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LAAT OOK zIJN "SNOR" STAAN

De openingsredes zijn achter de rug, de 
beleidsplannen liggen op tafel en de be-
grotingscijfers zijn nu al even kenbaar. De 
tijd om de politieke consensustekst om te 
vormen naar een werkbare praxis, is geko-
men. In onderwijsland wil dat zeggen: op 
verschillende niveaus rond de tafel zitten 
over verscheidene onderwerpen, zoals er 
zijn: kwaliteitszorg en democratische toe-
gang.

Het  historisch gegroeid sociaal over-
legmodel is kenmerkend voor ons land. 
Interne, maar ook externe strubbelingen 
worden weggemasseerd door op een vol-
wassen manier naar elkaars standpunten 
te luisteren. Die zou moeten leiden tot 
een consensustekst die door iedere partij 
en haar achterban verdedigd kan worden. 
Zoals de voorbije weken bleek, verliepen 
deze  gesprekken – zeker in studentenland 
– bijzonder moeizaam.

Stoere taal, achterhoedegevechten en 
spierballengerol, het kwam er allemaal 
meermaals aan te pas. De big stick-ideolo-
gie werd — vooral door de sociale part-
ners — wel heel snel bovengehaald. Door 
deze strategie te hanteren schuilt het ge-
vaar van wederzijdse polarisatie om de 
hoek. Een gevolg daarvan is het hokjes-
denken en bovenal de focus die eerder ligt 
op het gekibbel dan op het inhoudelijke.

En laat nu net de ondergewaardeerde 
inhoud razend interessant zijn. Door de 
complexiteit van het dossier en de ambi-
gue posities van de stakeholders enerzijds 
en door de focus van de media op steek-
vlamjournalistiek anderzijds, komt de ma-
terie echter niet tot z’n recht. Een passend 
voorbeeld hierbij is het dossier rond kwa-
liteitszorg.

Die kwaliteitszorg, en de controle erop, 
vormt de kern van een goed uitgeruste 
kenniseconomie. Een vergelijking met een 
wielrenner kan hier – zij het wat karika-
turaal – gemaakt worden. De wielrenner 
kan, net zoals zijn ploeg, op regelmatige 
basis door een onafhankelijke instantie ge-
controleerd worden. Enkel op deze manier 
zal zowel hijzelf, z’n ploeg als de wieler-
gemeenschap zeker kunnen zijn van het 
nastreven van correct ethisch gedrag. De 
noodzakelijke controle kan door geen en-
kele andere instantie op zo’n opportune 
wijze gedaan worden. Een controleshift 
van de onafhankelijke instantie naar de 
wielerploeg leidt op velerlei manieren tot 
problemen.

Welnu, laat dat net hetgeen zijn wat 
vandaag met de kwaliteitscontrole op uni-
versiteiten gebeurt. Controle die sinds jaar 
en dag werd uitgevoerd door een onafhan-
kelijke instantie wil men nu binnenshuis 
laten uitvoeren. Iedere universiteit krijgt 
zo zijn eigen experts. Dat die experts toch 
nog ergens gecontroleerd worden door 
een instantie van bovenaf  is slechts een 
schamele troostprijs. Of  zoals een kenner 
van de materie liet weten: “Er valt een ex-
terne gezagsrol weg en het is niet evident 
die te vervangen.”

Hervormingen en besparingen zijn in-
derdaad soms het enige alternatief. Maar 
dit ten koste laten gaan van kwaliteit zou 
onaanvaardbaar mogen zijn. Noch de ar-
beidsmarkt, noch onze goede plaats in in-
ternationale rankings, noch de student en 
zelfs de overheid kan hier op de lange ter-
mijn moeilijk voordeel uit halen. ■
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KORT
Zondeluw en zacht wc-papier

door Brecht Vissers 
cartoon door Martijn Vermeersch

Fuck, ik ben de foto’s kwijt, van heinde 
en verre en Elewijt, Rome en Utrecht en 
Edinburgh aan ‘t strand van Portobello, 
waar men op de oostenwind kon gaan lig-
gen al was het de Dode Zee herself die tegen 
ons inbeukte. Sunshine On Leith? Kust mijn 
natgeregende kloten en blaast mijne zak op. 
“My heart was broken”, eveneens door de 
nonnekens die ons onderdak, beschutting 
tegen de wind en koffie aanboden in hun 

kerk/bibliotheek/restaurant en niet meer 
dan één pond wilden aanvaarden voor hun 
diensten. Ze wilden mij voor elke halve 
pond teveel een weesgegroetje en twee 
onzevaders aansmeren (op de stemproef  
(19/11) van het Gents Universitair 
Koor kom ik te weten of  de Kedrov-versie 
van dat laatste bij mijn stemgeluid past), 
alsof  ze wisten dat ik een ketter ben die 
net Jan Van Malderen op Wikipedia op-

zocht: vijfde bisschop van het bisdom Ant-
werpen. Wapenspreuk: Malo De Re (“geen 
schijn maar waarheid”), grootheidswaan-
zinnig afgebeeld door Anthonie van Dyck 
in de periode 1627-1632. Niet toevallig de 
naamgenoot van Dr. Jan Van Malderen, 
doet op 20/11 een Q&A met NSV over 
“Strategie en metapolitiek”. Gelooft 
meer in de waarheid zoals die staat neer-
gepend in de Leeuw Van Vlaanderen dan 
in de sociale werkelijkheid. Oei. Malo De 
Re.

En ik schijt nog elke dag met mijn broek 
half  af, dus ik besta, maar of  hetzelfde 
geldt voor mijn foto’s, daar kan over ge-
discussieerd worden. En sorry Moeke, ik 
heb voor dagen zoals deze een eigen mu-
ziekgenre verzonnen: brakrock. Piephouse. 
Insomnindie. Tinnitustechno. Katercore. Dub-
stank. Kots-cantates BWV 113 tot 116. “Ben 
jij ook muzikaal onderontwikkeld? Doe 
dan mee aan de DJ-contest van HILOK 
in de Twitch (19/11) en contribueert al-
len aan het globaal omzetten van knop-
pendraaierij in broekschijterij!”

Sorry Moeke, “Meine Sünden kränken 
mich”, al ben ik al een tijdje zondeluw te 
noemen, waarvoor ik vergiffenis zou wil-
len vragen, want is er geen grotere zon-
de dan zonder zonde zitten? Zonder zalig 
zacht wc-papier zitten, zeker. Of  zonder 
foto’s van die keer… Waar was het nu 
weer? Misschien weten ze het op de quiz 
van VRG (18/11), IHC (18/11), HK 
(19/11), GFK (27/11) of  zelfs de sport-
quiz van Filologica (25/11). 

Ik weet het weer: mijn duim had het 
gedaan, gezwollen en blauw van hem op 
te steken en akkoord te gaan met het feit 
dat mijn stoel in Trastevere wat kwikkel-
kwakkel stond. In de plaats van te vallen 
op mijn zondeluwe kont, raakte ik eerst de 
grond met die bewuste duim, waardoor hij 
gezwollen en blauw alleen nog opgestoken 
kon duimen. Ik zou het laten zien als ik de 
foto’s nog had. Sorry Moeke. Ik wou dat ik 
schuldiger was. Maar ik ben zondeluw “als 
ein Eiter in Gebeinen”. Malo De Re. ■
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door Vanessa McClelland en Frédéric Piccavet

De Gravensteenfeesten. Ze vinden ieder jaar plaats, maar niemand weet waarom. Waren het de stij-
gende bierprijzen? Of  wie weet een drang naar rebellie? Deze keer vierden de studenten al hun 65ste 
bezetting van het Gravensteen.

www.ScHAMpER.bE ScHAMpER 547           5ONDERwIJS



fi lm 

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldfi lms in de beste omstandigheden:  

Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig fi lmcafé met ‘coole’ drank en muziek.

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

CALVARY 
(John Michael McDonagh) 

Vanaf 01/10 in onze zalen!

FO
TO

trotse partner van 

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45

info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op  en 

OMDAT

ONZE
PASSIE 
IS

schamper2014_09fullpage.indd   1 16/09/14   23:20



door Laura Arens

ON THE ORIGIN OF

Toeristen met buidelzakjes durven wel 
eens te denken dat het Belfort het centrum 
van Gent is. Fout. Het échte centrum is de 
Korenmarkt. Al sinds de middeleeuwen 
was dit een zeer belangrijke plaats, omwil-
le van de verhandeling van graan. Dat zal 
u als student anno 2014 worst wezen. U 
komt er om een Cheese Burger in de nabij-
gelegen McDonald’s binnen te spelen, te 
gaan shoppen in de Veldstraat, of  gewoon-
weg te gaan chillen aan de Graslei. De Post 
Plaza, die passeert u maar. 

Like a girL changes cLothes

Het vroegst kennen we de Post Plaza als 
de stadsgevangenis Châtelet – of  ’t saeste-
lette. Onder toeziend oog van Keizer Ka-
rel werd het voor de eerste keer verbouwd 
en kwamen er heuse kerkers bij. Hoewel 
er blijkbaar veel snoodaards in Gent rond-
liepen, draaide de handel ook niet slecht. 

En omdat het leven geen pretje was, moest 
de arme, gemiddelde, vroegmoderne man 
hier de nodige belastingen en tollen op 
betalen. Het Châtelet werd algauw een 
“middenkantoor” hiervoor, en men doop-
te het om tot Pakhuis. Overige ruimten 
deden dienst als magazijn of  kantoor. Bij 
een nieuwe naam hoorde ook een nieuwe 
look. Daarom werd de boel in de achttien-
de eeuw met de grond gelijk gemaakt en 
heropgebouwd. Ditmaal in Lodewijk XIV-
stijl, een ware primeur. Hipsters blijken al 
langer op Gentse bodem te vertoeven.

Verhuren en belastingen aftroggelen 
was zo te zien maar eentonig, en het ge-
bouw deed achtereenvolgens dienst als 
Academie voor Schone Kunsten, handels-
rechtbank en zelfs jongensschool. Of  u 
het al wist of  niet, de Post Plaza is even 
wispelturig als die kwezel voor jou in de 
broodjeszaak die niet kiezen kan.

Hoewel er eind de negentiende eeuw 
geruchten waren dat het gebouw dienst 
zou doen als schouwburg, werd het Pak-
huis in 1897 gesloopt. Er werd een nieuwe 
plek voor het hoofdpostkantoor gezocht, 
en met de naderende Wereldtentoonstel-
ling in 1913 in het achterhoofd werden 
architecten Louis Cloquet en Stéphane 
Mortier door burgemeester Emile Braun 
aangesteld om de transformatie op de 
Korenmarkt waar te maken. Na zware 
stedenbouwkundige werken, zoals de sa-
nering van de Gentse Kuip, stonden de 
nieuw aangelegde Sint-Michielsbrug en 
het Posthotel recht. Met zijn eclectische 
bouwstijl van neogotische- en neorenais-
sancekenmerken en het slim verborgen 
staal- en glaswerk werd het Posthotel be-
kend. Dat de werken zowat tien jaar duur-
den, deed de Gentse spotgedichten- en 
liederencultus heropbloeien.

Modern tiMes

Op naar meer moderne tijden. In 1998 
besliste de Regie der Posterijen het pand 
te verkopen, aan Aimé Desimpel. In pri-
vébezit verandert de Post Plaza in een 
winkelcentrum op de begane grond en ap-
partementen op de verdiepingen. Enkele 
loketten van de Post vonden er hun onder-
komen. 

Het prachtige gebouw staat nu al eni-
ge tijd leeg. Met het Lichtfestival in 2012 
kwam het nog even tot leven. De enige 
duidelijkheid die we hebben, is dat er com-
merciële doeleinden voor de Post Plaza 
gezocht worden. Geruchten over een Fnac 
en Apple Store doen al de ronde. Een Al-
bert Heijn staat zo goed als vast. Laten we 
hopen dat de ingrepen op het bouwwerk 
beperkt blijven en de andere winkelruim-
tes beter ingevuld zullen worden.  ■

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: Post Plaza

Post Plaza
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Sharing is caring
“Kmoe ne krabpaal én liefst groatis,” valt er te lezen tussen de vele berichten in de Facebookgroep 
Freecycle Gent. Enkele seconden staat het bericht bovenaan de pagina, om daarna te verdwij-
nen in de poel der hebzucht en vrijgevigheid. Freecycling zit op zijn absolute hoogtepunt en ook 
studenten maken steeds meer gebruik van dit concept.

Het idee is simpel. Freecycle-pagina’s 
proberen online-weggeefwinkels te creë-
ren waar mensen hun (oude) spullen kwijt 
kunnen. Tezelfdertijd is er ook de moge-
lijkheid voor mensen in nood om een zoe-
kertje te plaatsen. Of  het nu gaat om lege 
plastic flessen, bakstenen, meubilair of  
gratis advies, niets is te gek voor deze pa-
gina en alles krijgt een tweede leven. Het 
concept werd in deze wegwerpmaatschap-
pij verrassend genoeg warm onthaald. Er 
zijn inmiddels al honderdduizenden voor-
werpen van eigenaar veranderd en het ein-
de lijkt nog niet in zicht.

ook voor studenten

Ook steeds meer studenten vinden 
hun weg naar de verscheidene pagina’s en 
groepen op Facebook. Shauni is een van 
hen. Sinds haar gezin naar het buitenland 
verhuisd is, woont zij alleen in een huisje 
dat ze helemaal naar haar smaak heeft kun-
nen inrichten mede dankzij Freecycle. 

“Ik kende het concept al van in de Ver-
enigde Staten. Toen ik op mezelf  ging 
wonen in Gent ging ik op zoek naar iets 
soortgelijks hier,” legt ze uit. Door doelge-
richte zoekertjes te plaatsen heeft ze enke-
le mooie stukken in huis kunnen halen. “Ik 
kijk regelmatig in de groep, maar reageer 
eigenlijk niet vaak wanneer er iets wordt 
weggegeven. Meestal is dat een impulsie-
ve reactie op iets dat je op zich niet nodig 
hebt. Als ik echt iets nodig heb, plaats ik 
liever een doordacht verzoekje. De bedoe-
ling van Freecycle is om de spullen die je 
echt nodig hebt op een duurzame manier 
aan te schaffen, niet om zoveel mogelijk 
dingen te claimen.”

Impulsief  reageren op voorwerpen die 
weggeven worden hoeft niet per se iets 
slechts te zijn, zo bewijst Niels. Hij woont 
samen met vier vrienden en voor de inrich-
ting van hun huis uit de jaren dertig heb-
ben ze gekozen voor een vintage look. De 
gemeenschappelijke ruimtes zijn ingericht 
met een allegaartje van tweedehandsspul-
len, gevonden in de kringloopwinkel en op 
Freecycle, en enkele nieuwe IKEA-stuk-
ken. “Nog voor we samenwoonden, had 
mijn huisgenoot toevallig gezien dat ie-
mand twee zetels weggaf. In een enthousi-
aste bui heeft hij op dat bericht gereageerd, 
nog voor hij concreet wist waar hij ze zou 
plaatsen. Nu, het is uiteindelijk goed uit-
gedraaid, want de zetels hebben een mooi 
plekje gekregen in onze woonkamer.”

voor de verniet

Shauni heeft heel wat moois verkregen 
dankzij de vrijgevigheid van anderen en 
is zeker enthousiast over het idee. “Ik heb 
onder andere enkele Expedit-kasten ge-
kregen, maar de allerbeste vondst is toch 
wel mijn bed. Het is het bed dat ik al wilde 
toen ik nog klein was, maar nooit mocht 
hebben. Door initiatieven als Freecycle 
heb ik nu dus gewoon mijn droombed in 
mijn slaapkamer staan.”

Er staan duidelijke regels in de groep: 
niets wordt te koop of  te ruil aangeboden, 
alles is gratis. “Dit houdt natuurlijk geen 
verbod in om spontaan iets kleins te geven 
als dank. Voor de grote Expedit-kast heb 
ik bijvoorbeeld een fles champagne meege-
nomen voor de schenker. Die kast is ide-
aal om je rommel in kwijt te kunnen en ik 
was dan ook zeer blij toen ik hem eindelijk 
had.”

Ze houdt het niet enkel bij nemen, zelf  
heeft Shauni ook al veel dingen weggege-
ven. “Ik heb een grote kleerkast gevonden 
in de groep, waarop ik mijn twee kleine 
kleerkasten in de groep heb gezet. Ook 
mijn oude bed heb ik zo geschonken aan 
iemand die het nodig had”, zegt ze opsom-
mend. “Tijdens de zomer heb ik zelf  eens 
een grote schoonmaak gehouden. Alles 
wat ik niet meer gebruikte, maar wel nog 
bruikbaar was, heb ik weggegeven.”

