.Jacobs

L.L.C. Hoewel wanhopige vakbondsmi-
litanten in de Aldi jacht maken op paletten 
en massaal fluohesjes hamsteren, blijkt de 
aangekondigde verhoging van de pensi-
oenleeftijd niet meer dan een afleidings-
manoeuvre. Onze betrouwbare bron in de 
Wetstraat (90-60-90) kon de hand leggen 
op een geheim regeerakkoord, waarvan de 
inhoud zelfs Kim Jong-un in verlegenheid 
zou brengen. Het volgende fragment is 
een letterlijke weergave:  

Art. 3: De federale regeringsmeerder-
heid maakt van onderwijs een prioriteit. 
In overeenkomst met de betrokken ge-
meenschappen wordt — met het oog op 
de kwaliteit en de betaalbaarheid van het 

hoger onderwijs — een oriënteringsproef  
ingesteld. Jongeren die onvoldoende com-
petenties aantonen, worden aangemoe-
digd hun (militaire) opleiding in Syrië te 
voltooien. De regering schenkt daarbij 
bijzondere aandacht aan de gelijkheid van 
kansen. Jongeren uit de laagste inkomen-
scategorie kunnen hun vliegtickets fiscaal 
aftrekbaar maken.

Art 6. In samenwerking met de ver-
schillende sociale partners wil de regering 
een actieplan uitwerken om de energie-
voorziening in de toekomst te garande-
ren. Hiervoor richt zij een publiek-private 
onderneming op om de Limburgse steen-
koolmijnen opnieuw te openen. Hier zul-

len voornamelijk langdurig werklozen te 
werk gesteld worden. Het gaat hier om 
een structurele maatregel die opgenomen 
zal worden in de begroting.

Art 13. De regering streeft naar een 
genderevenwicht onder haar leden te-
gen 2018. Ze is zich bewust van het nij-
pende tekort aan vrouwelijke ministers. 
De kabinetsmedewerkers zullen dan ook 
de komende jaren aangeworven worden 
uit kansarme gemeenschappen zoals de 
Aarschotstraat te Brussel, Pieter Vander-
doncktdoorgang te Gent en de Chaussée 
d’Amour te Sint-Truiden. Hiervoor is een 
versoepeling van de taalwetgeving ver-
eist. ■

Het geheime regeerakkoord van Michel I




