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"Onze samenleving
is hypocriet"
DOSSIER SEKSWERK
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gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent.
Verschijnt tweewekelijks tijdens het
academiejaar.

Hoofdredacteur
Frédéric Piccavet
Een dik jaar geleden slenterde ik met
een groep vrienden – zowel jongens als
meisjes – onbewust door de Antwerpse
rosse buurt. Ik was geschokt door wat
ik er toen zag. Vrouwen die hun lijf verkochten om mannen te plezieren, om zo
geld op te halen? Walgelijk. Rondstruinende mannen met ego’s die volgens hun
eigen standaarden mogelijks nog groter
zijn dan hun zelfverklaarde kanon? Afstotelijk.
M’n eerste reactie was kortzichtig
maar evenwel niet volledig onbegrijpelijk. Al decennialang worstelen we als
samenleving met zulke moreel moeilijke
aangelegenheden. Legaliseren of penaliseren? That’s the question. Sommigen
beschouwen seksuele handelingen waarvoor betaald moet worden als verwerpelijk, anderen zien het als een noodzakelijk
kwaad om zo de uitspattingen van sommige mannen – en vrouwen – toch wat in
toom te kunnen houden.
Waarom zou een reactie à la “afschaffen, die handel,” zo kortzichtig zijn? Het
is wat Zweden deed, het is wat ethisch
correct is. Prostitutie valt immers vaak
inherent samen met mensenhandel en
uitbuiting. Door het aanbod stante pede
herleiden tot nul, zwakt de vraag vanzelf
wel af, zo luidt het Zweeds model. De bijhorende mentaliteitsverandering moet
geleid worden door de overheid. Iedereen
moet zich nu steeds meer gedragen als
perfecte man of vrouw, zonder seksuele
uitspattingen. En als die uitspattingen
plaatsvinden, dan liefst in de privésfeer.

KLUST BIJ IN HET WEEKEND

Hoe briljant het lijkt, zo onrealistisch is
het in de praktijk. Een mens, van vlees
en bloed, met rede maar ook met emotie
en passie, verander je niet zomaar. Een
beroep zo oud als de wereld, valt niet zomaar in één enkele wet af te schaffen.
Het is gewoon onredelijk en onmogelijk om te denken dat betalen voor seks
zomaar kan worden afgeschaft. Onredelijk, aangezien betalen voor seks, in een
correcte setting, niet bepaald voor problemen hoeft te zorgen. Onmogelijk,
omdat het verbod op prostitutie op geen
enkele manier zal leiden tot het einde ervan. Er loert immers het gevaar dat sekswerkers op die manier belanden in een
donkere zone waar niets mag, maar toch
heel wat kan. Controle wordt dan volledig buitenspel geplaatst.
Wat verder in dit blad pleiten twee
Gentse professoren, beiden expert in
deze materie, om het onderwerp wat
minder rigide te behandelen. Vrouwelijke
sekswerkers zijn niet per se slachtoffers.
Ze hoeven geen schouderklopje omdat
ze dit beroep uitoefenen. Maar vooral, er
moet nu eindelijk werk gemaakt worden
van een duidelijk officieel sociaal statuut.
Bordelen zijn vandaag mossel noch vis;
officieel verboden, in de praktijk toegelaten. Door de afwezigheid van een duidelijk wettelijk kader komen voor de
sekswerker complicaties voor op zowel
medisch als fiscaal vlak. Een statuut is
niet langer enkel interessant, het is noodzakelijk. Hypocriet blijven staan aan de
zijkant lost immers ook niets op. ■
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Merci Putteke Winter, Merci
Merci Peerke Winter en doe de groeten aan uw vrouw, Putteke. Merci, ik zal
mijn sjaaltje dragen, als ik naar een quiz
ga: Lombrosiana (1/12), VPPK (2/12)
of Ugent Quizt (8/12). En zeg ook iets
tegen uw dochter Wintertje Winter, ‘k
dacht dat ik haar zag fietsen aan de Muide. Ze zong op de fiets, en dat is iets dat
ik haar graag zie doen, merci. “Ich armer

4

Schamper 548

Mensch, ich armer Sünder”, zong ze, naar
Bach BWV 179, ‘t schoonste der cantates. ‘k Zou willen dat ze ‘t speelden, op ‘t
Winterconcert (11/12) in uw eer, van ‘t
Gents Universitair Harmonisch Orkest.
‘k Zou het zo gaarne horen weergalmen in
zo’n kerk. ‘k Zou een traantje laten, en een
scheetje ook. Shht, niets zeggen. z’ Hebben
‘t niet gehoord. En dan maar hopen, dan

ONDERWIJS

door Brecht Vissers
cartoon door Martijn Vermeersch

maar bidden, dat de stank mijn broekje
niet doorboort. Merci Jezeke, merci. En
Peerke ook.
En merci Putteke Winter, om niet zo
streng te zijn, als ‘t over hoogmissen en
vieringen gaat. En ‘t kerkhof staat nog
schoon van ‘t Allerheiligen van weleer. De
Wintertjes zorgen keer op keer dat zelfs ‘t
lelijkste graf gaat bloeien als tevoor. En
ge zult hem misschien al rieken, van Tokio
tot hier: Tom Van Grieken, ‘t goedheilig
man, die bij ‘t NSV babbelen over de Sossen kan (2/12). ‘k Zeg merci aan Politeia
voor ‘t schoner alternatief: Stripsterklaas
(2/12). Merci vriendjes, merci, dat is lief.
Blote wijven als cadeau, merci, merci.
En ‘k zeg tegen haar: ‘t Putteke is niet
zo streng dit jaar, en ze bekijkt mij raar,
want babbelen over ‘t Peerke en ‘t Putteke,
och, dat is niks voor mij. Zo ziet ge maar,
zo ziet ge maar. Ik hoor er soms ook bij, bij
‘t gepeupel op de straat. Of in dit geval in
‘t museumpken, dat is toch ook een volksken apart. Merci, Museumnacht (4/12),
merci. En ‘k zeg: vertelt eens over ‘t Moederken? En ze zegt dat ‘t schoon staat, ‘t
kerkhof en ‘t smoeleken op ‘t zerksken, dat
het van ‘t Wintertje nog niet vergaat. En
we doven ons lichtje, laten de Massacantus (10/12) voor wat ‘t is, want samen wenen om ‘t Moederken in ‘t Putteke, dat is ‘t
schoonste dat er is. En ‘k zien haar graag,
‘k zien haar graag, merci Moederken, merci.
En ‘k voel me schuldig over ‘t traantje
en ‘t scheetje en ‘t kaarsje in de kerk. Merci
Jezeke, merci, om ‘t zondeken te vergeven,
van ‘t Wintertje en ‘t scheetje en grootste zondeken van al: ‘t biddeken niet meer
doen (Wim Van Moer over atheïstische
religiositeit (2/12), ‘t Zal Wel Gaan).
Want geloven, och, geloven, dat doe ik zelfs
in ‘t Peerke en Putteke en ‘t Wintertje niet.
En ‘k geloof dat ik wil ontsnappen, aan ‘t
Moederken haar dochterlief. Al is ‘t ontsnappen ook een zondeken, dus doe ik het
liever niet. ■