“Studeren is duur. Je betaalt inschrij-
vingsgeld — dat bovendien verhoogd 
wordt — je boeken, levensmiddelen, enzo-
voort. De inrichting van een kot is iets dat 
vaak op de achtergrond verdwijnt bij het 
berekenen van de kosten en dan is het fijn 
om te weten dat er Facebookgroepen en 
sites bestaan waar studenten gratis, of  al-
leszins heel goedkoop, toch aan goeie meu-
bels kunnen raken.” ■

ONDERWIJS

door Selin Bakistanli 
foto's door  Brecht Vissers
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ONDERWIJS
Afschakelplan treft ook de universiteit

Een scheurtje hier, wat sabotage daar. 
Onze kerncentrales hebben het de afgelo-
pen maanden en jaren zwaar te verduren 
gekregen. In plaats van te kunnen genie-
ten van hun zuurverdiende pensioen zul-
len Doel 1 en 2 langer open moeten blijven 
om ons land deze winter van voldoende 
elektriciteit te voorzien. Maar zelfs dat 
dreigt niet te volstaan… Om niet af  te 
moeten stevenen op een allesomvattende 
duisternis besloot toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken Melchior Wathe-
let (cdH) een tweetal maanden geleden te 
anticiperen op een zeer harde winter. Hij 
besloot om op een gecontroleerde manier 
het Belgische energieverbruik in te per-
ken. Daarom stelde hij het afschakelplan 
op. Dat plan deelt ons land in zones op die 
deze winter tijdens gure momenten zon-
der elektriciteit gezet kunnen worden. 
Dit tijdens de piekmomenten, tussen 17u 

en 20u. Grootsteden worden ontzien. Het 
centrum van Gent zal dus nooit bewust af-
geschakeld worden. Maar veel steden en 
gemeenten naast de provinciehoofdsteden 
staan wel in het nu al beruchte afschakel-
plan. 

Er zijn zes zones; als er afgeschakeld 
wordt, zal eerst zone 6 aan de beurt ko-
men, dan zone 5, dan zone 4, … om dan 
opnieuw met zone 6 te beginnen. Dit alles 
gebeurt natuurlijk enkel als het echt slecht 
gaat, wanneer er niet voldoende zonne- en 
windenergie geproduceerd kan worden of  
als ons verbruik de pan uit swingt. Met de 
aangename nazomer in ons achterhoofd, 
lijkt het ons sterk dat we zonder elektrici-
teit zullen vallen deze winter. Maar toch, 
het kan snel keren. Zo dacht ook onze 
Universiteit Gent — die grotendeels ge-
spaard blijft van de miserie — aan enkele 
campussen buiten het centrum van Gent 

die afgeschakeld kunnen worden. Voor-
al de faculteit Diergeneeskunde, al sinds 
1996 volledig gehuisvest in Merelbeke, 
dreigt het even in den donkeren te moeten 
doen. Die campus ligt in zone 6 en zou als 
eerste afgekoppeld worden. Decaan Frank 
Gasthuys: “We zijn voorbereid, maar het 
heeft geen zin om hier met theelichtjes 
en kaarsjes te zitten. Het gebeurt nog dat 
de elektriciteit uitvalt, dat is an sich niets 
unieks.”

gestoLen koeien 

Decaan Gasthuys kijkt vol vertrouwen 
deze toch wel speciale winter tegemoet. 
De manier waarop de universiteit zich 
ontfermt over zijn faculteit, stemt hem vol 
goede moed en vertrouwen: “De UGent is 
er echt mee bezig. Dat komt wel in orde. 
Bovendien, er kan iets gebeuren en er kan 
niets gebeuren. En het zal wel dat laatste 
zijn, maar je moet er toch klaar voor zijn. Je 
weet maar nooit...” Het hele afschakelplan 
en de waslijst aan mogelijke consequen-
ties blijft een je-weet-maar-nooit-verhaal. 
De afgelopen weken passeerde van alles 
en nog wat in de pers. Gaande van het 
gebrek aan treinen, gsm-verkeer en ver-
keerssignalisatie tot geen stromend water 
en een nacht van plunderingen en vertier 
der criminelen. Alles lijkt mogelijk. Maar 
met dat laatste houdt de universiteit wel 
degelijk rekening. Dominique Van Ac-
ker, afdelingshoofd Facilitair Bureau van 
de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer: 

Chaos, miserie, diefstallen, complete duisternis. De mogelijke gevolgen van het afschakelplan 
klinken verre van rooskleurig. De UGent neemt zijn voorzorgsmaatregelen en kijkt met een 
gerust hart de winter tegemoet. Maar toch, je weet maar nooit... door Arno Vanhollebeke  

cartoon  door Lorenz Kempeneers

“We zullen in 
Merelbeke extra be-
veiligingspersoneel 

inzetten”
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“Als er afgeschakeld wordt, en dat zullen 
we ook op voorhand weten, dan zullen we 
in Merelbeke extra beveiligingspersoneel 
inzetten. We houden absoluut rekening 
met inbraken. De gemiddelde crimineel 
leest ook de gazet hé (lacht).” 

Maar voor zowel Van Acker als voor 
Gasthuys zal dat niet de voornaamste 
zorg zijn bij een mogelijke afschakeling. 
Het probleem zal zich vooral op de weg 
bevinden: “De verkeerschaos zal niet 
te overzien zijn. Alle slagbomen zullen 
dichtgaan, er zullen — of  daar gaan we 
toch vanuit — geen treinen rijden, er zul-
len geen rode lichten branden, als er een 
ongeval gebeurt, zal alles potdicht zitten. 
Hier in Merelbeke zitten we met 350 per-
soneelsleden en om en bij de 1.000 studen-
ten als alle gebouwen vol zitten, ik houd 
mijn hart vast”, klinkt Gasthuys waar-
schuwend. Als het zover komt, zullen niet 
enkel de randgemeenten last ondervinden. 
De uitstroom uit Gent zal stroef  en chao-
tisch verlopen – niets nieuws dus in feite. 
Maar daar anticipeert de UGent alvast op 
in de examenperiode (zie kaderstuk). Ie-
dereen wordt in januari om 16u naar huis 
gestuurd, dit om de mogelijke verkeerspro-
blemen voor te zijn. Of  dat in praktijk ook 
werkelijk zijn nut zal bewijzen, is nog af-
wachten... Voor de lessen in februari en in 
maart worden vooralsnog geen soortgelij-
ke maatregelen genomen. De universiteit 
gaat ervan uit dat het dan makkelijker is 
om de dag voordien te verplichten dat alle 
lessen om 16u gedaan moeten zijn. “Bij de 
examens was een preventieve, algemene 
regeling wel nodig,” klink het. 

een koLonie burgies 

Er worden dus voorbereidingsmaatre-
gelen getroffen. Alle noodverlichting en 
noodgeneratoren zijn gecontroleerd. Van 
Acker: “Ergens was het wel een leuke, in-
teressante oefening. Je stelt je vragen bij 
heel vanzelfsprekende zaken, om dan te 
zien dat er eigenlijk al veel in orde is. Ook 
zonder dat we dit allemaal centraal or-
ganiseren. Dat doet deugd.” Bij de Dier-

geneeskunde hebben ze al ervaring met 
stroompannen. Vooral hun kritische ap-
paratuur in de bijhorende dierenkliniek 

kan door noodgeneratoren opgevangen 
worden. Die noodgeneratoren werken op 
benzine en springen automatisch aan, 20 
seconden nadat de elektriciteit wegvalt. 
Die dure generatoren zijn er dus al, ook 
in campus Ardoyen te Zwijnaarde (waar 
een kolonie van burgerlijk ingenieurs verblijft, 
n.v.d.r.). Die campus zit in zone 3 van het 
afschakelplan. Van Acker: “Daar zal ook bij 
een eventuele afschakeling extra technisch 
personeel aanwezig zijn. Het gevaarlijkste 
is het heropstarten. Bij gevoelige appara-
tuur moet dat gecontroleerd verlopen en 
moeten er bepaalde procedures gevolgd 
worden.” Decaan Gasthuys vertelt: “Een 
aantal jaar geleden heeft onze server het 
begeven door de enorme piekstroom die 
na een stroompanne vrij komt.”

Noodgeneratoren zijn er, maar die voor-
zien zeker geen volledig gebouw van elek-
triciteit. De UGent koopt voorlopig geen 
extra noodgeneratoren aan. Individuele, 
kleinere noodgeneratoren meebrengen — 
er zijn genoeg overijverige assistenten — 
is verboden uit veiligheidsredenen. “Dat is 
ook absoluut niet nodig. Alles dat niet zon-
der elektriciteit kan, is al verbonden met 
noodstroom,” aldus Van Acker. 

PLantenkaMers en serres

Het eigen energieverbruik inperken 
doet de universiteit al geruime tijd ge-
willig. Dat bleek ook uit het recent ge-
publiceerde duurzaamheidsrapport. Het 
afschakelplan richt zich vooral op het 
piekgebruik, wat bij de universiteit al la-

ger ligt aangezien het leeuwendeel van 
de studenten en het personeel tussen 17u 
en 20u naar huis is. Lina Avet, afdelings-
hoofd energiebeheer: “Ook zetten we in 
op energieproductie. Kijken we naar de 
activatie van twee recente warmtekracht-
koppelingen. Daarnaast kijken we ervoor 
om ons piekverbruik te verlagen. Zo zal 
er gevraagd worden aan verschillende ge-
bruikers van plantenkamers en serres om 
hun verlichtingsregime aan te passen, dit 
om ook meer goedkope nachtelijke elek-
triciteit te gebruiken en het risico op een 
afschakeling op een actieve manier mee te 
helpen vermijden.” ■

AV “Elk examen moet gedaan zijn 
om 16 uur, zo kan iedereen nog thuis 
geraken”, zegt vicerector Freddy Mor-
tier. De examens in januari zullen een 
andere regeling kennen dan normaal. 
Normaal kunnen er examens gehouden 
worden tussen 8u en 20.30u. Nu moet 
dit dus veel vroeger gedaan zijn. Er 
zullen twee tijdsblokken zijn: van 8u tot 
12u en van 12u tot 16u. Inderdaad, geen 
middagpauze. Om toch een pauze in te 
lassen, kan elke faculteit spelen met de 
invulling van die tijdsblokken, zolang 
alles zeker om 16u gedaan is. Aan de 
faculteit Wetenschappen roept decaan 
Herwig Dejonghe dan ook op om elk 
examen in te perken tot maximaal 3,5 
uur. Dit leidt tot ingekorte examens. 
Professor Paul Goetghebeur, docent 
Plantkunde, ziet geen problemen: “Het 
probleem zit hem vaak bij de studenten. 
Mijn examens kunnen perfect in 2 uur 
afgerond worden, dus of  de student nu 
3,5 uur of  4 uur krijgt, dat is hetzelfde.” 
Ook bij de faculteit Ingenieursweten-
schappen & Architectuur zullen er exa-
mens ingekort worden in vergelijking 
met vorig jaar. Bij de andere facultei-
ten, waar vaak 3 uur volstaat om een 
examen af  te leggen, wordt enkel ver-
schoven met de uurroosters. “We willen 
vermijden dat we aan examentijd moe-
ten inboeten”, klinkt het. ■

ExAmENS Om 16U GEDAAN

“We kijken ervoor om 
ons piekverbruik te 

verlagen”
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Toelatingsproef bij 
ingenieurswetenschappen?

ACHTERKLAP
Toekomstige studenten die zich volgend academiejaar willen 
inschrijven voor een opleiding in de exacte – of  in de inge-
nieurswetenschappen, zullen daarvoor mogelijks een toela-
tingsproef  moeten afleggen. Verplicht maar niet bindend, en 
al vanaf  volgend academiejaar. door Arno Vanhollebeke

Uit interne documenten van de 
Vlaamse universiteiten en hogescholen 
raad (VLUHR) blijkt dat minister van 
Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) expli-
ciet een toelatingsproef  wil vanaf  vol-
gend academiejaar voor de opleidingen 
ingenieurswetenschappen en exacte we-
tenschappen. “Gevraagd wordt te star-
ten bij de geïntegreerde lerarenopleiding 
en de exacte en ingenieurswetenschap-
pen. In academiejaar 2015-2016 zou in 
deze studiegebieden ge-
start moeten kunnen 
worden met een toets.” 
Een aantal weken terug 
werd bekend gemaakt 
dat al zeker de leraren-
opleiding vanaf  volgend 
academiejaar zo’n toela-
tingsproef  zou hebben. 
Maar nu blijkt dus dat minister Crevits 
niet langer wil wachten met het uitrollen 
van een deftig oriënteringstraject. Iets 
waar ook de studenten en de onderwijs-
instellingen al geruime tijd naar vragen. 
Bram Roelant, voorzitter van de Vlaam-
se Vereniging van Studenten (VVS): “Ik 
heb alvast weet van de exacte weten-
schappen en van de lerarenopleiding, 
maar over de ingenieurswetenschappen 
weet ik niets.” Roelant bleek niet de enige 
te zijn die ontkende wat uit de VLUHR-
documenten blijkt. Decaan van de facul-
teit Wetenschappen Herwig Dejonghe 
is niet laaiend enthousiast over een ver-
plichte toelatingsproef: “Het is allemaal 
nog wat voorbarig, hoor. Ik heb nog geen 
formele vraag ontvangen om van die ij-
kingsproef  een toelatingsproef  te ma-
ken. Maar wij weten natuurlijk niet altijd 
alles als eerste. Maar ik ben niet echt 
voorstander van zo’n toelatingsproef.” 

Bij het kabinet van Crevits wou men niet 
reageren. 

De reden waarom er nu gekozen 
wordt om met de exacte wetenschappen 
(de Gentse faculteit Wetenschappen) en 
de ingenieurswetenschappen (de Gentse 
faculteit Ingenieurswetenschappen & 
Architectuur) te beginnen, is niet onlo-
gisch. Al gedurende een tweetal jaar heb-
ben deze opleidingen een ijkingsproef. 
Voorlopig is die nog niet verplicht en 

niet-bindend. Ze is enkel 
bedoeld om pas ingeschre-
ven studenten te informe-
ren of  ze er al dan niet 
klaar voor zijn. Het op-
stellen van een efficiënte, 
uniforme toelatingsproef  
blijkt een moeilijke en 
dure operatie te zijn. De 

ijkingsproef  voor de ingenieursweten-
schappen bewees al zijn nut. Een vertrek-
punt is dus al voorhanden aan de UGent, 
de KULeuven en de VUB. Deze wordt 
centraal samengesteld door de Leuvense 
emeritus-professor Joos Vandewalle: 
“We moeten toch voorzichtig zijn om die 
proeven verplicht te maken. Het is veel 
interessanter om op een natuurlijke ma-
nier te responsabiliseren. Wij hebben een 
onderbouwd systeem, de proef  kan dus 
zeker verplicht gebruikt worden.”

Crevits roept de instellingen op om 
samen te zitten en na te denken hoe die 
toelatingsproef  definitief  vorm kan krij-
gen, vertrekkende van de al voorhanden 
ijkingsproeven die verder uitgerold die-
nen te worden. De bedoeling is om er in 
2015-2016 al mee te beginnen, om het 
systeem dan de komende twee academie-
jaren verder te perfectioneren. ■

"Onze proef is 
er klaar voor"

FPI De Kamervoorzitter verordent
De eerste burger van ons land, onze 

allerliefste Kamervoorzitter Siegfried 
Bracke, zetelt sinds kort in het Be-
stuurscollege van de Universiteit Gent. 
Vanuit verschillende hoeken was er 
gezucht en gemompel te horen. Zeker 
toen hij aangaf  eigenlijk nooit aanwe-
zig te kunnen zijn op alle vergaderingen 
van het college. Die vinden traditioneel 
plaats op donderdagvoormiddag, een 
moment waarop Meneer de Kamer-
voorzitter blijkbaar zelf  wat op zijn 
programma heeft staan. Andere leden 
van het Bestuurscollege schenen not 
amused te zijn. Ze vragen zich immers 
af  waarom Meneer Bracke zich kandi-
daat stelde voor een functie waarbij hij 
wist nooit aanwezig te kunnen zijn op 
de vergadering. Maar hij wilde er abso-
luut bij. Daarom werden alle vergade-
ringen dit jaar gepland op maandagen, 
dinsdagen én vrijdagen. Sommigen had-
den net wat minder kracht van verande-
ring verwacht. 

Studenten op fiets
De eerste studentenbetoging van dit 

jaar ligt nu al even achter ons. Maar van 
stoppen willen ze nog lang niet weten. 
Op 17 november, de internationale dag 
van de student, fietsen ze richting de na-
tionale hoofdstad om aldaar hun petitie, 
gericht tegen de besparingen, over te 
maken aan de minister van Onderwijs. 
De studentenbeweging blijkt trouwens 
wat verschillende kanten op te gaan. Zo 
blijkt niet iedereen meer overtuigd te 
zijn van het (partij)politieke statement 
die de studentenvertegenwoordigers de 
laatste tijd de wereld insturen. Wordt 
vervolgd... ■
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Welvaartsconcentratie is inherent aan ongebreideld kapitalisme: de dismal science slaat weer toe! 
De Franse econoom Thomas Piketty ziet zich nochtans niet als onheilsprofeet. We gingen naar 
hem luisteren in de Brusselse Bozar en namen hem zelfs even apart voor een aantal vragen.

Thomas Piketty:  de kracht van ideeën

Thomas Piketty kwam net van Den 
Haag. Een onderonsje met de Nederlandse 
Tweede Kamer gehad. Kon ook niet lang 
in Brussel blijven, zo bleek. Moest die 
avond nog terug naar Parijs. Om de vol-
gende dag naar Berlijn en dan naar China 
te vliegen.

Thomas Piketty is duidelijk populair. 
Ook in Brussel: de zaal zat vol en applau-
disseerde van zodra de Fransman even zijn 
mond dichtdeed. Le Capital au XXIe siècle 
(pour les Flamands: Kapitaal in de 21ste eeuw) 
is hét boek dat wie zich dezer dagen in po-
litiek interesseert gelezen moet hebben. 
De these ervan is simpel: in een kapitalis-
tisch systeem is het rendement op kapitaal 
in de regel groter dan de groei van de eco-
nomie. Ergo, ongelijkheid neemt toe. Niets 
nieuws onder de zon, zegt u, de rooie rak-
kers beweren dat al anderhalve eeuw? Wat 
Piketty uniek maakt, is dat hij historische 
data heeft gebruikt. Hij biedt grafieken, 
geen vage theorievorming.

Leve de revolutie dan maar? Niet als het 
van Piketty afhangt. Wat hij wil beklemto-

nen, is niet dat het kapitalisme niet werkt 
— dat doet het wel, want we zijn nu rijker 
dan ooit tevoren — maar dat wat we met 
die welvaart doen, een politieke keuze is.

In Vlaanderen is er de afgelopen we-
ken heel wat te doen geweest rond de 
verhoging van het inschrijvingsgeld van 
onze universiteiten. Wat vindt u van ho-
gere toegangsprijzen voor hoger onder-
wijs, vanuit een economisch oogpunt?

“Goh, dat hangt af  van het exacte be-
drag. De situatie bij jullie doet me wat 
denken aan die in Québec. Het is uiteraard 
perfect mogelijk om een onderwijssysteem 
op een rendabele manier te financieren 
zonder inschrijvingsgelden, Zweden en 
Duitsland vormen daar goeie voorbeelden 
van. Het idee dat het noodzakelijk naar 
het Angelsaksische model moet evolue-
ren, lijkt me een foute aanname. De abso-
lute kosteloosheid van hoger onderwijs is 
echter op zich ook niet altijd de perfecte 
oplossing. Een verhoging van 600 naar 
1.000 euro hoeft in tegenstelling tot een 

van 2.000 naar 5.000 euro geen substan-
tieel obstakel te zijn. Gecombineerd met 
een schema dat veel meer investeert in 
hoger onderwijs, dient dat geen probleem 
te stellen. Als het natuurlijk gepaard gaat 
met een politiek van besparingen en het 
gewoon om een directe verhoging zonder 
extra investeringen gaat, dan is dit uiter-
aard geen goeie maatregel, maar een erg 
slecht idee.”

Er is sinds enkele weken ook een 
nieuwe Europese Commissie, in hoe-
verre hebt u vertrouwen in hen? Denkt 
u dat Le Capital au XXIe siècle een impact 
kan maken op het beleid?

“Ik hoop het (lacht). Enfin, ik moet be-
scheiden zijn, maar ik ben iemand die ge-
looft in de kracht van ideeën en boeken. 
Dat is evenwel een invloed die tijd vraagt. 
Ik bestudeer in mijn boek het verleden, de 
geschiedenis, en daarin is er in Europa een 
enorme concentratie van kapitaal opgetre-
den. Ik weet niet wat de toekomst brengt, 
maar ik geloof  wel dat er te leren valt uit 
dat verleden. Dit soort dingen zijn al eer-
der gebeurd en ik probeer gewoon een 
bepaalde lezing te bieden van de geschie-
denis van fenomenen die we vandaag zien, 
van kapitaalsaccumulatie, van ongelijkheid 
en van publieke schuld.

Ik heb wel de indruk dat er in politie-
ke situaties vaak de neiging bestaat om te 
wachten tot het laatste moment, iets wat 
niet altijd mogelijk is. Daardoor ontstaat 
de foute perceptie dat er maar één moge-
lijkheid is. In dat kader vind ik dat Europa 
nu moet inzetten op de ontwikkeling van 
zijn eigen instituten en het aanpakken van 
de zaken die we nu zien, zoals de belasting-
paradijzen midden in de Unie. Op termijn 
kunnen die fiscale en politieke unies dan 
naar elkaar toe groeien. Maar het is waar 
dat de schandalen van vandaag geen goeie 
start zijn.” ■

door Pieterjan Schepens en Thomas Jacobs 
foto door Arthur  Joos
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UGent: "Laat me nu toch niet alleen!"

door Pieter De Smet

Opleidingsvisitaties zijn dood! Leve interne kwaliteitszorg!
Het hoger onderwijs mag voortaan zelf  haar kwaliteitszorg gaan regelen. De universiteiten en 
hogescholen nemen dus afscheid van de fameuze opleidingsvisitaties. En het mag snel gaan.

Het was voor sommigen een smet, de op-
leidingsvisitaties. Elke acht jaar werden de 
studenten, proffen en decanen uitgehoord 
over hun opleiding en hun werk. De Cel 
Kwaliteitszorg van de Vlaamse Univer-
sitaire en Hogescholen Raad (VLUHR) 
was samen met de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) verant-
woordelijk voor die externe kwaliteitszorg. 
Maar niet langer, zo besliste de kersverse 
Vlaamse Regering. 

Want ik ben reeds Lang oP 
reis

De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR 
(VLUHR KZ) begeleidde tot op heden het 
proces van de visitaties. De visitaties zelf  
werden uitgevoerd door een onafhankelij-
ke visitatiecommissie. Zo’n commissie be-
stond uit Nederlandse en Vlaamse proffen 
en een kleine delegatie studenten. Samen 
met de NVAO keurde de VLUHR KZ op 
het advies van die commissie de opleiding 
in kwestie al dan niet goed. Een groten-
deels extern proces.

Het is in het kader van de besparingen 
dat de opleidingsvisitaties worden afge-
schaft. “Maar het is in dit verband belang-
rijk te vermelden dat in tegenstelling tot 
vele andere Europese landen, in Vlaande-
ren de onderwijsinstellingen zelf  de totale 
factuur van de opleidingsvisitaties beta-
len”, merkt de VLUHR in haar standpunt 
omtrent de visitaties op.

Toch is er een vrij algemene consensus 
doorheen nota’s en rapporten: de visita-
tiecommissies hebben hun nut bewezen, 
maar als meerwaarde-instrument vandaag 
zijn ze te omslachtig, zelfs achterhaald.

voL Muziek en voL droMen

Efficiëntie, vereenvoudiging, vertrou-
wen, autonomie, verantwoordelijk, be-
perkte administratieve en financiële last. 

Ziehier de beweegredenen van de Vlaam-
se Regering om te komen tot een nieuwe 
vorm van kwaliteitszorg voor het hoger 
onderwijs. Een uithandengeving, zo be-
weert die regering, zodat de universiteiten 
en hogescholen in grotere mate hun eigen 
koers kunnen varen.

Het was een nota van de KU Leuven 
die de aanzet gaf  tot een volledige afschaf-
fing van de visitaties, nadat de discussie 
rond kwaliteitszorg even had stilgelegen. 
Het voorstel, met de nadrukkelijke focus 
op interne kwaliteitszorg, werd al snel 
goedgekeurd. De VLUHR en de Vlaamse 
Vereniging van Studenten (VVS) deden 
vervolgens een tegenvoorstel, waarin werd 
gepleit voor het behoud van opleidingsvi-
sitaties tijdens de overgangsperiode, zij 
het in lichtere vorm. 

Om dit alles gezamenlijk te verwerken, 
riep Minister van Onderwijs Hilde Cre-
vits (CD&V) in september een task force 
samen, met alle betrokkenen. Ondanks 
protest met betrekking tot de onmiddellij-
ke afschaffing van de opleidingsvisitaties, 
is de volgende regeling uit de bus geko-
men. 

De kwaliteitszorg zal voortaan intern 
gedirigeerd worden, met slechts een in-
stellingsreview als externe toets. Een der-
gelijke externe ‘instellingstoets’ bestaat al 
in Nederland, waar visitaties weliswaar pa-
rallel verder lopen. Over de vorm van zo’n 
instellingsreview an sich is het onderwijs-
veld het in grote lijnen eens. Zo’n systeem 

zal het mechanisme van de kwaliteitszorg 
controleren.

Luc Van de Poele, directeur Onderwijs-
kwaliteit van de UGent: “De perceptie is 
eerder dat de planlast van de externe kwa-
liteitszorg nu te hoog is. Maar het is wel 
een feit dat als de externe kwaliteitszorg 
wegvalt, we met de interne kwaliteitszorg 
een aantal nieuwe interne procedures zul-
len moeten installeren.” 

Eerder dan een loutere goed- of  afkeu-
ring van de kwaliteit, wordt in het toe-
komstige systeem het volledige proces van 
de interne kwaliteitszorg extern geëvalu-
eerd. En dat via de instellingsreview. Deze 
zal de regie, die de universiteit in handen 
zal nemen, op vier vlakken onder de loep 
nemen: (1) visie en beleid (2) beleidsuit-
voering (3) evaluatie (4) monitoring en 
verbeterbeleid. 

sLooP die Muren oM Me heen

De task force schrijft over de regietaak 
van de instellingen: “Ten behoeve van het 
experimentele karakter ontstaan er best 
verschillende modellen.” Verder lezen we 
ook: “De instellingen dienen de nodige 
ruimte te krijgen.” 

Zoals vastgelegd bij decreet, worden in 
2015-2016 de eerste ronde instellingsre-
views gehouden. Maar deze zullen enkel 
fungeren als nulmeting. Men zal er sugges-
ties maken conform de vier bovenvermel-
de en decretaal vastgelegde onderwerpen. 
Deze eerste instellingsreview blijft wel 
zonder gevolg. Om de interne groeiruim-
te te geven waar de task force naar vraagt, 
worden de opleidingen dus vrijgesteld van 
opleidingsvisitatie en -accreditatie, tenzij 
voor nieuwe opleidingen. 

 
Vanaf  de tweede ronde instellings-

reviews, in 2019-2020, worden rechts-
gevolgen gekoppeld aan die reviews. De 
instellingen die in dat stadium voldoen 

“Zijn we klaar om de 
regie over te nemen 

van de volledige kwa-
liteitszorg? Neen.”
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aan alle vereisten, hoeven geen afzonder-
lijke opleidingsaccreditaties meer aan te 
vragen. De opleidingen worden zelf  nog 
slechts beperkt getoetst. Instellingen die 
niet orde zijn, krijgen strenge voorwaar-
den opgelegd. 

radeLoos en verLoren

Maar de ommekeer baart velen zor-
gen. Zo is er ten eerste het probleem van 
de geïntegreerde opleidingen (de univer-
sitaire opleidingen die voorheen aan de 
hogescholen werden gedoceerd). Die wer-
den nog niet op universitair niveau gevisi-
teerd, maar zullen de komende jaren wel 
geaccrediteerd blijven. Zonder nieuwe op-
leidingsvisitatie. 

Daarnaast vormt het grootste pro-
bleem het ‘loslaten’ van de instellingen. 
Jelle Heyvaert van de Gentse Studen-
tenRaad (GSR): “Voor bepaalde opleidin-

gen kan men tot 2020 niet écht optreden 
om de kwaliteit van een opleiding te ga-
randeren.” Ook Luc Van de Poele is ver-
rast door de snelheid waarmee dit alles nu 
moet doorgevoerd worden: “Het werken 
met enkel de instellingsreview wordt nu 
ineens vijf  jaar vervroegd. Dat hadden we 
(tot voor kort) niet voorzien. We dachten 
dat de meer intensieve interne kwaliteits-
zorg nog enkele jaren parallel zou lopen 
met de externe opleidingsvisitaties.”

Van de Poele voegt er wel aan toe dat 
vrijwel alle instellingen in hetzelfde schuit-
je zitten: “Zijn we, met de procedures die 
er nu zijn, klaar om de regie over te nemen 
van de volledige kwaliteitszorg? Neen, zo-
als geen enkele instelling in Vlaanderen of  
Nederland, vermoed ik. We zijn de laatste 
jaren echter wel al goed vooruit gegaan.”

 
Het staat ten slotte ook vast dat een 

sterk extern drukkingsmiddel voor som-

mige opleidingen, wegvalt. Zo is er 
Nederland, waar het equivalent van de in-
stellingsreview (de ‘instellingstoets’) al in 
werking is. Verschillende opleidingen van 
een bepaalde instelling kregen daar een 
onvoldoende, terwijl de instelling in zijn 
geheel wel een positieve evaluatie kreeg. 
Van de Poele: “Zonder systematische op-
leidingsvisitaties gaat inderdaad een druk-
kingsmiddel verloren. Alle instellingen 
zullen een gezagsorgaan moeten aanwij-
zen dat soms moeilijke beslissingen mag 
en moet durven nemen.”

“Het gaat allemaal erg snel en alles ge-
beurt in een politiek hectische periode. Er 
had wat mij betreft wel wat meer tijd over 
mogen gaan, maar we zijn dan ook nog 
niet aan de eindmeet. Een nieuw decreet 
zou niet vóór juni 2015 mogelijk zijn”, be-
sluit Van de Poele. ■
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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 één van. door Frédéric Piccavet 

foto door Arthur Joos

De passie voor muziek

Twee jonge West-Vlaamse twintigers 
komen bebaard, bebrild en gehemd, het 
koffiehuis binnen gewaaid. “Oei, hier horen 
toch geen foto’s bij, hé? Ik heb me niet ge-
schoren.” Al snel wordt duidelijk waarom 
dat zo is. Tijd voor modieuze beslomme-
ringen hebben deze jongens, hoewel goed 
gekleed, nauwelijks. Joppe Behaeghe, 
voltijds student, en Pieter Beulque, jon-
ge IT’er die de schoolbanken net verliet, 
timmeren aan een toekomst voor jonge, 
alternatieve bands. Medestudent Ruben 
Vandermeulen, hun compagnon de route, 
helpt hen daarbij. “Nee, die kon er niet bij 
zijn. Hij moest werken. Maar je kan toch 
wel door met ons, niet?”

Live Fast, die Young

De drie vonden elkaar toen Joppe, de 
brains van de groep, aanvoelde dat het in 
Vlaanderen nog steeds niet gemakkelijk 
is om een band aan de man te brengen. 

“Ik zat al een tijdje met het idee om jon-
ge bands die nog in hun kinderschoenen 
staan, te helpen. Het is al langer dat ik zo’n 
soort bands opzoek om hen aan de bak te 
helpen. Daarnaast voelt het heel goed om 
met hen te kunnen meegroeien.” Hij richt-
te daarom samen met Pieter en Ruben het 
agentschap Live Fast, Die Young op, om 
de kloof  tussen publiek en band te dich-
ten. Momenteel zitten in het agentschap 
groepen zoals 30,000 Monkies, Deer en El 
Yunque.

Een achterban vinden voor jonge 
bands, dat kan toch zo moeilijk niet zijn? 
Wedstrijden zoals De Nieuwe Lichting 
(StuBru) en Humo’s Rock Rally voeden het 
publiek op regelmatige basis nieuw lokaal 
talent. Joppe: “Ja, maar wij proberen Stu-
dio Brussel een stapje voor te zijn.” Pieter 
knikt instemmend: “Wij gaan niet op zoek 
naar een bepaald genre of  naar een bepaal-
de stijl. Wij zoeken bands met een soort 
energie, die bijvoorbeeld frustratie kan ka-

naliseren. Die hoor je niet onmiddellijk op 
de radio. Bands moeten niet meteen popu-
lair zijn, ze moeten kunnen genieten van 
wat ze doen.”