www.schamper.be

FOTOPAGINA

Hitte, zweet en luid applaus. In een flits zijn ze weer voorbij. Zes uitputtende dagen lang
gaven in ‘t Kuipke zowel de renners als het publiek het beste van zichzelf.

door Vanessa McClelland
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De Neuzekesoorlog

Neuzekesoorlog: het neologisme waarmee elke Gentenaar stilaan vertrouwd raakt. In onze fantasie duiken vechtende, elkaar met neuzekes bekogelende mannen op die elkaars bloed kunnen
drinken. De kritische mens stelt zich echter de vraag welke proporties het conflict effectief aandoor Lotte Debrauwer
neemt en hoe deze titanenstrijd ooit is kunnen losbarsten.
foto's door Vanessa McClelland

Voor de leken op deze wereld: Op de
Groentenmarkt staan twee mannen (Carl
Demeestere en Sonny Breine) neuzen
te verkopen op enkele meters van elkaar.
Sinds jaar en dag leven ze op voet van oorlog.
Baas boven baas?
De oorsprong van de vete is volgens
Carl Demeestere het ontslag van Sonny
Breine. “Mijn buurman heeft aanvankelijk
die neuzen verkocht voor onze bakkerij. Na
een tijdje is hij naar een andere leverancier
overgestapt. ” De neuzen van Demeestere
worden sinds de jaren zestig verkocht in
bakkerij Himschoot en hij verkoopt ze ook
voor de bakkerij.
Een consensus over wie voor wie gewerkt heeft lijkt niet aan de orde te zijn.
Ook Sonny Breine verklaart dat hij sinds
2003 op de openbare weg verkoopt. Breine
verkoopt voor zijn horecazaak, die naast

bakkerij Himschoot ligt. “Die meneer
naast mij is pas tien jaar later beginnen
verkopen. Hij heeft eerst anderhalf jaar bij
mij gewerkt in loondienst. Na anderhalf
jaar belt hij mij ’s morgens en zegt: ‘Kijk
Sonny, ik ga niet meer voor je werken.’ Ik
ben ’s anderendaags naar beneden gekomen en toen ik mijn deur opendeed, zag
ik dat hij naast mij stond met een tweede
kraam. Ik sta hier voor mijn zaak, die meneer staat te parasiteren op mijn naam eigenlijk, hé.”
Twee verhalen die onmogelijk met mekaar te rijmen zijn, maar beide verkopers
zijn er (schijnbaar?) heilig van overtuigd
dat hun versie klopt.
Van medicijn tot industrieel
product
De cuberdon, of de chapeau de curé zoals
die in het Frans heet, was oorspronkelijk
niet bedoeld als snoepgoed. Het recept van

Carl Demeestere
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de cuberdon werd bij toeval ontdekt door
de Gentse apotheker De Vynck in 1873.
Om de houdbaarheid van medicijnen te
verhogen, werden eind 19e eeuw veel geneesmiddelen ingenomen in de vorm van
siroop. Toen de apotheker een mislukt
preparaat na een paar dagen onderzocht,
stelde hij vast dat het preparaat een korst
had gevormd, terwijl de kern nog vloeibaar was. Met deze ontdekking groeide
het idee om het mislukte preparaat alsnog
te commercialiseren.
Dit wordt bevestigd door Demeestere:
“De verzamelnaam cuberdon is gegroeid
vanuit het apothekerverhaal. Wij hebben
met Geldhof het recept als eerste opgepikt en verfijnd, de buurman heeft dat later
ook gedaan. ’t Is zoals een rozijnenbrood,
maar iedere bakker heeft z’n eigen kneepjes. Vandaag zijn er in België nog drie producenten, één ervan zijn wij, de Geldhof
Neuzen. De buurman gebruikt twee verschillende soorten, de ene keer vanuit Seraing, de andere keer vanuit Kluizen. Die
neuzekes zijn allemaal lekker hé, da’s geen
enkel probleem. Onze neuzen zijn iets groter, iets krokanter, ze zijn anders gebakken en de smaak blijft langer hangen op
de tong. Wij zijn een bakkerij van meer
dan honderd jaar oud en onze neuzen zijn
zestig jaar oud, terwijl zijn zaak absoluut
geen confiseriezaak is, maar een horecazaak. Dus er moet daar toch wel iets niet
kloppen.”
Breine duidt het smaakverschil als
volgt: “Wij maken die neuzen zélf. Dat is
op basis van aardbeien, frambozen en kersen. En als je ze vergelijkt met elkaar, zijn
ze zachter, minder zoet en veel lekkerder
van smaak. Geldhof daarentegen, daar is
niks verkeerd aan, maar dat is een industrieel product. Die kan je overal kopen, in de
supermarkt aan de helft van de prijs.“