De drie cultuurondernemers weten 
duidelijk van aanpakken. Ze hebben er dan 
ook reeds een goedgevuld  parcours de route 
opzitten. Contacten leggen lijkt in de cul-
tuurwereld nog steeds op een magische 
wijze deuren te openen. Zo zijn de drie 
actief  geweest in Misfit, Het Depot, Jak-
hals en Boomtown. Eén voor één zijn het 
cultuurinitiatieven die op een alternatieve 
manier muziekgroepen wil belichten. “Het 
is frustrerend om te zien dat heel wat ge-
talenteerde bands niet verder komen door 
administratieve problemen.”

de vLaaMse curLers

Deze en andere problemen willen de 
jongens aanpakken. Joppe: “We willen een 
startende band begeleiden door bijvoor-
beeld een repetitiekot aan te bieden waar 
ze samen kunnen komen. Da’s een plaats 
waar geen buurvrouw in haar pyjama 
kwaad aan de deur staat. Maar we willen 
ook de exclusiviteitscontracten met Leon, 
de bakker, regelen.” Pieter: “We werken 
ook met hen samen door te sleutelen aan 
een eigen sound, door hun muziek leven-
dig te maken. Soms merken we dat de band 
vastzit in hun eigen muziek. Wij proberen 
diegenen te zijn die hen naar buiten bren-
gen, die hen dichter bij het publiek bren-
gen. Nu zit daar vaak een muur tussen.” 
Waar de jongens naartoe gaan, weten ze 
echter zelf  nog niet. Pieter: “Ons werk is 
een beetje zoals curling. De muzikanten 
gooien de bal en wij hossen er met bezems 
achterna om hen zo ver mogelijk te laten 
komen. Waar het naartoe gaat, weten we 
zelf  ook niet.” ■
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In 2012 haalden studenten uit Québec in Canada het wereldnieuws met hun bittere verzet tegen 
verhogingen van studiegelden. Blijkt dat Canadese studenten ons wat kunnen leren als het over 
protesten gaat. door Vanessa McClelland en Tom Cassauwers, 

foto door Antoinne Letarte

Mobilize, organize and agitate
Studentenstrijd in Québec

Dankzij onze tegenhangers bij the 
Daily aan McGill University, kwamen we 
in contact met Katie Nelson, activiste 
en student aan Concordia University in 
Montréal. Ze vertelt ons over de bewe-
ging van 2012, hoe de strijd blijft door-
gaan en over het belang van mobiliseren.

Kan je ons uitleggen waar de pro-
testen in Québec van 2012 over gin-
gen?

“Het studentenverzet van 2012 begon 
aanvankelijk protest tegen een voorstel 
van de overheid om het inschrijvings-
geld te verhogen. Dit zou geleid hebben 
tot een verhoging van de kost van het 
onderwijs voor studenten van Québec, 
een historische verworvenheid van de 
studentenstrijd hier. Na enkele maanden 
kreeg het verzet echter een meer over-
koepelende thema van antikapitalisme en 
het werd uiteindelijk een strijd voor gra-
tis onderwijs.”

de strijd gaat voort

Hoe zijn de studenten er uiteinde-
lijk in geslaagd om een verhoging van 
het inschrijvingsgeld te vermijden?

“De studenten zijn er niet in geslaagd 
om een verhoging geheel te vermijden. 
Maar we hebben een verhoging geblok-
keerd en we blijven die blokkeren. Af-
gezien daarvan werden verkiezingen 
gehouden die geleid hebben tot de val 
van de liberale regering die de verho-
gingen wilde doorvoeren en zo werd de 
Parti Québecois verkozen. Partijvoor-
zitster Pauline Marois had tijdens haar 
campagne beloofd om een verhogings-
stop door te voeren, maar natuurlijk hield 
ze zich niet aan die belofte. Na de verkie-
zingen stelde ze een geïndexeerde verho-
ging van het inschrijvingsgeld voor, die 
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uiteindelijk slechts enkele dollars minder 
zou bedragen hebben dan de voorgestelde 
verhoging van de liberalen. Onlangs werd 
de Parti Québecois weggestemd en nu zijn 
de liberalen weer aan de macht. Ze hebben 
nieuwe besparingsmaatregelen aangekon-
digd, waaronder een besnoeiing van bijna 
een miljard dollar in het onderwijs als ge-
heel.

Waar we wel in slaagden, was om dui-
zenden mensen — niet enkel studenten 
— te mobiliseren rond zaken zoals kapi-
talisme, onderwijs en besparingen. Dit 
maakt het makkelijker om dit jaar opnieuw 
in actie te komen met een mogelijke alge-
mene staking en een algemeen verzet te-
gen besparingsmaatregelen.”

Wie organiseerde de protesten?
“Aanvankelijk werden veel acties en 

protesten georganiseerd door ASSÉ (As-
sociation pour une solidarité syndicale étu-
diante). Naarmate de beweging bekender 
werd, veranderde dit. Eender wie kon een 
succesvol protest organiseren en er waren 
dagelijks meerdere betogingen. ‘s Morgens 
werden blokkades opgesteld op bepaalde 
plaatsen die belangrijke economische sym-
bolen vormen, zoals de haven. ‘s Avonds 
kwamen tientallen duizenden mensen op 
straat om te betogen. Dit ging zelfs iedere 
nacht door voor meer dan honderd dagen. 
De betogingen hadden meerdere doelen 
voor verschillende groepen van de bevol-
king. Wat voor velen van belang was, was 
de bewustmaking en de blijvende aanwe-
zigheid van betogers in de straten van de 
stad. Voor anderen was het een kans om 
acties uit te voeren zoals de black bloc tactics 
(dit is wanneer betogers zich volledig in het 
zwart kleden om zo hun identiteit te maskeren 
tijdens een betoging, n.v.d.r.), waarbij econo-
mische instellingen zoals banken vaak een 
doelwit werden. Zowel de lokale politie 
als de Sûreté de Québec, de provinciale 
politie, werden ingezet en bij iedere beto-
ging werd geweld gebruikt. Ik denk dat 
het geweld en de onderdrukking een reden 

te meer vormden voor de betogers om op 
straat te blijven.”

PoLitiegeWeLd en vrijheid

Wat kunnen Vlaamse studenten le-
ren van hun Canadese medestudenten?

“Het is belangrijk om nogmaals te be-
nadrukken dat we een verhoging niet vol-
ledig hebben kunnen stoppen. We hebben 
het uitgesteld. We blijven vechten tegen 
deze verhogingen.

Mijn advies aan Vlaamse studenten is 
het volgende: mobilize, organize and agi-
tate. Inschrijvingsgelden zullen blijven 
stijgen zolang studenten geen duidelijk en 
standvastig standpunt nemen tegen een 
verhoging. Iets wat wij geleerd hebben, 
is dat bemiddelen en onderhandelen met 
de overheid nooit resultaat oplevert. Wat 
studenten in Québec geholpen heeft om de 
verhogingen uit te stellen, was hun aanwe-
zigheid op straat, hun inzet en hun hoop. 
Op een bepaald moment beseften we dat 
we niets te verliezen hadden en dit werd 
keerpunt in de beweging. Freedom is having 
nothing to lose. Wanneer de overheid besef-
te dat we niets te verliezen hadden, besefte 
ze ook dat we vrij waren. Voor hen was dit 

een veel grotere dreiging voor hun plan-
nen dan een eenvoudige betoging.

Jullie zullen ook weerstand krijgen 
van de staat. Politiegeweld zal er ook zijn. 
Maar dit is geen slecht teken: dit betekent 
dat jullie aan het winnen zijn. Een vriend 
van me zei ooit ‘a baton to the knee is equiva-
lent to a political science degree’. Zorg wel dat 
je een netwerk hebt van vrienden en ka-
meraden als dit gebeurt. Onderdrukking 
door de staat heeft fysieke en emotionele 
gevolgen. Je vrienden steunen is belang-
rijk en zal helpen om je doel te bereiken.”

Wat is jouw mening als student over 
dit onderwerp?

“Ik ben een student in Québec, maar ik 
ben ook een anarchist en antikapitalist. 
Ik ben betrokken bij veel bewegingen — 
vooral antikapitalistische — van zowel 
studenten als werknemers. Besparings-
maatregelen zoals die er vandaag zijn, 
vormen een directe aanslag op studenten 
en werknemers. Mijn mening hierover is 
eenvoudig: we moeten ons verzetten tegen 
de neoliberalization van het onderwijs en 
algemener de kapitalistische aanslag op de 
bevolking.” ■
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Maleisische vrouw ontdekt ware geslacht

een gps voor blinden

Mind control is realiteit

door Lei Lei Lau

Talk about an identity crisis. Een Malei-
sische vrouw komt na 24 jaar te weten dat 
ze een man is. Ze lijdt aan een zeldzame 
aandoening, genaamd androgeenongevoe-
ligheidssyndroom. Een persoon met dit 
syndroom vertoont de fysieke kenmerken 
van een vrouw, maar is genetisch gezien 
een man en is ongevoelig voor androge-
nen, die instaan voor mannelijke hormo-
nen zoals testosteron. De vrouw was van 
jongs af  aan al een tomboy. Op haar zeven-
tiende had ze haar menstruatie nog steeds 
niet gekregen. Ze ging bij de dokter, kreeg 
hormonenpillen voorgeschreven, maar 
die boden geen soelaas. Onlangs bezocht 
ze dr. Chong, een gynaecoloog van het 

Gleneagles Hospital in Singapore. Volgens 
Chong had ze vrouwelijke geslachtsor-
ganen. Een echografie van de onderbuik 
onthulde echter de afwezigheid van een 
baarmoeder en eierstokken. Chong maak-
te vervolgens een karyogram, een afbeel-
ding van de chromosomen. Zo kwam aan 
het licht dat zijn patiënt eigenlijk een man 
was. Bovendien ontdekte hij niet-ingedaal-
de testes, die werden verwijderd omdat ze 
testiculaire kanker kunnen veroorzaken. 
Momenteel ondergaat de vrouw een hor-
mone replacement therapy. Ondanks alles 
kan de vrouw toch van een normaal seks-
leven genieten.

Microsoft heeft een 3D- audio headset 
ontwikkeld. Wanneer je een locatie instelt, 
leidt een licht kloppend geluidssignaal je 
ernaartoe. Wanneer je bijvoorbeeld met je 
rug naar de bestemming staat, lijkt het als-
of  het geluid van achter je komt. Zo weet 
je dat je je moet omdraaien. Wanneer je de 
verkeerde richting uitgaat, houdt het geklop 
weer op. Hoe werkt dit staaltje spitstechno-
logie dan? De beat wordt doorgegeven via 
botgeleiding, wat betekent dat het geluid 
via de jukbeenderen rechtstreeks naar het 
binnenoor wordt verstuurd. Om de locatie 

te bepalen worden gegevens via Bluetooth 
naar de smartphone verzonden vanuit zend-
stations in de buurt. De headphone wordt 
alvast positief  onthaald. Het probleem ligt 
echter bij de financiering van de zendstati-
ons. Een groot aantal moet immers geïn-
stalleerd worden en zo’n zendstation kost 
vijftien tot twintig pond. Ondernemingen 
zoals Tesco en Barclay’s hebben het plan 
geconsulteerd, maar er is nog geen ak-
koord. Tony Page, raadslid van Reading 
in het Verenigd Koninkrijk, wil het project 
alvast binnen twaalf  maand realiseren.

Dr. Rajesh Rao, ingenieur in de com-
puterwetenschappen van de University of  
Washington heeft mind control waargemaakt. 
Hij en zijn team voerden een onderzoek 
met drie paren vrijwilligers die een com-
puterspelletje moesten spelen. De ene vrij-
williger, de gamer, had enkel zicht op een 
computerscherm maar geen controller, 
de andere had een controller maar geen 
scherm. De bedoeling was om de gamer de 
hand van de vrijwilliger met de control-
ler te laten besturen om het spel te spe-
len. Hiervoor werd de gamer een EEG, of  
elektro-encefalogram, aangemeten om zijn 

hersengolven te registreren. Deze hersen-
golven moesten op hun beurt de vrijwilliger 
met de controller bereiken. Door mid-
del van elektromagneten – dit zijn magne-
ten waarvan het veld door een elektrische 
stroom veroorzaakt wordt – slaagden dr. 
Rao en zijn team erin om de hersengolven 
van de gamer naar de andere vrijwilliger 
over te brengen. Zo werden de zenuwen die 
de armspieren besturen, geprikkeld. Het 
komt er dus op neer dat informatie afgeleid 
van het ene brein onmiddellijk naar het an-
dere kan worden overgedragen. Take that, 
professor Xavier!

wETENScHAp www.ScHAMpER.bE22          ScHAMpER 547



VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde 
tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken.
En soms eens olifantje rijden.

Park Meeters over olifantenkerkhoven

Kijk eens rondom u en vertel me wat 
u ziet. Exactly, allemaal equivalenten van 
wat u vroeger zelf  was: studentjes met 
oogkleppen. Kennen pagina 1 tot 467 van-
buiten met eventueel ook het voorwoord, 
het ISBN-nummer en als extraatje de 
printdatum. Maar als ze gevraagd wor-
den naar het engste insect dat ze kennen 
antwoordt tachtig percent de spin in de 
badkuip en de andere twintig percent die 
dikke, oranje naaktslak op het slaplantje 
van papa’s moestuin. Ziet u wat ik bedoel? 
Dat gevoel dat u nu ervaart noemen ze wel 
eens minachting. Een woord uitgevonden 
door dát deel van de bevolking dat, mocht 
natuurlijke selectie nog van kracht zijn, 
ondertussen gereduceerd zou zijn tot Sub-

stral voor mijn orchideeën. 
U hoeft zich daarvoor niet 
te schamen, integendeel. 
Het gevoel dat u ervaart 
getuigt van verhoogde 
intelligentie, hoogstwaar-
schijnlijk verkregen door 
het lezen van al mijn wijs-
heden. Bijgevolg mag er 
af  en toe al eens een iets 
minder gekend weetje op-
gehelderd worden, niet? 
Vandaag: olifantenkerk-
hoven!

Wie deed het niet toen 
ze klein waren: op tv naar 
documentaires kijken tot-
dat Disney Channel begon, 
al dan niet om de mama 
en de papa trots te ma-
ken. Ongetwijfeld zal u zo 
ooit wel eens, of  u het nu 
nog weet of  niet, het be-
grip ‘olifantenkerkhoven’ 
tegengekomen zijn. Som-
migen stellen zich daarbij 
een gemiddelde begraaf-

plaats voor met grafzerken ter grootte van 
uw moeder, anderen een hoopje beenderen 
om U tegen te zeggen. Feit is dat olifan-
tenkerkhoven in se niet bestaan, nergens 
ter wereld zal je plaatsen terugvinden waar 
je xylofoon kan spelen op het skelet van 
Dumbo en zijn vriendjes. De mythe gaat 
een beetje als volgt: olifanten die oud wor-
den zouden zich afzonderen van de kud-
de en zich begeven naar een welbepaalde 
plek, aangetrokken door een mysterieuze 
kracht, om daar tenslotte te sterven zoals 
velen hen reeds zijn voorgegaan. 

Tot zover de Hollywoodversie. Alter-
natieven vertellen over extreme droogtes, 
resulterend in massale sterfte van gehe-
le kuddes door gebrek aan water, of  aan 

massagraven afkomstig van oerolifanten 
die lang geleden afgeslacht zouden zijn in 
jachtpartijen door holbewoners.  

De eigenlijke betekenis van een olifan-
tenkerkhof  is vrij simpel. Het is een plaats 
waar er andere, sappigere vegetatie groeit 
dan in de rest van de omgeving. Meestal 
is dat omdat er op die plekken veel water 
aanwezig is, een schaars goed in de habitat 
van pakweg een Afrikaanse olifant. Wat 
die vegetatie zo aantrekkelijk maakt, is dat 
ze makkelijk te vermalen is, en laat kau-
wen nu net iets zijn waar oude olifanten 
serieus wat moeite mee hebben wegens ge-
brek aan maaltanden. Ze zijn met andere 
woorden genoodzaakt om zich naar zulke 
oases te begeven willen ze nog een kans 
maken om te overleven. Beschouw het als 
een rusthuis voor dikhuiden, een plek waar 
ze hun laatste dagen komen slijten. Alleen 
wel zonder epic bingo- en petanquetor-
nooien.