www.schamper.be
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Media-oorlog of zaak voor
justitie?
De neuzenoorlog dook voor het eerst
op in de media in april 2011, toen beide
heren voor twee weken hun vergunning
voor inname van de openbare weg kwijtspeelden. Dit was volgens speculaties het
gevolg van een vechtpartij waarbij Sonny
Breine zijn concurrent een kopstoot zou
hebben verkocht. Volgens burgemeester
Daniel Termont waren er daarvoor al enkele opstootjes geweest en ontving hij veel
klachten van burgers en toeristen. Breine
staat erop dat toch even te nuanceren: “Er
zijn geen pv’s opgemaakt, er zijn ook geen
bewijzen of getuigenissen van incidenten
en er zijn zeker ook geen veroordelingen.
Toch is onze vergunning voor veertien dagen ingetrokken geweest. Puur op basis
van gazettenpraat trekt de burgemeester
een werkvergunning in.” Breine vermeldt
echter ook de meerwaarde van de mediastorm: “Da’s de beste reclame die we ons
kunnen permitteren. Iedereen heeft het
gezien, iedereen heeft het gehoord, iedereen heeft er ook mee gelachen — inclusief
wij — dus een betere reclame kan je gewoon niet hebben. Allez, het heeft zoveel
reacties losgemaakt dat iedereen nog eens
wil kijken en proeven. Dat is publiciteit
van een onschatbare waarde”. Termont
had in 2011 gewaarschuwd dat ze bij volgende incidenten hun vergunning definitief zullen verliezen. Dat is tot op heden
niet gebeurd. Volkomen logisch volgens
Breine: “Uiteindelijk gebeurt hier niks. De
pers maakt zoveel misbruik van deze situatie. Ik zou liever hebben dat er één van de
twee wordt verplaatst. Uiteindelijk is dat
de oplossing van het probleem. Ieder logisch denkend mens weet dat deze situatie
niet gezond is. Ik leer daarmee leven, maar
het is niet gemakkelijk.”
En laat dat nu net het punt zijn waar
de twee lijnrecht tegenover elkaar staan.
Waar Breine stelt dat de Groentenmarkt
veelal de rust zelve is, vertelt Demeestere
het volgende: “Wat ontegensprekelijk zo
is, is dat er compromissen zijn gemaakt
nadat de burgemeester onze vergunning

www.schamper.be

heeft ingetrokken. De buurman trekt dat in
twijfel en overschrijdt iedere keer opnieuw
de regels. Dus met andere woorden, onze
buurman wil niet weten van een uitgestoken hand en bijgevolg gaan wij dat voor
het gerecht verder afhandelen. We dagen
onze buurman voor laster en eerroof van
het product voor de handelsrechtbank.
Daarnaast ook voor de politierechtbank,
wegens het vernielen van mijn neuzenvoorraad. Het laatste incident, waarbij de
kar is omgekieperd, daar heeft hij onrechtstreeks de hand in omdat hij mensen ophitst, manipuleert en intimideert. Meer
kan ik daar niet over zeggen omdat er
momenteel nog een onderzoek loopt. Wij
blijven altijd onze politiek trouw enerzijds
omdat wij niet samplen en anderzijds omdat wij de klant laten beslissen welke neuzen hij koopt. Wij spreken over neuzen,
daar waar onze buurman spreekt over de
echte Gentse neuzen. Dus hij legt in feite
iets op aan de mensen en wij laten de consument vrij.” Daarenboven wil Demeestere nog een ernstige beschuldiging kwijt:
“Wij verkopen onze neuzen aan twee euro,
drie euro en vijf euro. Dat is een bewuste prijzenpolitiek die we al jaren gebruiken omdat wij mensen die het financieel
niet zo breed hebben, zoals de student, de
kans willen aanbieden om neuzen aan twee

euro te kopen. Zodra mijn werkdag erop
zit, veegt mijn collega die prijzen weg van
zijn kraam en verkoopt enkel nog aan vijf
euro. Dan vraag ik mij af wie hier ethisch
gezien het best bezig is. Daarbovenop vermeldt hij het gewicht er niet bij. Ik vind
dat boerenbedrog van de grootste soort.”
Sneeuwballen en
karrengetrek
Net op het moment dat de storm eindelijk even was gaan liggen, ontstond er in
oktober van dit jaar opnieuw hetze. Deze
keer niet over neuzen, maar over de Gentse sneeuwballen, ook wel ‘de truffel van
de werkmens’ genoemd. Carl Demeestere
legde de witte balletjes als eerste naast zijn
cuberdons. Een dag later had ook Sonny
Breine sneeuwballen in zijn kraam liggen.
Ook het recentste incident kreeg heel
wat aandacht op sociale media. Enkele weken geleden werd de neuzenkar van Demeestere omgegooid en vernield door een
ontevreden klant.
Eén ding is duidelijk: deze oorlog is
hard tegen hard. En vrede op de Groentenmarkt? Dat is wellicht een utopie. Want
probeer maar eens de neuzen van deze twee
heren in dezelfde richting te krijgen.■

Sonny Breine
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Wining without dining

Als volleerde oenologen trokken we naar zes verschillende supermarkten om daar de goedkoopste wijnen te testen. Omdat we professionele ghetto bitches zijn, sorteren we ze hieronder volgens
het SSSS-principe (See, Smell, Sip, Summarize) van duur naar goedkoop.
door Laura Massa en Nicolas Van Laere

11u.43 Rood ontbijt
Portas da Herdade: een Portugese wijn
uit de regio Alentejano die we vonden in
de Match. Uit het middelmatige wijnjaar
2013.
Kostprijs: € 2,99
Promille: 13,5%
See: Doorbloed vlees. Oorlogstafereeltje.
Smell: Dood, vlak, weinig aroma.
Sip: Portas da Herdade proeft alsof er
iets in je mond gestorven is. Iets met pluimen.
Summarize: Het etiket beloofde al niet
veel goeds, en de smaak ruïneerde het volledig.
Deze dieprode wijn bevat te veel tannine en laat enorm veel droesem achter in
het glas. Bovendien smaakt hij abominabel.
Een redactielid merkt op: "In shotjes gaat
het wel". Enfin, zijn prijs niet waard. Geef
de rest van de fles aan een vriend die niets
van wijn kent. Of probeer er een substraat
van te maken om hallucinogene champignonnetjes op te kweken.
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Mooi Kaap: een Zuid-Afrikaanse soepele, rode wijn. Gehaald bij Albert Heijn.
Kostprijs: €2,69
Promille: 13,5%
See: Het ziet er rood uit. Goed gedaan,
Albert Heijn.
Smell: Weinig geur te bespeuren. Het
kan natuurlijk zijn dat onze neus dienst
weigert na de vorige wijn.
Sip: Hoewel de beschrijving van de
wijn beweert dat deze rond is, valt er
geen gevarieerde smaak te bespeuren. Wij
zouden het eerder beschrijven als karakterloos. Toch savoureren we een drinkbare
wijnsmaak, een compliment dat we de vorige wijn niet konden geven.
Summarize: De Zuid-Afrikaanse beschrijving op het etiket zorgt voor dat tikje exotische charme. We zijn trots op onze
noorderburen om deze fles op te nemen in
hun gamma. Cuties.
Intermezzo. We vinden deze wijn lekker
en willen dus graag ons glas even ledigen.
Een klein beetje pijn aan het verhemelte
begint zich op te stapelen.