Je kan in principe dus zeggen dat er 
plaatsen bestaan met een gelijkaardige 
functie aan wat wij een kerkhof  noemen, 
maar velden vol beenderen met wappe-
rende zwarte vlaggen en een occasionele 
kreet van een kraai zal je niet snel tegen-
komen. Als er dan al eens beenderen te 
vinden zijn, zij het door droogte of  door 
stropers die drinkplaatsen vergiftigd heb-
ben, dan zijn die binnen de kortste keren 
alweer opgepeuzeld door andere dieren 
van het sprookjesbos. Voor hen vormen ze 
immers een ideale calciumbron.

Sorry voor het doorprikken van uw fan-
tasierijke tafereeltjes, mijn vrienden. Huil 
nu alsjeblieft niet te hard, want tranen ma-
ken vlekken op mijn antieke sandalen. Boe-
man spelen is nu eenmaal collateral damage, 
wil ik mijn levensdoel als messias van de 
waarheid volbrengen. Zodus ga heen, en 
verkondig mijn woord! ■

door Park Meeters
opgetekend door Lorenz Kempeneers 

cartoon door Robbe Verschueren
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Op vrijdag 21 november vindt in het Geuzenhuis in Gent de Nacht van de Vrijdenker plaats. Een 
hele avond zullen gerenommeerde denkers uit België en Nederland hun ideeën over filosofie, 
wetenschap, geloof  en zoveel meer met ons delen. Om u voor te bereiden passeren een hele 
reeks sprekers de revue. We trappen af  met Gert Goeminne. door Suzanne Grootveld 

foto door Brecht Vissers

In gesprek met Gert Goeminne

Gert Goeminne is actief  als postdoc-
toraal onderzoeker aan het Centrum voor 
Duurzame Ontwikkeling. Zijn onderzoek 
richt zich op duurzaamheid en technologie 
in debat met de maatschappij. Niet met-
een de eerste plaats waar je iemand met 
doctoraat in kernfysica zou verwachten. 
“Binnen het labo was er te weinig bredere 
reflectie.”  

harde Feiten oF 
zachte Waarden

De wetenschapper 
staat afgezonderd van 
de gewone mens. In een 
hoge torenkamer wordt 
de werkelijkheid  stevig 
aan de tand gevoeld. We 
geloven blindelings de 
experts. Dat idee komt, 
legt Goeminne uit, van 
de oude Grieken en la-
ter de Verlichting. “Bij 
Plato bestond al het 
idee dat wijsgeer en we-
tenschapper zich moe-
ten terugtrekken uit de 
alledaagse wereld. Dat 
idee, wellicht niet zo 
ongenuanceerd, bestaat 
nu nog.” Wetenschap is 
de taal van de harde fei-
ten. De zachte waarden 
— bah, wat een filoso-
fisch geneut — horen 
daar niet thuis, of  toch? 
Hoe wij als maatschap-
pij naar wetenschap 
kijken is volgens Goe-
minne eenzijdig. Dit be-
moeilijkt de verhouding 
tussen wetenschap en 
politiek. Het moet dus 
anders. 

Met welk onderzoek houdt u zich 
momenteel bezig?

Goeminne: “De rode draad doorheen 
mijn onderzoeksprojecten is de verhou-
ding tussen wetenschap, technologie en 
maatschappij. Het project dat nu aan zijn 
einde komt, richtte zich op de wetenschap-
pelijke en politieke framing van de klimaat-
kwestie . Dat is namelijk niet evident. De 

verhouding tussen wetenschap en politiek 
over klimaatsverandering zit scheef. Het-
zelfde probleem speelt ook bij het opko-
men van nieuwe technologieën. Dit is waar 
mijn team en ik over gaan denken in ons 
nieuwe project. Er bestaan vele controver-
ses over nieuwe technologieën, denk aan 
genetische modificatie. De manier waarop 
we omgaan met deze controverses, hoe we 
ze in beeld brengen en hoe we ze willen be-
slechten kan beter, democratischer vooral. 
We hebben het idee dat we alleen met een 
rationele blik naar problemen rond nieuwe 
technologieën of  het klimaat moeten kij-
ken. Het idee dat de experts het wel beter 
zullen weten. Dit is hoe wij als maatschap-
pij denken dat we naar wetenschap moeten 
kijken. Volgens ons zit het toch enigszins 
anders.”

Hoe kunnen we de verhouding tus-
sen politiek en wetenschap beter vorm-
geven?

Goeminne: “We moeten de manier 
waarop we naar de wetenschap kijken ver-
anderen. We kijken vooral naar wat de 
wetenschap en de experts over maatschap-
pelijke problemen zeggen aan de hand van 
feiten. Hier tegenover staat een meer so-
ciale manier van naar de zaken kijken. De 
normatieve voorkeuren, in welke wereld 
we willen leven. Die twee zaken worden te 
veel van elkaar gescheiden. Dat beeld moe-
ten we achter ons laten. We moeten naar 
een meer verweven sociotechnische ma-
nier van naar de wereld kijken.”

de WetenschaPPer sPreekt 
voor zich

“In mijn jongere jaren al dacht ik dat 
de levensvragen waarmee ik worstelde, in 
de wetenschap en zeker in de fysica, beant-
woord zouden worden. Het is de zuiver-
heid van de wetenschappelijke wetten, en 
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de eenduidigheid waarmee ze de wereld lij-
ken te regeren die mij dat idee gaven. Het 
is me pas tijdens het werk aan mijn docto-
raat beginnen dagen dat de vragen waar 
ik oorspronkelijk mee zat geen plaats kre-
gen binnen mijn onderzoekspraktijk.” In 
de zoektocht naar hoe de wereld dan wel 
in elkaar zat, begon Goeminne zich meer 
te verdiepen in filosofie. Ook kreeg hij de 
nood om aan zijn eigen omgang met taal 
te werken. “Tijdens mijn doctoraat stak ik 
veel tijd in de inleidende teksten van mijn 
thesis, waar het allemaal wat breder mocht. 
Daar beleefde ik veel plezier aan.” 

Heeft uw liefde voor taal en filosofie 
uw visie op fysica veranderd?

Goeminne: “In de literatuur heb ik 
ontdekt wat de kracht van betekenis geven 
en interpretatie is. Dit zie je ook terug in 
wetenschap en technologie. Zuivere data 
bestaan niet, ze zijn altijd onderhevig aan 
menselijke interpretatie en betekenisge-

ving. Hoe wij kijken naar feiten en tech-
nologieën heeft een grote invloed op de 
uiteindelijke uitkomsten.”

Op welke manier verschilt de weten-
schappelijke taal van de maatschappe-
lijke taal?

Goeminne: “Wetenschap kan zich te-
veel aan democratische discussie ont-
trekken. Dit betekent niet meteen dat de 
wetenschap gestuurd moet worden vanuit 
maatschappelijke oorsprong. Er moet ech-
ter meer een wisselwerking tussen de twee 
plaatsvinden. Het probleem is dat er niet 
altijd sprake is van een wederzijds begrip. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt er 
van nieuwe wetenschap verwacht dat ze 
gaat zorgen voor innovatie en economi-
sche groei. Wat relevante kennis is en of  
een investering in een nieuwe technologie 
maatschappelijk verantwoord is, vind ik op 
zich een legitieme vraag. Maar niet alles 

hoeft uitgelegd te worden in termen van 
innovatie.” 

Hoe ziet u de toekomst van de om-
gang tussen mens en technologie?

Goeminne: “Als we naar het verleden 
kijken kunnen we zien dat de mens en tech-
nologie altijd al verweven zijn. De mens is 
een technologisch wezen. Ook de emoties 
die er rond nieuwe technologieën ontstaan, 
zijn er altijd al geweest. Denk bijvoorbeeld 
aan de trein, toen die opkwam had je ook 
twee tegenovergestelde reacties. Degene 
die daar hun grootste verlangens in pro-
jecteren en andere hun grootste angsten. 
En dat zie je nu ook rond digitale techno-
logie met het privacydebat. We moeten als 
maatschappij mee willen evolueren en den-
ken met de vernieuwende wereld om ons 
heen. Bij nieuwe problemen horen nieuwe 
oplossingen. Teruggrijpen naar vroeger 
lijkt mij geen oplossing. ” ■
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Nacht van de Vrijdenker
In gesprek met Wouter Duyck, Dirk Verhofstadt en Farah Focquaert

door Andries Rosseau, Nicolas Van Laere en Laura Massa

Ook drie andere interessante namen op de affiche van de Nacht van de Vrijdenker, maakten tijd 
voor ons: Wouter Duyck, experimenteel psycholoog; Dirk Verhofstadt, denker over religie, 
liberalisme, ethiek; en Farah Focquaert, bio-ethica en neuropsychologe, komen aan bod.

Zoveel boeiende gedachten in één arti-
kel, we vreesden dat de drukpers het niet 
zou aankunnen.

een babbeL Met Wouter 

Waarom pleit u voor een oriënte-
ringsproef  in het hoger onderwijs?

Wouter Duyck: “Ik ben voor een oriën-
teringsproef, maar die mag geen vormen 
aannemen zoals die van de geneeskunde. 
Het moet werkelijk gaan om basisredene-
ringsvaardigheden. We stellen vast dat 20 
tot 25 percent van de studenten dergelijke 
concepten niet voldoende beheersen. Voor 
die studenten — waarvan we er duizen-
den experimenteel volgden — konden we 
met 96% zekerheid voorspellen dat ze niet 
zouden slagen. Als we die risicogroep voor 
het aanvangen van hun studies opsporen, 

kunnen we hen bijscholen of  heroriënte-
ren naar een andere richting met soortge-
lijke inhoud. Wel vind ik dat deze proef  
niet bindend mag zijn.”

Er wordt wel eens gezegd dat de 
nieuwe generatie studenten minder in-
telligent is dan de vorige, wegens het 
overmatig vertrouwen op computers en 
internet. Is dit werkelijk zo?

“Dat is een fabeltje. Het IQ van de be-
volking stijgt elke tien jaar met zo’n twee 
à drie punten, dit heet het Flynneffect. We 
zijn daadwerkelijk intelligenter dan de vo-
rige generatie. Wat het afkraken van in-
ternet betreft: dat is cultuurpessimisme. 
Algemene kennis hoeft niet meer in te hou-
den dat we Gezelle uit ons hoofd reciteren 
of  onbeduidende geschiedenisdata afra-
telen. Het geheugen van de student gaat 

er daarmee helemaal niet op achteruit, 
maar de hersenen maken meer gebruik 
van externe kennisbronnen om functi-
oneler en gerichter kennis op te slaan. 
Computers worden een extensie van 
het brein.”

Is het mogelijk om je creativiteit 
een ‘boost’ te geven, of  worden we 
opgelicht door de talloze zelfhulp-
gidsen rond creativiteit?

“Er bestaan technieken om creati-
viteit te bevorderen, prof. Frederik 
Anseel doet hier uitvoerig onderzoek 
naar bij o.a. brainstormsessies. Waar 
de commerciële markt wel gretig op 
inspeelt en ons voorliegt, is dat we 
onze rechterhersenhelft — de zoge-
naamde ‘creatieve’ helft — dominanter 
kunnen maken ten opzichte van de lin-
ker om creatieve uitspattingen te be-
vorderen. Totale quatsch.

een gesPrek Met dirk 

Wat betekent strijdbaar atheïsme 
voor u?

Dirk Verhofstadt: “We moeten niet 
denken dat de secularisering vanzelf  zal 
komen. Er moet veel meer opgekomen 
worden voor de verlichtingswaarden. De 
vrijheid van meningsuiting wordt bijvoor-
beeld te vaak aan banden gelegd. Onze 
voorouders hebben hiervoor gestreden. 
Als we dat inperken gaan de verlichtings-
waarden verloren, daarom moeten we veel 
militanter opkomen.”

Is een wereld zonder godsdienst een 
betere wereld?

“Ik denk het wel. We leven niet alleen 
in een steeds meer multiculturele samenle-
ving, maar vooral ook in een meer multire-
ligieus milieu. Iedereen heeft verschillende 
ethische opvattingen. De mensen die de 
heilige boeken letterlijk nemen, keren zich 
niet alleen tegen andersgelovigen, maar 
ook tegen degenen die in mindere mate 
geloven. We zouden een meer harmonieu-
ze samenleving krijgen als we persoonlijk 
geloof  niet in het publieke domein als eni-
ge waarheid naar voren brengen. Vandaar 
dat ik voorstander ben van universele, se-
culiere waarden zoals de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens.”

Moet exorcisme volgens u verboden 
worden?

“Ik volg wetenschappen, dus ik geloof  
niet in exorcisme. Ik vind dat het wel een 
gevaar betekent voor goedgelovigen die er 
geld voor betalen en hun leven riskeren. In 
het kader van een ontspanningsprogram-
ma kan het geen kwaad. Ik ben geen voor-
stander van een verbod.”
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U introduceert in uw boek ‘Atheïsme 
als basis voor de moraal’ tien seculiere 
geboden. Zijn uw alternatieve geboden 
nog steeds relevant vandaag?

“Ik ga nooit iets naar voren brengen als 
dé waarheid. Ik ben er wel van overtuigd 
dat mijn hypothetische geboden hoog-
staander zijn dan de tien geboden van het 
christendom. Ik had er ook negen of  elf  
kunnen schrijven, maar de verleiding was 
te groot om er ook tien te schrijven.” 

keuveLen Met Farah 

Bestaat er zoiets als vrije wil? En 
hoe verhoudt die zich tot rechtvaardig-
heid?

Farah Focquaert: “Of  je al dan niet 
in vrije wil gelooft, is belangrijk wanneer 
je het hebt over straf  en rechtvaardig-
heid. Veel onderzoek toont bijvoorbeeld 
aan dat ons gevangenissysteem niet werkt 
om criminaliteit te verminderen. We moe-
ten gevangenen op een humane manier 
benaderen, alsook recidivisme adequaat 
aanpakken. Het is belangrijk niet enkel te 
bestraffen om criminaliteit te verminde-
ren, zonder na te denken over hoe we die 
misdadiger behandelen.” 

“Vanuit mijn visie bestaat de vrije wil 
niet. Toch zijn er veel mensen die aan het 

idee van vrije wil vastklampen. Ik denk 
dat deze mensen eerder ‘vrijheid’ bedoe-
len. Vrijheid wordt beïnvloed door interne 
of  externe dwang: intern door psychiatri-
sche stoornissen, extern doordat iemand 
degelijk dwang op u uitoefent. Vrije wil 
— de vraag of  iemand in dezelfde om-
gevingsomstandigheden en met dezelfde 
genetisch aanleg zich anders had kunnen 
gedragen — niet.”

Wat met psychopathie? Te genezen 
als misdadigers, of  is een levenslange 
afzondering van de maatschappij nood-
zakelijk? 

“Psychopathie valt in gradaties te be-
kijken. De gradatie heeft te maken met 
de prognose. Sommige personen hebben 
zulke erge misdaden gepleegd of  zo’n diep 
gegronde, onbehandelbare psychiatri-
sche stoornis dat het onverantwoord zou 
zijn om deze terug in de maatschappij te 
laten. Dan zou internering een oplossing 
zijn, mits adequate en humane zorgverle-

ning. Het is wel zo dat we momenteel nog 
geen behandeling hebben voor psychopa-
thie. Vaak is psychopathie slechts een van 
meerdere oorzaken die tot misdrijf  leidt. 
Die andere zaken vallen vaak wel aan te 
pakken. De volledig onbehandelbare per-
sonen is een kleine groep.”

Waardoor wordt een persoonlijkheid 
of  karakter neurologisch gedefinieerd?

“De neiging tot agressief  gedrag kent 
volgens onderzoek zowel een genetische 
als een omgevingscomponent. Er zijn men-
sen die een aangeboren neiging hebben tot 
agressie of  psychopathisch gedrag, maar 
waarbij dit gedrag nooit tot uiting komt. 
Een goede thuis en goede educatie zijn be-
langrijke beschermingsfactoren vanuit de 
omgeving. Omgekeerd heeft bijvoorbeeld 
ondervoeding een heel sterke invloed op 
agressief  gedrag, net als alle vormen van 
misbruik en verwaarlozing. Dit wil ech-
ter niet zeggen dat iemand met zowel een 
genetische aanleg als een ongunstige om-
geving per definitie gewelddadig wordt. 
Hierover hebben we momenteel weinig 
exacte kennis. De beste predictor die we 
hebben, is een trage hartslag in rust. Maar 
die is niet veel beter dan de predictor van 
de omgevingsfactoren.” ■

"Mensen verwarren 
vrijheid en vrije wil"
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Een dikke week geleden vierden we de vijfentwintigste verjaardag van de val van de Berlijnse 
muur.  Een goeie gelegenheid voor de wetenschapssectie van uw lijfblad om een duik te nemen 
in de wetenschapsgeschiedenis van de Sovjets. 

Wetenschap met een Sovjetgezicht

We zijn fan van lijstjes, vandaar dat we 
daarmee van wal steken; dingen die in de 
Sovjet-Unie zijn uitgevonden: kunstorga-
nen, de helikopter, de laser en de kerncen-
trale. En Tetris. Dat wist u zonder twijfel 
niet.

joeri Was een zondagskind

Wat u zonder twijfel wel kent, is één heel 
specifieke verwezenlijking van de U.S.S.R. 
op vlak van wetenschap en technologie. De 
levensverhalen van Laika en Joeri Ga-
garin, respectievelijk het eerste zoogdier 
en de eerste mens in de ruimte, lezen als 
twee prachtige drama’s. Beide stegen op in 
Baikonoer, in de Kazakse Sovjetrepubliek 
(tip: lees dit artikel terwijl u de nummers 
‘Joeri’, ‘Sneller dan Joeri’ en ‘In de Wolken’ 
van Gorki beluistert) en beide werden in 
de Sovjet-Unie legendes die op menig pro-
pagandaposter terechtkwamen. Een aantal 
maanden voordat Laika’s Spoetnik-2 de 
ruimte inging, hadden de Russen ook al 
Spoetnik-1 afgeschoten. Dit was de eerste 
kunstmatige satelliet ooit en vormde het 
begin van de beroemde ruimterace tussen 
de Sovjet-Unie en de VS, waarin alleen de 

etappe naar de maan door de Amerikanen 
gewonnen werd.

bourgeoisieWetenschaP

De Sovjets zouden echter de Sovjets 
niet zijn als ze niet tussendoor een aan-
tal kemels van formaat schoten. Een heel 
fundamenteel probleem was dat iedere 
wetenschappelijke vernieuwing werd on-
derworpen aan de rigide toets van het 
dialectisch materialisme (these-synthese-
antithese, weet u wel). Als een wetenschap-
pelijke theorie niet dat schema vertoonde, 
werd zij zonder medelijden naar de prul-
lenbak verwezen. 

Genetica werd door Stalin verwor-
pen omdat de beroemde geneticus Geor-
ges Mendel (de man van de fruitvliegjes) 
een katholieke priester was. Niet cool in 
de atheïstische U.S.S.R. Ook darwinisme 
was voor de tijd van Nikita Chroesjtsjov 
not done, aangezien de theorie niet in het 
ideologische kader van de Sovjets paste. 
De potentiële verandering binnen het le-
ven, zoals in de theorieën van Lamarck, 
strookte beter met het marxistische ideaal 
van de ‘nieuwe mens’, en werd dus als ver-
vanging onderwezen in de Sovjetscholen. 

Het paste allemaal in een bredere traditie 
van censuur die eigen was aan het Oost-
blok. Zoals op alle andere maatschappelij-
ke domeinen, was de repressie het hevigst 
onder Stalin, maar er trad een zekere ver-
soepeling op vanaf  Chroesjtsjov “thaw”.

“ProPaganda van de PriMeur”

Omdat we ook fan zijn van interviews, 
zetten we met Professor Piet Van Poucke 
en Bart Hendrickx, Ruslandkenners aan 
de UGent, onze glasnost van de Sovjetwe-
tenschap verder.

Wat was het belang van de ruimte-
vaart voor de Sovjet-Unie? In welke 
mate was het bedoeld als propaganda?

Hendrickx: “Uiteraard was het een be-
langrijk propagandamiddel, zeker in de 
jaren 50-60. Volgens mij kwam het pro-
paganda-effect voor de Russen ook wat als 
een verrassing. Het was pas na de lance-
ring van de eerste Spoetnik in 1957 dat 
ze de grote impact ervan zagen, en dat 
hadden ze niet verwacht. De raket waar-
mee Spoetnik de ruimte in werd gescho-
ten, was eigenlijk een onderdeel van een 
testprogramma voor een intercontinentale 
raket, bedoeld om kernwapens over lange 
afstanden te vervoeren. De Sovjet-Unie 
kon immers geen conventionele raketten 
dicht bij de grenzen van de Verenigde Sta-
ten plaatsen, terwijl de Amerikanen dat 
wel konden! Toen Chroesjtsjov zag hoe de 
lancering van Spoetnik onthaald werd, ze-
ker in de VS, zag hij het propaganda-effect 
ervan in. Toen volgden er snel andere pro-
pagandastunts, zoals de eerste hond in de 
ruimte, de eerste man, de eerste vrouw en 
de eerste ruimtewandeling. Als reactie op 
de primeurs van de Sovjets wou Kennedy 
vóór 1970 een man op de maan krijgen. 
Maar aan die hele maanwedloop hebben 
de Russen in feite nooit ernstig deelgeno-
men.”

door Pieterjan Schepens, Olivier Vander Bauwede en Thomas Jacobs
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Van Poucke: “Van zodra de maanlan-

ding een feit was, staakten de Russen ook 
hun pogingen. Het was de propaganda van 
die primeur die ertoe deed.”

Hendrickx: “Ze zijn er ook veel te laat 
aan begonnen, omdat ze in eerste instantie 
niet geloofden dat zoiets realistisch was. 
Later is de focus wellicht meer verschoven 
van de primeurs naar het wetenschappe-
lijk aspect, aangezien de meeste primeurs 
al behaald werden.”

Hebben ze dan iets wetenschappelijk 
bijgedragen? 

Hendrickx: “Eigenlijk niet zo veel, ze-
ker in vergelijking met de Amerikanen. Nu, 
in de jaren 60 hebben ze wel veel gedaan 
met onbemande maanlandingen. Organi-
satorisch zat de Sovjet-Unie ook anders in 
elkaar: de Amerikanen hadden NASA, een 
civiele ruimtevaartorganisatie, maar zoiets 
heeft nooit in de Sovjet-Unie bestaan. Daar 
werd ruimtevaart gecontroleerd door het 
Centraal Comité en werd het als onderdeel 
van defensie beschouwd. Later hebben ze 
dan wel een Ministerie van Machinebouw 
gesticht – een typisch nietszeggende naam 
(lacht). De geldschieters waren ook militai-
ren, die geïnteresseerd waren in militaire 
toepassingen, zoals spionagesatellieten. 
Mensen van de wetenschappelijke acade-
mie hadden de grootste moeite om hun 
projecten goedgekeurd te krijgen door 
hun overheid. Er zat een andere filosofie 
achter.”

Van Poucke: “Toegepaste wetenschap-
pen zijn altijd hun zwak punt geweest. 
Ze kregen er gewoon ook het budget niet 
voor. In de theoretische wetenschap daar-
entegen waren ze wel sterk. Wiskunde, 
of  zelfs theoretische informatica. Het is 
geen toeval dat Tetris door een Rus is ge-
maakt.”

Was het propaganda-effect van de 
ruimtevaart gericht op de Amerikanen 
of  op het eigen volk?

Van Poucke: “Allebei, wellicht. Om te 
tonen aan de wereld dat hun zogenaamde 
communisme werkte, en aan hun eigen 
volk hoe goed ze bezig waren. Net zoals in 

de sport was het een prestigeproject: zo-
veel mogelijk medailles halen.”

Hendrickx: “Mislukkingen aan de Sov-
jetkant werden in de doofpot gestopt en 
kwamen niet in hun media. Amerikaanse 
wel. Het Russische publiek kreeg de in-
druk dat bij hen alles goed liep, terwijl er 
bij de Amerikanen enkel mislukte lance-
ringen plaatsvonden. De Sovjets hebben 
eind jaren 50, begin jaren 60 hun grote 
successen gekend. Daarna ging het bergaf. 
Als er kosmonauten omkwamen bij de lan-
ding, konden ze dat niet doodzwijgen. Ook 
niet toen Gagarin omkwam in een vlieg-
tuigcrash.”

Van Poucke: “Die geheimhouding gold 
eigenlijk voor alles: Tsjernobyl en andere 
rampen werden ook doodgezwegen.”

Hendrickx: “Aan de andere kant, je 

mag niet vergeten dat hun ruimtevaart op 
zich wel een prestatie was. Hun economie 
lag na de Tweede Wereldoorlog zo goed 
als plat.”

Van Poucke: “Dat geldt ook voor de 
waterstofbom, die ze — min of  meer — 
op eigen houtje hebben kunnen maken. De 
ontwikkelaar van de waterstofbom was 
trouwens Sacharov, die later, in 1975, nog 
de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen 
heeft.”

Hoe ging de Sovjet-Unie eigenlijk 
om met zijn wetenschappers?

Hendrickx: “Veel van de namen die 
verantwoordelijk waren voor hun grote 
successen werden gewoon verzwegen. 
Neem nu de vader van het Russische 
ruimtevaartprogramma, Sergej Korol-
jov — het equivalent van Wernher von 
Braun in de VS. Die mocht publiceren in 
de partijkrant, Pravda, maar enkel onder 
een pseudoniem, als ‘professor Sergejev’. 
Na zijn dood werd zijn naam wel bekend-

gemaakt en kreeg hij een staatsbegrafenis. 
De Sovjets stuurden hun wetenschappers 
ook liever niet naar internationale confe-
renties, uit schrik dat ze informatie zouden 
lekken of  zelfs zouden overlopen. In hun 
plaats stuurden ze leden van de Academie 
van Wetenschappen. In het Westen kreeg 
men dan de indruk dat die voor alles ver-
antwoordelijk waren, terwijl de echte ont-
werpers anoniem bleven.”

Van Poucke: “Veel van die wetenschap-
pers werden trouwens ook gearresteerd 
onder Stalin. Koroljov was erbij — die 
werd naar de goudmijnen in Siberië ge-
stuurd — en de vliegtuigbouwer Andrej 
Toepolev. Wetenschappers kwamen vaak 
terecht in aparte kampen, de sjarasjkas. De 
omstandigheden waren daar iets beter dan 
elders.”

Werd de ruimtevaart ook gekoppeld 
aan marxistisch dogma?

Hendrickx: “Het werd gelinkt aan het 
ideaal van wat een proletarische maat-
schappij kon teweegbrengen. Er werd zo 
weinig over technische details bekendge-
maakt, dat ze de kranten wel moesten vol-
schrijven met ideologische taal.”

Van Poucke: “In de Sovjet-Unie was 
alles sowieso ondergeschikt aan de ideo-
logie. Op een bepaald moment werd cri-
minologie verboden: wie pleegt er in een 
socialistische maatschappij nog misdaden? 
Niemand! (lacht) Of  de de fameuze geneti-
ca onder Lysenko: dat was Lamarckiaanse 
nepwetenschap. Maar hij viel in de smaak 
bij Stalin. Lysenko beweerde dat hij van 
zomergraan wintergraan kon maken door 
het met ijskoud water te bewerken. Stalin 
hoorde graag dat de mens de natuur aan 
een ongelooflijk snel tempo kon manipule-
ren. Dat je van woestijn en toendra bossen 
zou kunnen maken. Alle andere genetica 
moest dus wijken: de Westerse genetica 
werd als achterlijk beschouwd. Natuurlijk, 
op een bepaald moment moesten ze zich 
wel realiseren dat Lysenko’s theorieën niet 
klopten. Maar in mijn Sovjetencyclopedie 
(uit 1991) staat onder ‘Lysenko’ nog steeds 
een opsomming van al zijn medailles. En-
kel het laatste zinnetje vermeldt dat hij de 
wetenschap ook schade had berokkend.” ■

"Het is geen toeval 
dat Tetris door een 

Rus is gemaakt"
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17/11 - 30/11 CULTUURAGENDA

diMitri verhulst en ensor strijkkwartet

een grooten oorlog

adMiral freebee

MaQuettes. verbeelding op schaal

Schrijver Dimitri Verhulst en het Ensor 
Strijkkwartet slaan voor de tweede keer de 
handen in elkaar. Na het succes van de voor-
stelling Der Tod und das Mädchen, schreef  Ver-
hulst op verzoek van het strijkkwartet zeven 
snoeiharde, korte verhalen die geïnspireerd 

zijn op de zeven laatste zinnen die Christus 
aan het kruis uitsprak. Het Ensor strijkkwar-
tet begeleidt de hedendaagse interpretatie van 
deze zinnen met Joseph Haydns Die Sieben 
letzten Worte Jesu Christi. 19 en 20 november 
in de Vooruit.

Herdenkingen van Wereldoorlog I zijn 
momenteel alomtegenwoordig. Theatergezel-
schap De Kreet probeert met Een grooten 
oorlog het verhaal van soldaten tijdens deze 
oorlog te bundelen tot het verhaal van een fic-
tieve soldaat. Voor het scenario baseerde Marc 

Reynaerts zich op de dagboeken van verschil-
lende strijders, mondelinge getuigenissen en 
oorlogsliteratuur. Accordeoniste Tine Van-
denbussche en violist Philippe de Chaffoy 
wekken de oorlogssfeer op met livemuziek. 19 
november in Theater Tinnenpot.

Admiral Freebee, het artistieke alter ego 
van de immer charismatische Tom Van Lae-
re, is inmiddels een gevestigde waarde in het 
Belgische muzieklandschap. Van Laere brak 
door in 2000 tijdens Humo’s Rock Rally en 
is inmiddels aan zijn vijfde album toe. ‘De 

admiraal’ bracht dit jaar The Great Scam uit. 
Dit voorjaar was zijn concertenreeks in de 
AB in een mum van tijd uitverkocht. Voor zij 
die toen geen tickets wisten te bemachtigen 
brengt de roots rocker op 27 november een 
bezoekje aan de Vooruit.

SB Het STAM pakt uit met een indruk-
wekkende tentoonstelling rond maquettes. 
Deze maquettes zorgen voor een toegan-
kelijke visualisatie van een bouwproject, 
maar verdwijnen vaak, helaas, uit het zicht 
na het realiseren van die projecten. Ma-
quettes. Verbeelding op schaal laat zien 

voor wie de maquettes werden gemaakt, 
wie ze heeft gebouwd, en waarom ze wer-
den bewaard. Werken van onder andere 
Toyo Ito en Henry van de Velde kunnen 
bezichtigd worden. De tentoonstelling 
loopt nog tot 26 april volgend jaar. ■

door Selin Bakistanli
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De ideeën die Hannah Arendt deze wereld schonk zijn reeds meer dan een halve eeuw oud, maar 
blijven nog steeds nazinderen in dit postmodernistisch tijdsvak. Zo ook voor Daniel Linehan, 
een hedendaagse danser wiens wereld gevuld is met swingen en reflecties op tijd en werk. Hij 
komt in de Vooruit op de proppen met zijn nieuw project Vita Activa.

De dans van de tijd

door Amélia Malfait 
foto door Olivia Droeshout

In 1958 verscheen Hannah Arendts 
meesterwerk, De Menselijke Conditie. De 
Duits-Amerikaanse filosofe bracht zo een 
briljante, uiterst originele analyse van de 
Vita Activa van de mens en zijn drie fun-
damentele handelingen, drie menselijke 
activiteiten die voortdurend met elkaar 
verbonden zijn. Voor Arendt strookt ‘ar-
beid’ met het biologisch proces van het 
menselijk lichaam. ‘Werk’ is de schep-
ping van een kunstmatige omgeving door 
de mensenhand en het buiten de natuur 
plaatsen van de mens. Het ‘handelen’ is het 
enige dat zonder bemoeienis van de natuur 
of  materie, tussen mensen zelf  plaats-
vond. Het handelen vormt dus steeds de 
betekenis in het leven. Volgens de sombere 
cultuurcritica zal de technologische voor-
uitgang en de sociale verbrokkeling ons 
handelen echter marginaliseren.

de WereLd aLs taFeL

“Het is niet de mens die op de aarde 
leeft en de wereld bewoont, maar mensen.” 
Arendt benadrukt daarmee dat niemand 
ooit volledig gelijk is aan iemand anders. 
Net dat is de menselijke conditie van plu-
raliteit en vormt de geschiedenis. Een 
mooi beeld dat Arendt aanhaalt, is de ver-
gelijking van de wereld met een tafel. Een 
tafel waaraan we allemaal plaatsnemen en 
om erdoor verbonden alsook gescheiden te 
worden. Arendt beschouwt niet de arbeid 
of  het werk, maar het handelen in de open-
baarheid als de bestemming van de mens. 