ONDERWIJS

14u.50 Lunchen met wit
Stony Cape: een Zuid-Afrikaanse chardonnay die we opscharrelden in de Spar.
We waren alreeds vertrouwd met de rode
variant, dus de verwachtingen lagen hoog.
Kostprijs: €2,29
Promille: 13,5%
See: Troebel, tranend hoopje wijn. We
vermoeden dat deze te zoet wordt voor
onze bittere smaak.
Smell: Toen we even boven de fles gingen hangen, vreesden we dat het misschien
toch koppijnwijn zou zijn. Heel zoete, bedwelmende geur.
Sip: Gedegusteerd met een paar zalmtoastjes is dit een heel lekkere wijn.
Summarize: Winnaar in de categorie
prijs-kwaliteit. Wat doen die Zuid-Afrikanen het goed!
Alweer vinden we de wijn best drinkbaar. Laat ons even.
Ergens in de namiddag
Le va et vin: Ai ai ai, het etiket zegt
het al. Deze roséwijn werd volgens de samensteller van het etiket ‘ergens in Europa’ gemaakt. Ook het productiejaar valt
nergens te bespeuren. Louche! We vonden
deze hoogst amateuristisch geproduceerde
wijn in de Carrefour.
Kostprijs: €2,19
Promille: 11% (Een belachelijk laag percentage, als u het ons vraagt. Laten we
eerlijk zijn, goedkope wijn koop je om zat
te worden.)
See: Een waterachtige substantie. Kijkt
ons aan zoals een dode kikker.
Smell: De eigenlijke geur van deze rosé
wordt gemaskeerd door een bedwelmende
geur van ether.
Sip: Flets. Een treffender woord is er
niet. Rosé is dan ook niet het woord dat
we zouden gebruiken om deze wijn te be-
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schrijven. Gealcoholiseerd roze water lijkt
ons accurater. Demi-sec, mijn kloten.
Summarize: Volgens ons werd deze
wijn aangelengd met water, ergo nasmaak
is onbestaande. Voor dat eurootje meer
vindt u vast een véél betere roséwijn. Komaan, doet u eens een beetje moeite.
Bonnes Vignes: een Franse wijn, streek
wordt niet nader genoemd. Toegegeven,
de etiketontwerpers van den Delhaize
kennen wel wat van wishful thinking. We
bepalen zelf wel wat we goeie wijn vinden.
Fuckers. We zijn enigszins ongerust, omdat
de kurk van de fles al een beetje uitsteekt:
wat doen die gassen met onze fles?
Kostprijs: €2,09
Promille: 12% (Aha, we stijgen terug)
See: Een redactielid bemerkt een haar
in het glas. Eigen schuld. Geef de wijn een
eerlijke kans om zich te bewijzen.
Smell: Oeh, dit ruikt naar zurigheid.
En daarmee bedoelen we niet dat er een
toets citrusvruchten te bespeuren is. Een
ander redactielid wil een slokje azijn om
de smaak te neutraliseren. We houden ons
hart vast.
Sip: Er ontstaat consensus in de Kamer: deze wijn smaakt naar ijzer. Een redactielid dacht nog een soa opgelopen te
hebben, maar het ongemak is wel degelijk
afkomstig van de wijn.
Summarize: Dit moet ons nog wel van
het hart: Bonnes Vignes is mogelijk de lelijkste fles ever. Dit terzijde, een blinde
test leverde nog verrassende resultaten op,
waarschijnlijk omdat de fles ons toen niet
kon afleiden van de smaak.
Schoonheid zit vanbinnen. Als dat geen
levensles is. Wijn heeft ons al meer bijgeleerd dan alles wat we op de schoolbanken
in onze strot gestampt kregen. Wijn is
zo veel meer dan een alcoholische drank,
beste kinderen. Wijn is liefde. Wijn is leven. (Vergeeft u ons deze emotionele escapade, liefste lezer. Wij zijn nogal labiele
drinkers, en op dit moment zijn ons nota’s
niet meer dan een zeemzoete verzameling
metaforen die betrekking hebben op onze
godendrank.)
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Het wordt donker
Oh nee, het is al gedaan! De redactie
krijgt geen genoeg van de proeverij en
haalt nog snel een ander flesje. We zitten
toch nog onder het budget.
Blanc de blancs: zoals de naam het zelf
zegt: alleen gemaakt van witte druiven.
(Witte wijn wordt soms ook gemaakt van
blauwe druiven, weet u wel). Aldi wint —
niet onverwacht — de prijs van goedkoopste wijn in de aanbieding. How sweet.
Kostprijs: € 1,79
Promille: 13,5%
See: Alweer zo transparant als wit ondergoed in de regen.
Smell: Bwoa.
Sip: Kidibullachtig. Perfect om je luidruchtige kinderen mee in slaap te sussen.
En doeltreffender dan rohypnol.
Summarize: Zijn geld absoluut waard.
Deze mousserende wijn kap je naar binnen
alsof het frisdrank is. Meer dan dat heeft
een mens niet nodig. Breng deze fles mee
naar een feestje en open hem tegen de late
avond, wanneer iedereen zich al wat lichter voelt. Je vrienden zullen versteld staan
van je exquise smaak.
Het verdict
De koppijn (en explosieve diarree bij
een van de redactieleden) leidt tot een
unaniem oordeel: zes flessen wijn op een
avond drinken is geen goed idee. Mocht
het nu nog Château Margaux zijn, maar
nee, we werden veroordeeld tot het drinken van kutwijnen die zelfs daklozen met
gezond verstand niet zouden kopen. Die
veroordeling, beste lezer, is erger dan
ebola oplopen. Wees niet zo’n basic bitch en
doneer die extra euro aan een goed doel:
je smaakpapillen. Je doet er niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij een plezier
mee. Indien je je echter toch in dezelfde
situatie als ons bevindt: een dafalgan nemen helpt. Desinfecteer misschien ook je
kamer. Maar bovenal: vergeet vooral niet
dat filmpje van je poging tot twerking van
het internet te halen. ■

AV

Burgiebusje

Burgies hebben het moeilijker en moeilijker. Terwijl ze vroeger nog rotsvast in
de kelders van de Plateau bivakkeerden,
moeten ze de laatste jaren steeds meer en
meer de verplaatsing maken naar het verre
Zwijnaarde. Maar niet getreurd! De faculteit voorziet nu ook pendelbusjes! Alleen,
enkel proffen, assistenten en onderzoekers
mogen hiervan gebruik maken. “Studenten moeten maar hun jonge benen gebruiken om te fietsen”, moeten ze daar gedacht
hebben. Gezond, al dat fietsen.
Rechtenstudenten nemen
een loopje met het recht
Het
Vlaamse
Rechtsgenootschap
(VRG) is stouter en stouter. Bij hun recente dopenronde hebben ze het doopdecreet
overtreden. Eind september was alles nog
rozengeur en maneschijn toen dat decreet
met veel tamtam door alle verenigingen
werd ondertekend. Nu vergaat hen het
lachen… Naar verluidt zouden ze rauw
vlees in een papje gedraaid hebben waardoor enkele studenten ziek werden. Welke
sancties er komen is nog niet duidelijk.
Een schorsing, een verbod op dopen tot
het volledig opdoeken van het VRG Gent.
De UGent haar wandelgangen fluistert
van alles. Scandaleux, al dat geroddel.
Minder pc’s door besparingen
Het aantal pc’s zal steeds lager en lager liggen. Na de afgekondigde besparingen van minister van Onderwijs Hilde
Crevits (CD&V) zullen ook de pc-klassen
niet buiten schot blijven. Onze alma mater denkt erover na om vaste computers
weg te nemen uit de pc-klassen, dit omdat
men merkt dat er toch meer en meer studenten hun eigen laptop meenemen en die
pc’s vaak gewoon in de weg staan. Er zou
sprake zijn van een derde tot de helft weg
te nemen, dit om onderhoudskosten te besparen. Origineel, al die besparingen. ■
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"Aan dat moreel paternalisme hebben ze
Een legalisering van prostitutie?

Praten over sekswerk is voor velen nog steeds een taboe. En ondanks een wettelijk verbod op
het exploiteren van sekswerk, gebeurt net dát onder de neuzen van de beleidsmakers. Tijd voor
duidelijkheid, vinden Gert Vermeulen en Tom Claes van de Universiteit Gent.
door Pieter De Smet, Selin Bakistanli en Laura Massa
foto's door Arthur Joos en Pieter De Smet

“Prostitutie is maar een onderdeel van
een veel breder domein, ook wel sekswerk
genoemd. Sekswerk is het amalgaam van
seksuele diensten, het aanbieden en het
vermarkten ervan, waarbij de ene pool van
het spectrum directe seksuele contacten
zijn.”
De toon is gezet, de term gedefinieerd
door professor moraalfilosofie Tom Claes.
Over de vraag of sekswerk al dan niet een
plaats moet krijgen in onze maatschappij, lopen de meningen echter sterk uiteen. Enerzijds is er het kamp van zij die

sekswerk openlijk willen gaan bestrijden,
zoals de ex-minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH). Zij stelde voor
klanten van sekswerkers te gaan bestraffen
en dus te criminaliseren, zoals in Zweden
reeds gebeurt. Anderzijds zijn er heel wat
mensen binnen de sector en academici als
Gert Vermeulen (hoogleraar strafrecht)
die het sekswerk net willen reguleren, en
zelfs legaliseren. Vermeulen wil het debat aangaan: “Het voorstel van Milquet is
onwaarschijnlijk storend. Ik voel me echt
duizend keer feministischer dan Milquet
als ik ervoor pleit dat vrouwen die keuzes
maken in hun leven, moedige keuzes, recht
op zelfbeschikking verdienen.”
Moreel mijnenveld
Hoe zit het nu met die ambigue visie
op sekswerk? Sekswerk dat enerzijds oogluikend wordt gedoogd, maar anderzijds
wel wordt gezien als een (noodzakelijk)
kwaad?
“Ik meen dat er in onze maatschappij mensen zijn die in voldoende vrije
omstandigheden een keuze kunnen nemen om zulke zaken te doen.” Professor
Tom Claes is gespecialiseerd in seksuele
ethiek en politiek. “Onze samenleving is
gigantisch hypocriet: je ziet seks overal.
Mensen staan met hun kont te draaien
in videofilmpjes en mensen sturen voortdurend geseksualiseerde boodschappen.
Seks is het universele glijmiddel in reclame en alomtegenwoordig in de publieke
ruimte – daar gaat het seksualiseringsdebat over. Seksualiteit is voor velen een van
de meest intieme dingen in het leven en in
die zin is het vercommercialiseren ervan
hoogstwaarschijnlijk problematischer dan
wanneer je puur fysieke arbeid gaat vercommercialiseren.”
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Maar we moeten, aldus Claes, een onderscheid maken tussen het vrijwillig en
gedwongen aanbieden van seksuele diensten. “Indien iemand gedwongen wordt
om seksuele diensten aan te bieden zoals
bij trafficking het geval is, wanneer er dus
geen vrije keuze is en de omstandigheden
vaak verschrikkelijk zijn, is dat géén prostitutie of sekswerk, maar simpelweg misdadige uitbuiting. Dat is trouwens de visie
van de sekswerkers zelf. Maar er is ook een
tweede groep, zeer actief binnen de feministische beweging, die stelt dat prostitutie als zodanig steeds uitbuiting is en dat
‘sekswerk’ daarom een onmogelijk concept
is.”