Arendts Vita Activa vormde de absolute 
inspiratiebron voor Daniel Linehan, maar 
eerder in de zin dat Linehan af  wil van die 
drie categorieën. In zijn wereld zijn we wél 
allemaal gelijk. De Amerikaanse danser en 
oud-leerling van P.A.R.T.S. (dansschool in 
Brussel n.v.d.r.) meent ook dat iedereen uit 
eigen initiatief  handelt en niet uit nood-
zaak, zoals dat het geval is bij arbeid of  

bij werk. Wat voor Arendt en Linehan als 
pure waarheid geldt is het feit dat elk be-
gin iets onvoorspelbaars heeft en tegen de 
wet van de waarschijnlijkheid ingaat. 

tijd oP je rekening

“Ik wil met de workshop Vita Activa de 
focus leggen op veertig werklozen die ge-
durende zes dagen hun tijd gaan schenken 
aan een ander”. Linehan wil een soort time-
bank creëren waarbij iedereen met eigen ta-
lent de tijd van een ander vult. Het wordt 
een uitwisselingsproject waarbij de tijd 
centraal staat. “Wat elke persoon een an-
der kan bieden, vormt de kern 
van mijn project.” Het idee is 
om tussen veertig werklozen 
een economie te laten ontstaan, 
gebaseerd op het schenken van 
tijd. “Deze workshop gaat ver-
der dan enkel dans alleen. Het 
gaat ook over het creëren van 
relaties tussen mensen aan de 
hand van tijd in haar puurste 
vorm.” Linehan wil er zo voor 
zorgen dat mensen meer zou-
den stilstaan bij dat concept. In 
zijn ogen gaat het hier allemaal 
wat te snel en hij wil de essen-
tie van het gebeuren op aarde 
herontdekken. “Een soort han-
del ontstaat waarbij enkel het 
geven en nemen van tijd voor 
andermans interesses en ver-
halen, geldt.” 

Linehan blijft uiteraard een 
danser en zijn kunstverhaal 
blijft daar ook mee gepaard 
gaan. Tijdens de workshop zal 
hij de ontstane ideeën en ver-
halen omzetten in een choreo-
grafie. Een finale dansshow 
met de veertig mensen als 
onderdeel wordt het resultaat 

van hun zoektocht naar een wezenlijkheid 
in hun leven op deze aardbol. Pink Floyd 
uitte in 1973 met de single Time hun mis-
noegen betreffende tijd met: You fritter 
and waste the hours in an offhand way. Net 
dat wil Linehan tegengaan en de verspil-
ling van tijd wegwerken. Soeverein den-
ker Arendt heeft haar denkkrachten reeds 
kunnen uitdrukken. Tegen de stroom van 
de tijd in is nu Linehan aan de beurt. ■

Inschrijven voor de workshop kan via 
vita-activa@vooruit.be De dansvoorstel-
ling zal plaatsvinden op wo. 03.12.2014
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The perfect imperfection
Wallace Vanborn over hun nieuwste plaat

door Amélia Malfait en Willem-Jan Persoons 
foto's door Agathe Danon

Zanger en gitarist Ian Clement ver-
welkomt ons in zijn man cave, die hij heeft 
ingericht als een soort privéstudio. Een 
hele reeks gitaren prijkt aan de ene muur, 
terwijl de andere muur wordt ingenomen 
door een bureau met opnameapparatuur. 
In de lucht hangt een walm van sigaret-
tenrook. “Jullie zijn de vierde vandaag”, 
zegt hij, terwijl hij zijn laptop dichtklapt. 
Drummer Sylvester Vanborm en bassist 
Dries Hoof komen er iets later bij zitten. 
Tijd voor wat vragen.

Jullie nieuwe album is er eindelijk, 
en werd al met veel lof  onthaald. Wat 
doet dit met drie jonge Gentenaren?

Clement: “Het doet deugd, uiteraard. 
Het was lang werken, kneden en knutse-
len. We hebben veel geleerd uit onze vroe-
gere fouten. Het geeft voldoening om te 
zien hoe de muziek door de mensen ont-
haald wordt. We hebben vuur en passie 

in dat album gestoken. Het is leuk om dat 
vlammetje te zien wakkeren aan de over-
kant.”

Hebben jullie het gevoel dat jullie 
dingen bijgeleerd hebben? Na drie al-
bums doet een band toch al heel wat er-
varing op.

Clement: “Een belangrijk aspect van 
muziek maken, is blijven evolueren. Voort-
durend nieuwe hoekjes en kantjes vinden 
die je blijven boeien. En dat gebruiken om 
iets mee te doen.”

Vanborm: “We hebben het geluk gehad 
dat we met twee ervaren mensen konden 
werken. We hebben veel van hen bijge-
leerd, zaken die we achteraf  op onze eigen 
manier konden toepassen. Zoiets geeft je 
veel inspiratie. Het is de max om zo te kun-
nen groeien als muzikant.”

Hoof: “We hebben geleerd om tot de es-
sentie te komen. Kijk nu naar onze eerste 

plaat. Die zat vol met bliepkes. Nu hebben 
we geleerd om meer rond een bepaalde 
soort energie te werken.”

De sound van het nieuwe album is 
donkerder getint dan het catchyrock Lions 
Liars Guns & God. Heeft jullie verblijf  in 
Rancho de la Luna in Joshua Tree, mid-
den in een woestijnatmosfeer, daar een 
rol in gespeeld?

Clement: “Uiteraard, maar het groot-
ste deel van die diepte is tot stand geko-
men tijdens de creatie van de muziek. We 
wilden ook iets volledig anders doen dan 
op de vorige plaat. Toen hebben we twee 
maand in de studio gezeten.”

Vanborm: “Tijdens de opnames van 
onze tweede plaat hebben we alles tot in 
de details uitgepuurd. De muziek op deze 
plaat is misschien wat eerlijker. Noem het 
gerust ook donkerder.”

ice-creaM van de Foo 
Fighters

Tijdens de opnames schreven jullie 
het volgende op jullie blog: “Off  to en-
joy all the ice-cream Foo Fighters left 
in Brian’s fridge on their way through 
the Valley.” Rancho de la Luna is een le-
gendarische plek, waar al grote namen 
gepasseerd zijn. Wat voor een ervaring 
was dat?

Clement: “Er is zoveel rock-‘n-rollge-
schiedenis geschreven op die plek, dus het 
duurde wel even voor we beseften dat we er 
écht waren. We hadden het gevoel dat we 
op het juiste moment, op de juiste plaats 
waren met onze band. We hopen nog veel 
van zulke momenten te kunnen meema-
ken. Als we ooit op tour zouden mogen 
gaan met de Foo Fighters…” (lacht)

Wallace Vanborn bracht onlangs zijn derde album uit, The Orb We Absorb. Voor de opnames van 
de plaat trok de band zelfs naar Amerika. No-nonsense, loeiende gitaren en recht in je bakkes.
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Raketkanon heeft deze zomer de 
grote Steve Albini aan de haak kun-
nen slaan. Jullie hebben nu ook al sa-
mengewerkt met Chris Goss, ook wel 
de peetvader van de desert rock genoemd. 
Hoe verliep de samenwerking met zo’n 
icoon in de muziekwereld?

Clement: “Op muzikaal vlak is Goss 
vooral op zoek naar spontaniteit. Hij noemt 
het the perfect imperfection. Het onbevange-
ne laten spelen, het allemaal laten vloeien 
vanuit je onderbewustzijn. En hij pakt dat 
heel slim aan, door je niet te zeggen dat hij 
aan het opnemen is. Nadat we aangekomen 
waren, hadden we drie dagen repetities. 
De vierde dag dachten we dat we konden 
beginnen aan de opnames, maar Chris zei 
dat we eigenlijk zowat klaar waren. Syl-
vesters drumpartijen bijvoorbeeld waren 
voor Goss al af. De nieuwe plaat trekt, bijt 
en duwt. De muziek leeft echt. Dat maakt 
het geheel veel organischer, zonder dat je 
per se hip wilt zijn.”

MiddeLvingers en brookLYn 
FreestYLe FLoW

Jullie zeiden ooit dat elke Wallace 
Vanbornsong een “groot gevecht tegen 
de machine” is. Kunnen we dit album 
beschouwen als een opgestoken middel-
vinger naar de huidige maatschappij?

Clement: “We hebben ondertussen ge-
leerd dat een middelvinger niets oplost. 
We moeten niet denken in termen van ‘wij’ 
en ‘zij’. Er is enkel ‘wij’, de rest snapt het 
gewoon nog niet. The Orb We Absorb, de ti-
tel van het album, zegt het al. Terug naar 
de roots, met meer respect. De muziek zit 
sowieso al vrij woest in elkaar. Als zan-

ger probeer ik me voor te stellen wat voor 
boodschap die muziek zal dragen.”

Vanborm: “Negatieve ervaringen heb-
ben een invloed op de manier waarop je 
muziek maakt. Een kutdag op het werk 
bijvoorbeeld, komt zo in een lied terecht. 
Het politieke aspect kan dan de gedachte 
zijn: ‘Er is iets fout met wat ik aan het doen 
ben.’”

Ian, je omschreef  je teksten voor 
de nieuwe plaat in vergelijking met de 
twee voorbije platen, als simpeler en 
korter. Is er een reden waarom je vroe-
gere abstracte teksten hebt vervangen 
door scherpere liedteksten?

Clement: “Gaandeweg zoek ik daar dan 
een soort Brooklyn Freestyle Flow bij; maar 
dan op mijn manier (lacht). Dan probeer ik 
dan dat onbevangene, of  dat spontane op 
te zoeken.”

Het eerste nummer op de nieuwe 
plaat heet Light in the dark en het jul-
lie sluiten de plaat af  met het nummer 
Dark in the light. Is onze planeet in jullie 
ogen volledig ‘naar de kloten’, of  valt 
ze nog te redden?

Clement: “Ze zijn eigenlijk verwissel-
baar. Je kunt ze interpreteren hoe je zelf  
wilt. Als alles rozengeur en maneschijn is, 
mag je niet vergeten dat er ook iets don-
kers rond sluipt. En ook omgekeerd.

Processed beats 

The Orb We Absorb wordt nu al ver-
geleken met de muziek van Queens Of  
The Stone Age, die ook al platen opna-

men in Rancho de la Luna. Schuilt daar 
een bedoeling achter?

Clement: “Je voelt hun geest. De 
geest komt steeds anaal binnen, dat is 
belangrijk.“(lacht)

Hoof: “Dat is inspiratie. Ik vind dat die 
mensen die daar eerder gespeeld hebben, 
ervoor zorgden dat ik me er thuis voelde.”

En wat met de huidige muziekscene? 
Op jullie website schreven jullie bij de 
release van het album: “They’ll be dest-
roying whatever processed beats are the 
new flavor of  the week.” Willen jullie in 
je muziek ook een middelvinger opste-
ken naar het huidige muzieklandschap?

Vanborm: “Het is niet omdat veel he-
dendaagse muziek elektronischer klinkt, 
dat het daarom slecht is. Het probleem 
is gewoon dat er soms geen gevoel meer 
in zit. Nu ja ‘processed beats’, de helft van 
wat je vandaag op de radio hoort trekt op 
niets.”

Hoof : “Op Canvas draaien ze nu 
een reeks over de Foo Fighters, Sonic 
Highways. De aflevering van deze week 
ging over country music in Nashville. 
Daar zeiden ongeveer hetzelfde. Op een 
bepaald moment klonk alle muziek het-
zelfde. Zoiets is nu ook aan het gebeuren, 
vind ik. Alles is zo plat, allemaal dezelfde 
mousse.”

Clement : “Het moet voornamelijk 
draaien rond eerlijkheid. Daar reageer je 
op als muzikant. Er is geen juiste weg. Je 
moet je best doen om een eigen visie uit te 
puren.”■
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Lightopia

door Nicolas Van Laere en Vanessa McClelland 
foto's Vanessa McClelland

Een samentrekking van Light en Utopia. Of  misschien een samentrekking van Light en 
Distopia? Deze tentoonstelling van het Design museum in Gent belicht de verschillende aspec-
ten van licht: het esthetische en het praktische, maar ook het maatschappijkritische.

Om te beginnen krijgen we een voorsmaak-
je van de tentoonstelling in een kleine kamer 
waar een barok interieur de hedendaagse kunst 
ontmoet. De toon van de exhibitie is meteen 
gezet. Een indrukwekkende luchter, maar 
het verhaal achter het kunstwerk is minstens 
even frappant. De lampen flikkeren wanneer 
het stormt in Italië, net zoals de lantaarns in 
Gent vroeger flikkerden bij de geboorte van 
een kind.

Living in LightoPia

De weg naar de eerste zaal van de tentoon-
stelling leidt je naar de kelder van het muse-
um. Tijdens de afdaling zie je in de verte als 
het ware kaarsen zweven. Je zou haast den-
ken dat Harry Potter je om de hoek staat op 
te wachten. Van dichtbij zie je dat het echter 
geen kaarsen zijn, maar LED-lampjes. Het 
eerste thema draait rond de evolutie van het 
licht. Door alle gloeilamp parafernalia in de 
zaal zou je denken dat het hier gaat om een 
ode aan de gloeilamp. Bij een nadere inspec-
tie stel je weliswaar vast dat deze zaal niet al-
leen een verering van deze lichtbron is, maar 
dat hier ook kritisch wordt nagedacht over de 
lichtvervuiling die deze uitvinding met zich 
heeft meegebracht. Een beeld uit de ruimte 
van NASA illustreert dit. Het valt op hoeveel 
delen van de wereld zonder licht zitten. Aan 
de hand van enkele foto’s wordt toegelicht hoe 
mensen inventieve oplossingen moeten vinden 
om toch licht in een donkere kamer te krijgen. 
Een Duitse petitie voor het afschaffen van de 
gloeilamp maakt duidelijk dat de gloeilamp te 
energieverspillend is — iets waar we allemaal 
over nadenken ten tijde van afschakelplannen 
en brownouts. 

designiconen

Het tweede deel van ‘Lightopia’ legt de na-
druk op het esthetische. In deze zaal vol ico-
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nische lichtelementen, word je ondergedompeld in de wereld van 
het lichtontwerp. Opvallend is dat veel lichtdesigners ook archi-
tecten zijn. Niet onlogisch, vermits een ruimte pas volledig tot 
zijn recht komt met een goede belichting. Een atmosfeer van cre-
ativiteit en verbeelding maakt deze ruimte compleet.

Licht hangt nauw samen met kleur, ruimte en beweging. Dat 
probeert de derde zaal van de exhibitie duidelijk te maken. De 
drie basiskleuren van licht — rood, groen en blauw — krijgen 
elk een eigen ruimte en hebben een duidelijke invloed op je stem-
ming. Blijf  enkele ogenblikken staan in één van de kamers en laat 
de golf  van kleur over je heen rollen. Licht wordt al lang gebruikt 
als manier om indruk te maken. Zo werd bij de vroegere wereld-
tentoonstellingen altijd licht gebruikt om een impressie na te la-
ten. Hoe meer verlichting in een stad, hoe rijker de stad. Zo kan 
een simpel flatgebouw ’s nachts omgetoverd worden tot een spel 
van licht en donker. 

Licht voor Morgen

Het laatste deel van ‘Lightopia’ focust op de toekomst van het 
licht. Gloeilampen zijn van de kaart geveegd. LED en OLED zijn 
de duurzame oplossingen voor de toekomst. De nieuwe soorten 
lampen kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Via een 
opgezet labo kan je zien hoe men nog volop bezig is met de ont-
wikkelingen van lichtbronnen en de pogingen om licht te putten 
uit organisch materiaal.

Aansluitend bij ‘Lightopia’ heeft het Design Museum nog een 
tentoonstelling die zich toelegt op het plaatsen van moderne lich-
telementen in een oud interieur. Zeven ontwerpers hebben speci-
aal voor deze tentoonstelling elk een lichtsculptuur gemaakt dat 
in een bepaalde kamer past. Het contrast tussen oud en nieuw 
— en vooral hoe men erin slaagt er toch een totaalplaatje van te 
maken — is majestueus. Deze verlichtingsontwerpen zijn anders 
dan die in de zaal over designiconen, in die zin dat ze nadien niet 
worden geproduceerd en verkocht. ■

Lightopia, in het Design Museum Gent van 15 november tot 
15 maart 2015.
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"Don’t be a tragedy addict!" 
We ontmoeten drievoudig internationaal poetryslamwinnaar Buddy Wakefield in een broeierig 
bovenzaaltje van Cafe Afsnis, terwijl hij zich zijn frietjes laat smaken. Een gesprek over drama-
lama’s, openstaande ritsen en tips voor een succesvolle carrière. door Laetitia Mouton en Laura Massa 

foto's door Arthur Joos

Poetry slam is voor velen nog onbe-
kend terrein. Hoe zou je het zelf  defi-
niëren? 

“Poetry slam is een gimmick om mensen 
enthousiast te maken over poëzie. Het is 
de competitie van het gesproken woord: je 
krijgt drie minuten de tijd om je ding te 
doen zonder attributen, kostuums of  mu-
ziek. Iedereen wordt gehoord. Er is dus 
ook directe interactie met de poetry slam-
mer op het podium.”