"Ik voel me duizend
keer feministischer
dan Milquet"
Het probleem is volgens Claes en Vermeulen dat de sekswerker altijd als slachtoffer wordt gezien. Claes: “Abolitionisme
is eigenlijk een moreel primaat waar prostitutie wordt gezien als een sociaal product
dat als inherent immoreel moet worden
beschouwd. Daarbij wordt prostitutie in
die context voorgesteld als een product
van mannelijke dominantie. Die definitie
is te simpel. De criminalisering van de cliënt vind ik een tragische en zeer negatieve
weg die sekswerk in de illegaliteit drukt en
zeer veel vrouwen in gevaar zal brengen.”
Ook Vermeulen hekelt die abolitionistische visie. “Het werkt niet. In Zweden,
waar de klant gecriminaliseerd wordt,
gaat men uit van een genderidee. Ik ga niet
ontkennen dat er dominant meer vrouwen
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echt niets"
in die sector zitten, maar wat totaal onderschat wordt, is de agency die vrouwen hebben als sekswerker. Zij zijn in Europa vaak
heel bewust in control. Zij zijn geen slachtoffer. Mannen moeten daar niets proberen,
hé. Die vrouwen hebben de touwtjes in
handen. Het is overigens een ontkenningsissue. Men ontkent bijvoorbeeld totaal
dat er mannen- of jongensprostitutie is.
In Zweden bestaat dat blijkbaar niet. Alles
gaat dan ondergronds. Er zijn geen deftige
studies meer. De Zweden durven met geen
studies komen. Ben je dan beter af alles
illegaal te laten verlopen, niets meer te gedogen en te zeggen: ‘Het bestaat niet’? Dat
leidt tot niets.”
Professor Claes verzucht: “Het is een
moreel mijnenveld. Sommigen gaan er immers van uit dat niemand met een right set
of mind in de prostitutie zou stappen.”
Professor Vermeulen is cynisch over
het gegeven: “Over die ideeën, die sterk
gesteund worden door een aantal vrouwenbewegingen als The European Women’s
Lobby, de Milquets van deze wereld, die
vanuit een nieuw ethisch reveil handelen.
Ze bekijken alles vanuit een bepaald genderperspectief en komen tot een nieuw
soort feminisme dat ik nog altijd niet kan
plaatsen. Ik voel me echt duizend keer feministischer dan Milquet als ik ervoor
pleit dat vrouwen die keuzes maken in
hun leven, moedige keuzes, recht op zelfbeschikking moeten kunnen krijgen. Het
is echt problematisch, meer nog, misdadig,
om dat standpunt in te nemen. Ik krijg geërgerde reacties van mensen in de sector,
van prostituees, die zeggen: ‘Alstublieft,
laat dit stoppen, want ik maak keuzes in
mijn leven, en ik wil dit paternalisme echt
niet hebben.’ Dat is onbetamelijk.”
Evie Embrechts, voorzitster van Feministisch en Links (FeL) geeft toe dat de
feministische beweging niet genoeg samenwerkt met de sector. “Daardoor zitten
we met een probleem. Maar vrije keuze kan
gekoppeld worden aan onze vrije markt.
Het zijn vaak de sterksten die de zwakkeren onderdrukken. Ik ben het principieel
filosofisch eens met het recht op zelfbe-
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Prof. Tom Claes
schikking, maar in de praktijk is er een realiteit van machtsverschillen. Het geweld
in de sector wordt onderschat. Zo kampen
voormalige prostituees vaak met posttraumatische stressstoornissen.”
Wetgeving hier en daar
In België bestaat er momenteel geen officieel sociaal statuut, wat problemen oplevert op fiscaal en medisch vlak voor de
sekswerkers. Een bordeel kan officieel niet
bestaan, omdat het sekswerk exploiteert.
Sekswerkers kunnen zich wel op twee verschillende manieren legaal organiseren.
Ten eerste kunnen ze zich als zelfstandige
inschrijven, waarbij de sekswerker netjes
belastingen betaalt.
Ten tweede kan men werken in dienstverband. In dit laatste geval gaat het over
de barmeisjes op de Kortrijksesteenweg
of de masseuse van de Thai om de hoek.
Officieel zijn seksuele handelingen daar
verboden, maar uiteraard is er veel verdoken prostitutie waarvoor een gedoogbeleid
geldt in de meeste steden.
Vermeulen verduidelijkt dat dus niet alleen nationale wetgeving, maar ook internationale afspraken een legalisering in de
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weg staan. “Er zijn problemen voor de landen die het verdrag van 1950 van de VN
met betrekking tot mensenhandel hebben
geratificeerd. Dat verdrag verbiedt het exploiteren van prostitutie, het economisch
exploiteren, zonder dat daar enige ‘uitbuiting’ bij komt kijken, dus zelfs als die prostitutie volkomen consensueel en vrijwillig
tot stand is gekomen.” Door de ratificatie
van dat verdrag is het voor veel landen op
juridische eieren lopen wanneer het gaat
over de totstandbrenging van eigen wetgeving. “Er zijn allerhande vereisten tot
criminalisering die teruggaan op dat VNverdrag. Het is een verdrag dat in feite
versleten is en dat prostituees classificeert
als mensen die tegen zichzelf moeten beschermd worden. De prostituees zelf zijn
niet strafbaar in die redenering, wel al diegenen die er omheen zwermen, als uitbater, reclamemaker, vitrineverhuurder enz.
Nederland heeft het verdrag nooit geratificeerd, wat hen in een iets comfortabelere
positie heeft gebracht om beleid te voeren.”
Dat heeft er dan ook voor gezorgd dat
onze Noorderburen een duidelijke wettelijke omkadering konden bieden aan
sekswerkers. “In 2000 heeft men daar uit-
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Prof. Gert Vermeulen
eindelijk beslist om het bordeelverbod
op te heffen. Dat betekent dat Nederland
sinds dan legale seksbedrijven (niet alleen
bordelen en escortbedrijven, maar ook bijvoorbeeld pornoproducenten, n.v.d.r.) kon hebben.
Dat is al een stap in de goede richting.”
Toch is het beleid dat Nederland voert
niet zaligmakend voor de prostituees én
voor de samenleving. Zeker de eerste jaren
kampte de wetgeving met heel wat kinderziekten, weet Vermeulen. “Een punt dat
aanvankelijk problematisch was dat politie

"Een keurslagerlabel
als alternatief voor
legalisering"
en justitie na de legalisering massaal zijn
beginnen controleren in de nieuwe, legale
seksbedrijven, wat eigenlijk het nut van
legaliseren wegneemt. Je conformeert je
dan aan allerhande regels, wat de bedrijfskost verhoogt, en wordt het voorwerp van
excessieve controles. Terwijl diegenen die
de norm niet willen halen, onder de radar blijven en illegaal blijven doorwerken,
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geen controles krijgen. Dat was een beetje
wrang. Een foute strategie. Om compliancebevorderend te werken, mag je natuurlijk
wel eens een steekproefcontrole houden,
maar voor de rest: een handje geven en
zeggen: goed bezig.”
Draagvlak
“In de vorige regering was het legaliseren van prostitutie zeker niet mogelijk.
Ik denk dat het ook geen prioriteit is voor
deze regering, ook al zijn de partijen meer
geschikt om daar wel over na te denken”,
zegt Vermeulen. Wanneer we ons oor te
luisteren leggen bij enkele politieke partijen, is er duidelijk geen eensluidende visie. Federale regeringspartij Open VLD is
voorzichtig in haar communicatie en vindt
een wijziging in wetgeving niet onmiddellijk aan de orde. CD&V is momenteel
bezig met het herbekijken van haar standpunt en wil dus ook nog niets kwijt. Op
het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vallen
de woorden ‘wittebroodsweken’, ‘kort dag’
en ‘andere klemtonen in beleidsverklaring’. De woordvoerder van Jambon, Olivier Van Raemdonck, laat wel weten dat
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het dossier zeker nog aan bod komt in deze
legislatuur.
Vermeulen: “Ik verwacht dan ook niet
dat een legalisering voor morgen is. Een
alternatief waar ik al een tijdje op werk,
is het idee van zelfregulering, waarbij de
sector zelf, of een deel van de sector, zichzelf zouden beginnen reguleren en afficheren als zijnde bona fide ondernemers
die niet willen uitbuiten. Normaal gezien
zouden ze op die manier wel kunnen vermijden om onder de zware kwalificatie van
mensenhandel te vallen.” In dat geval zou
het gaan om een certificering door de sector zelf of door een derde partij. Grosso
modo op dezelfde wijze als slagers die het
keurslagerlabel willen behalen, bepaalde
extra normen naleven, daar controles op
organiseren en onder die voorwaarde als
zodanig worden gecertificeerd.
Vermeulen: “Ik zou als klant naar dat
bedrijf gaan waarvan ik weet dat er enkel
mensen volkomen consensueel aan prostitutie doen. Dus klanten zouden logischerwijze getriggerd worden om naar die
bedrijven te gaan, wat die bedrijven ook
een economisch voordeel oplevert. Het zou
als bij-effect hebben dat de bedrijven die
dat label niet willen halen en zich niet willen conformeren aan een hoge standaard,
uit de markt geprijsd worden omdat de
klanten daar wegblijven. In die zin ben ik
wel het idee genegen om een heel smalle
strafbaarstelling in te voeren voor klanten
die bewust gebruik maken van diensten
van een slachtoffer van seksuele mensenhandel of uitbuiting. Op voorwaarde dat
er voor de klant ook een keuzemogelijkheid bestaat voor een gecertificeerd bona
fide-bedrijf. Ofwel maak je prostitutie dus
legaal, wat niet onmiddellijk zal gebeuren,
ofwel organiseert de sector zich zodanig
dat ze zelf een duidelijk onderscheidingscriterium introduceren en zo een scheiding der markten (bona fide vs mogelijk
mala fide) tot stand brengen.”
In de Verenigde Staten bestaat al een
dergelijk systeem, vertelt Vermeulen. “Ik
zag vorig jaar in de V.S. dat een internationale koepel van massagesalons nu ook
de strijd tegen mensenhandel aanbindt en
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de eigen sectorale certificeringsnormen in
die zin bijstelt.”
Er heerst veel twijfel of er een maatschappelijk draagvlak bestaat om sekswerk
te gaan legaliseren. Vermeulen betwijfelt
of er echt wel zoveel tegenstand zou zijn.
“Doe gewoon eens een poll op de radio
en je krijgt 99% telefoons die zeggen dat
het zeker moet kunnen. Er zal steeds één
kleine rimpel in het water zijn die tegen
zal zijn uit morele overwegingen. En het is
die rimpel die vandaag veel lawaai maakt.
Misschien moeten wij ook onze stem eens
wat krachtiger laten horen. Ik wil niet gelabeld worden als iemand die pro is, wel
als iemand die nadenkt en wetenschappelijk naar de materie kijkt en weet dat de
meeste uitbaters en exploitanten bona fide
werken en het niet slecht voorhebben met
de rechtspositie van sekswerkers.”
Studenten
Enkele jaren geleden getuigden een
paar studentenprostituees anoniem in
Schamper. Opvallend daarbij was dat het
ging om personen die het niet noodzakelijk financieel slecht hadden. Professor
Vermeulen bevestigt die tendens in onze
Arteveldestad: “Velen doen dat niet omdat
ze met de rug tegen de muur staan, maar
vanuit de gedachte: ‘Ik heb gewoon meer
cash, ik kan me meer extra’s permitteren’.
Dus de perceptie van jonge mensen is heel
duidelijk: ‘Ik doe dit soms, vaak omdat ik
het niet onleuk vind, ik seks graag, ik verdien er iets mee’. Het is niet dat het absoluut noodzakelijk is. We moeten hier meer
inzicht in krijgen.”
Om het studentensekswerk in Gent in
kaart te brengen, dienden professor Claes
en professor Vermeulen een voorstel in om
dit te mogen doen aan onze universiteit.
“Dat werd om verschillende redenen afgewezen. Maar volgend jaar proberen we het
opnieuw.”
Vermeulen wil wel dat de universiteit
geen te grote rol inneemt. “Maar als het
idee aan de UGent is om een support service opzetten om prostituerende studenten
op te vangen omdat de universiteit dat niet
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goedkeurt, vind ik dat persoonlijk nogal
paternalistisch. Mocht de universiteit daar
een morele opinie over hebben, zou ik daar
een probleem mee hebben, zeker een universiteit als de onze. We moeten niet moraliseren, wel normaliseren.” Tom Claes
weet waar de plaats van de universiteit in
dit dossier zou moeten zijn. “Een groot
probleem met studentensekswerkers: die
vallen overal tussen uit. Wie zijn ze, wat
doen ze en met hoeveel zijn ze? Als er problemen zijn, waar kunnen ze dan naartoe?
De studentenarts? Mijn suggestie luidt
om de gezondheidsvoorzieningen in het
hoger onderwijs open te stellen om dit