Hoe is poetry slam doorheen de jaren 
geëvolueerd?

“Het begon in 1984, in een van Al 
Capones bars in Chicago met Mark Smith 
(platenproducer van o.a. Van Morrison en 
George Michael, n.v.d.r.) als organisator. 
Hij was door het project gefascineerd, maar 
vond poëzie op zich zelfingenomen en saai. 
Nu is het echter een wereldwijd fenomeen. 
Toen ik startte in 1998, begon poetry slam 
echt in opmars te geraken. Ik heb echt ge-

luk gehad dat ik veertien jaar 
lang de tijd had me daarop 
voor te bereiden. A writer 
edits himself. Daarom haat ik 
interviews (lacht).”

Wat is eigenlijk het 
verschil tussen comedy 
en poetry slam? Voor mij 
lijkt de grens tussen wat 
u brengt en comedy soms 
erg dun. 

“Het verschil? Poetry slam 
kan over alles gaan, comedy 
is slechts een aspect van wat 
poetry slam kan zijn. Humor 
dient om het publiek wat 
ademruimte te geven.”

Wat is de beste vorm 
van poëzie: geschreven of  
voorgedragen?

“Dat hangt er vanaf  wie 
je bent. Voor mij uiteraard 
op het podium. Ik vind poë-
zie lezen extreem saai.”

U gebruikt veel treffen-
de metaforen. Hoe komt u 
bij deze beeldspraak?

“Oh... Nee, ik ga dat ant-
woord niet geven (lacht). 
Het merendeel van mijn 

jeugd probeerde ik tevergeefs te ontsnap-
pen aan mijn lichaam. Ik voelde me bang, 
boos, gefrustreerd. Schrijven was een ma-
nier om met deze emoties om te gaan.”

 

Het valt ook op dat u druk gesticu-
leert, zelfs in een gewoon gesprek als 
dit. Hoe belangrijk vindt u lichaamstaal 
als u optreedt?

“Ik denk daar niet over na (lacht). Ik ben 
passioneel geboren. Alle professoren en 
coaches zeggen wel dat je passioneel moet 
zijn in wat je doet. Dat is bullshit. Passion is 
such an insatiable bloodsucker.”

U startte vorige week met een heuse 
Europese tour. Is er een opvallend ver-
schil tussen het publiek in Europa en in 
de Verenigde Staten?

“Hier is iedereen zo beleefd. Gisteren-
avond, toen ik in Nederland speelde, stond 
iemands rits open. Ik wou er hem attent 
op maken, maar liep al zo hard in de fo-
cus, dat ik het toch maar niet deed. Hij 
performde dus een hele set met open rits. 
Dat zou nooit gebeurd zijn in Amerika. It 
bothers me. Ik hou van respons. Het maakt 
een performer alleen maar beter als hij kri-
tiek krijgt.”

Heeft u tips voor jonge dichters? In 
Gent zijn er ook wat vrije podia, zoals 
de ‘Sprekende Ezels’ in de Hotsy Totsy 
waar aanstormend talent zich tien mi-
nuten mag bewijzen. Hoe kunnen ze 
zich daarop voorbereiden? 

“Don’t fake cry! Don’t be a tragedy addict! 
Velen zijn geobsedeerd door (liefdes)tra-
gedies en stereotypen zoals identiteit. Het 
is leuk als dichters een nieuwe invalshoek 
vinden.” ■
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BOEKKORT

FILmKORT

L.L.C. Meet Ali, vijftien jaar, polyglot-
tisch wonderkind, eersteklas bemoeial en, o 
ja, asielzoeker. Om het lege wachten in het 
centrum draaglijk te maken, vertelt hij aan 
de lopende band verhalen, waarvoor hij de 
mosterd bij de tragische lotgevallen van zijn 
medebewoners haalt. Zolang hij horrorhis-
tories van anderen kan uitspitten, hoeft hij 
immers niet aan zijn eigen traumatische ge-
schiedenis te denken.  

De luchthartige toon waarmee het da-
gelijkse leven in het Weense asielcentrum 
beschreven wordt, werkt aanvankelijk nog 
enigszins op de lachspieren. De taal is vin-
dingrijk en de woordspelingen best origi-
neel. Maar na een hoofdstuk of  drie leek 
de Muze schoon genoeg te hebben van alle 
miserie: de rest van het boek is een flauw 
herkauwen van het register van de eerste 
pagina’s. Zeker tijdens passages waarin de 
levensverhalen van de bewoners worden ge-
schetst, lijkt de semiluchtige vertelstijl niet 

te werken. Pas in het laatste deel maakt de 
irritante superioriteit van Ali plaats voor 
een meer psychologische beschouwing van 
zijn persoon en een oprechte aanklacht te-
gen het asielbeleid. Maar deze gevoelige 
adempauze is van korte duur. Martin Hor-
váth wringt met een erbarmelijke epiloog 
het laatste restje geloofwaardigheid de nek 
om. We krijgen een moraalles voorgescho-
teld, waar zelfs een Amerikaanse sitcom 
zich voor zou schamen. 

Mocht dit boek één grote metafoor zijn 
voor de uitzichtloze, geestdodende situatie 
van de asielzoekers, dan was de schrijver ze-
ker geslaagd in zijn opzet. Volgens de ach-
terflap moet dit echter ‘een ontroerende en 
speelse roman’ zijn. Quod non. Daarvoor ligt 
de prekerige vergelijking van het heden-
daagse vreemdelingenhaat met nazistische 
haatcampagnes er te vingerdik op. Endlösen 
dus die handel. ■

Moorkop, of hoe ik eropuit trok om de wereld 
te redden

Gone Girl
SSt Daal mee af  naar het donkere en 

absurde Fincherland met David Fin-
chers nieuwste prent Gone Girl, adaptatie 
van het boek van Gillian Flynn. De film 
opent met een close-up van Amy’s gezicht 
dat zacht gestreeld wordt door haar man 
Nick. In voice-over vertelt Nick hoe hij 
het hoofd van zijn vrouw zou willen open-
splijten om te weten waaraan ze denkt. De 
toon en thematiek van de film zijn onmid-
dellijk gezet. 

Wanneer Amy — vertolkt door Rosa-
mund Pike — op hun vijfde huwelijks-
verjaardag verdwijnt, wordt Nick — Ben 
Affleck —  in de media als haar moor-

denaar aangeduid. We volgen hem als de 
meest gehate man in Amerika tijdens zijn 
zoektocht naar de waarheid. Latente kri-
tiek op de greep van de media is dan ook 
niet ver te zoeken. In het midden van de 
film wordt het verhaal echter compleet 
omgegooid. De film verandert in een ge-
stoord kat-en-muisspel, en niet tussen wie 
je zou verwachten. 

Gone Girl is een hot topic in het feminis-
tische en genderdiscours. Vooral de Cool 
Girl- speech is onderwerp van vele dis-
cussies. In deze tirade verkettert Amy het 
masker dat vele vrouwen opzetten aan het 
begin van een relatie. “De Cool Girl is het 

type meisje dat altijd zin heeft in seks, bier 
drinkt en hamburgers eet terwijl ze slank 
en hot blijft.” Een goed statement, toch? In 
de context van het verhaal kan deze speech 
echter gezien worden als de mening van 
gekke feministen. Ook de mythe dat vrou-
wen een verkrachting verzinnen, kan niet 
door de beugel. Toch kan je Gone Girl be-
zwaarlijk afschilderen als een misogyne 
film. De complexiteit van de karakters 
en hun motieven kan je op verschillende 
manieren interpreteren. Als hierdoor het 
genderdiscours op gang komt, is dat eer-
der een pluspunt. ■
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door Wouter De Rycke
Brief van een millenniumstudent

Beste medestudent, 

De millenniumgeneratie. Het woord 
is gevallen. Ik weet het. Ik weet het. Er 
is de afgelopen weken al heel wat afge-
schreven over de nieuwe generatie twin-
tigers. De millennial. Generatie Y. Namen 
te over. Wat zou ik daar nog aan kunnen 
toevoegen? Al het belangrijkste is toch al 
gezegd? Wel neen. Wat mij opviel in de 
berichtgeving is dat het voortdurend ging 
over de twintiger. Op vrijwel geen enkel 
moment werd een leeftijdsgenoot zelf  aan 

het woord gelaten. Het zou nochtans niet 
moeilijk moeten zijn om zo iemand te vin-
den. Gewoon. Een jongere zoals iedereen. 
Blank. Middenklasse. Gegoed. Studeert 
iets creatiefs. Ultrasociaal. Erasmuserva-
ring. Elk jaar op vakantie. Die stem werd 
jammerlijk over het hoofd gezien. Daar-
door werd een eerder eenzijdig beeld ge-
schapen van de twintiger van vandaag. 
Dat is jammer en dat zou ik vandaag wil-
len rechtzetten. Hoe zal ik dat doen? Niet 
door het te hebben over een grote ideo-
logie, een ‘isme’ of  iets anders waar een 

breder denkkader voor nodig is. Neen. 
Ik zal het hebben over iets dicht in mijn 
omgeving. Doodgewoon. Over mijzelf.

een seLFie van een 
generatie.

Een eerste grote misvatting die 
heerst over onze generatie is dat we te 
hard zouden willen werken. Dat velen 
onder ons nog steeds de eersten van 
hun familie zijn die naar de universi-
teit gaan. Ook blanken. Zeker zij die 
uit West-Vlaanderen komen. Dat zoiets 
hun ouders veel geld kost. Dat het er 
hen van kindsaf  aan werd ingepeperd 
dat een diploma dient om een degelijke 
job mee te vinden. Dat we zodoende 
van onze vader de keuze hadden tussen 
rechten of  economie. Dat beeld is hele-
maal verkeerd. Ikzelf  bijvoorbeeld stu-
deer architectuur. Daarvoor heb ik twee 
jaar taal- en letterkunde gedaan. Ik ben 
een van die jongeren die op zijn 24ste 
nog steeds aan het studeren is. Vooral 
om belangrijke keuzes als ‘wat wil ik la-
ter doen?’ nog even uit te kunnen stel-
len. Eerst nog wat genieten van mijn 
zorgeloze studentenleventje. #YOLO. 
Het is eigenlijk een schande dat derge-

lijke stem niet eerder aan bod is gekomen 
in kwaliteitskranten als De Morgen.

Ook als we afgestudeerd zijn, zouden 
we de verkeerde verwachting hebben over 
onze job. We zouden namelijk maar al te 
goed beseffen dat we van de schoolbanken 
terechtkomen in een economische laag-
conjunctuur. Dat we er niet vanzelf  zullen 
geraken. Fout. Meer dan mijn ouders ver-
wacht ik een goede balans tussen werk en 
privéleven. Voor mij is het belangrijk dat 
ik mij thuis voel op mijn werk. Dat bete-
kent niet te veel stress, zelf  kunnen kiezen 
wanneer mijn werkdag begint en eindigt 
en of  ik vandaag op kantoor wil werken 
of  vanuit die hippe koffiebar om de hoek. 
Elke economische statistiek toont aan dat 
universitairen broodnodig zijn voor eco-
nomische groei. Wat blijkt? Een vriendin 
van mij die sociologie heeft gestudeerd, 
vond na lang zoeken een job op bachelor-
niveau die niets met haar vooropleiding te 
maken heeft. Ongelooflijk. Mogen wij ook 
een beetje ambitie hebben, ja? 

We zijn als generatie bovendien inter-
nationaler dan ooit. Een paar weken gele-
den zat ik hier in Parijs Thais te eten met 
drie studiegenoten. Plots sloegen onze 
smartphones gelijktijdig op hol. De ene 
nieuwsalert na de andere kwam binnen, 
en ze zeiden allemaal hetzelfde: IS heeft 
de Brit Alan Henning onthoofd. Paniek 
aan tafel, weg sfeer. Wat later open ik Fa-
cebook. Op mijn tijdlijn het ene beeld van 
de geknielde oranje man na het andere. 
We leven in tijden van angst, er is geen 
ontkomen aan. 

Enfin.
Ik hoop dat het beeld wat is bijgesteld. 

Groetjes,
Een twintiger ■
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Zijn we allemaal de ondergangsvoor-
spellingen van Hegel vergeten? Zijn 
esthetica waarschuwde ons voor het he-
dendaagse landschap aan zelfverklaarde 
(lees: zelfingenomen) jonge kunstenaars. 
Hij waarschuwde ons voor de willekeur 
die zelfspot in de kunstwereld met zich 
mee zou brengen. Hij waarschuwde ons 
voor de zelfverklaarde (lees: zelfinge-
nomen) voortrekkers van een jonge ge-
neratie neomodernisten die de spot tot 
kunstvorm heeft verheven, maar we kun-
nen ons niet ontdoen van het gevoel dat 
hun zelfverklaarde (zie boven) Witz moet 
compenseren voor hun gebrek aan talent 
en – iemand moet het zeggen – het ge-
brekkig functioneren van hun geslacht, 
om nog maar te zwijgen over de lengte 
ervan. Oeps.

Over Freud gesproken: op het eer-
ste zicht lijkt de Freudiaanse benadering 
van het narcistische afstand nemen van 
de wereld om die te kunnen bekritiseren 
eerder loepzuiver postmodernisme, door-
dat ze verwijst naar commercieel beteke-
nisvolle (in de sociologische zin) beelden 
die ze vervolgens belachelijk maakt. Al 
wordt het de kritische geest al snel dui-
delijk dat de zelfverklaarde (ik ga het niet 
blijven zeggen) kunst van de nieuwe gar-

de – en daarbovenop Freuds analyse van 
humor – een onoverkomelijke tegenstrij-
digheid bevat. Beeldt u zich volgende ana-
logie in: een kok maakt enkele tientallen 
liters kervelsoep. Het is immers winter 
en het gepeupel drinkt dan – naar goede 
traditie – meer warme drank. De warme 
drank wordt geprepareerd in een gietij-
zeren ketel, wat ervoor zorgt dat de prijs 
van de soep al meteen de hoogte in gaat, 
want zo’n ketels worden geassocieerd met 
heksenpraktijken, die op hun beurt een 
nostalgisch-ludiek karakter hebben ver-
worven bij de gegoede burgerij van ons 
Vlaanderenlandje (lees: de enige doel-
groep van dure kervelsoep). Hun voorva-
deren hebben… 

Wat? Waar ging het weer over? Euh. 
Juist! Een goede kok zal nooit afstand ne-
men van zijn soep om die te bekritiseren. 
Hij zal ervan proeven. Hij zal er zijn neus 
insteken. Hij zal er met zijn blote voeten 
gaan instaan en derdegraadsbrandwon-
den trotseren om vervolgens het smaak-
geestenrijk op te roepen om hem kracht 
te geven. Een goede kunstenaar staat met 
zijn voeten in de soep, eerbare lezers, tot 
aan zijn heupen. Hij pist erin, slaapt erin, 
spettert er met zijn piemeltje in om te kij-
ken hoe de bewegingen van het vloeistof-

oppervlak verschillen met die van water, 
hij kijkt hoe en hoeveel kervelstukjes aan 
kleine janneman blijven hangen (ik neem 
hier aan dat een topchef  die met gietij-
zeren ketels werkt genoeg kervelstukjes 
overlaat in zijn soep om de bourgeoisie 
erin te doen stikken).

En dat is de reden waarom de zelfver-
klaarde (U weet het waarschijnlijk nog. 
Nee? Het woord is ‘zelfingenomen’) di-
alectiek van de jonge artiesten met de 
maatschappij misloopt. Ze staan niet in de 
wereld. Ze staan erbuiten. Ik heb wel de-
gelijk recht van spreken, want ik had de 
dubieuze eer om een niet nader genoem-
de kunstenaar te ontmoeten op zijn ei-
gen tentoonstelling, waar we in discussie 
zijn gegaan over zijn nieuwste zelfportret 
(lees: zelfingenomen). Niet alleen lokten 
mijn argumenten weinig zinvolle reacties 
uit, hij slaagde er ook nog eens in om heel 
de tijd over zichzelf  en zijn eigen werk 
(dat over zichzelf  gaat) te beginnen. Lul. 
Een kunstenaar over zichzelf, binnen zich-
zelf, daar is niets werelds of  maatschappe-
lijk aan. Bovendien moet hij mij nog geld, 
aangezien ik verwachtte dat hij dat glas 
cava wél ging terugbetalen. Ik zeg verder 
niets... Klootzak. ■

door Brecht Vissers

Kunst en willekeur

door Wouter De Rycke en Michiel Geldopof  
origineel door E.P.Jacobs