"We moeten niet
moraliseren maar
normaliseren"
soort mensen op een of andere wijze een
aanspreekpunt te geven. Dus ik zou voor
een sensibilisering spreken, maar geen enkele universiteit wil natuurlijk gelabeld
worden als een universiteit waar studentenprostituees zijn.”
Professoren zouden de kans moeten
krijgen om het studentensekswerk in Gent
in kaart te brengen. Vermeulen: “Het is interessant om te bestuderen en het zou veel
informatie geven over de seksuele moraal
en attitudes van jonge mensen, die de generatie van morgen uitmaken en dus de
maatschappelijke norm op vlak van goede
zeden en dergelijke gaan bepalen. Als je ergens de vinger aan de pols wil houden, de
maatschappelijke hartslag wil voelen, dan
moet je dat doen bij mensen die die leeftijd
hebben. Het is uniek om dat te doen.” ■

GETUIGENIS

Lyle Muns is student aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig voorzitter
van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en
werkt ondertussen al twee jaar als sekswerker. “Sekswerk is niet makkelijk, je moet
sterk in je schoenen staan en jezelf goed
informeren.”
SB

Vind je dat prostitutie gelegaliseerd
en gereguleerd moet worden?
“Absoluut. Hoe streng overheden ook
—waar dan ook— optraden, nooit slaagden ze erin sekswerk de samenleving uit te
krijgen. De vraag is dus niet zozeer of je
wel sekswerk wil, maar hoe je ermee omgaat. Daarbij is het duidelijk dat repressief beleid de positie van vaak al kwetsbare
sekswerkers verder verzwakt. Een duidelijk
fiscaal statuut en regulatie haalt sekswerk
uit de grijze zone. Zo krijgt de overheid
meer grip op de sector, kan het misstanden
beter aanpakken en een veilige werkomgeving voor sekswerkers faciliteren.”
Je verblijft momenteel in Nederland,
welke verschillen merkt u?
“In België is er bijna geen wetgeving.
Sekswerkers worden kortom aan hun lot
overgelaten en het thema staat niet op de
politieke agenda. In Nederland hebben
sekswerkers een statuut en ze moeten zich
aan allerlei regels houden.”
Wat vind je van de stelling dat vrij
kiezen voor seksuele dienstverlening onmogelijk is?
“Ik heb dit altijd een heel vreemde
stelling gevonden. Zeker gezien de ideologische hoek waarvan ze komt: het —conservatief— feminisme. Jarenlang stonden
deze activisten op de barricade om het
zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over
hun lichaam te bepleiten, maar als er dan
vrouwen zijn die zichzelf willen prostitueren, mogen ze plots niet meer zelf beslissen
over wat ze met hun lijf doen. Sekswerk is
een heterogene sector. Een theorie die alle
sekswerkers over één kam scheert als zijnde
slachtoffers, slaagt er niet in de sector in al
haar diversiteit te erkennen.” ■
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UGent pionier in muziekherkenning

Spotify is populairder dan ooit, maar kampt nog met enkele schoonheidsfoutjes. De UGent reikt
de hand uit.
door Amelia Malfait en Agathe Danon
‘Hé, jij daar, Spotifyluisteraar!’ is het
gekende bericht, ingesproken door de
meest irritante stem die deze planeet ooit
gekend heeft en waarmee iedere Spotifyluisteraar al is lastiggevallen. Daarnaast
werkt Spotify ook serieus op je heupen met
de halve-minuut-reclameblokjes over Marions toekomstig radioprogramma of met
veel te lange uitnodigingen om de übercoole
partyplaylist te beluisteren waarmee je zou
stijgen op een zinloze sociale ladder. Toch
zijn er ook mensen die profijt en jolijt uit
side-effects van deze multinational halen.
Heb je er bijvoorbeeld al bij stilgestaan
dat iémand dat verdomd systeem achter de
aanbevolen nummers heeft bedacht?

met jouw persoonlijke smaak, is uiterst
normaal. Je houdt met hart en ziel van the
King of Rock & Roll , de ultieme Elvis Presley, en je wordt bestookt met goedkope,
mottige strontmuziek van Lil Wayne. Het
feit dat de streamingdienst gebruik maakt
van een vrij simpel aanbevelingssysteem is
hierbij het probleempunt.
De muziek die je op regelmatige basis
afspeelt, wordt gelinkt met de luistergeschiedenis van andere gebruikers. Indien
er veel van de nummers overeenkomen, is
de kans groot dat jullie een ietwat gelijkaardige muzieksmaak hebben of een voorkeur hebben voor dezelfde muziekgenre.
Muzikaal modderbad

Geniesoldaat of paljas?
De UGent is pionier op wereldvlak als
het aankomt op muziekherkenning. Muziek is veel meer dan wat je hoort. De sfeer,
tekst, gebruikte instrumenten die een magistrale solo kunnen opbouwen, etc. Allemaal zijn het noodzakelijke zuilen. Toch
blijft het muziekgenre het meest bepalend
of je iets graag hoort of niet. Daardoor
werd een nieuwe techniek op poten gezet
om muziek auditief te ontleden.
Deep Learning is een technologie waarbij lagen zodanig worden gefilterd totdat
een zeker niveau van abstractie is bereikt.
Sander Dieleman, doctoraatsstudent aan
de vakgroep Elektronica & Informatiewetenschappen, onderzocht de werking van
Deep Learning op muzikaal vlak. Spotify
pikte zijn ideeën op en bood hem een stageplaats aan in het hoofdkantoor in New
York. In samenwerking met twee collega-specialisten in artificiële intelligentie,
schreef hij in 2012 een paper, “Deep content-based music recommendation”, over de
mogelijkheden van Deep Learning voor een
geautomatiseerde muziekaanbeveling.
Dat de nu geadviseerde liedjes van Spotify, die soms je afspeellijst induiken, in de
verste verte niet in verband te brengen zijn
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Het probleem bij deze manier van muziekverbinding, is dat zowel te veel als
te weinig nummers in het aanbevelingscircuit worden opgenomen. Dit gebeurt
onder andere omdat er meestal naar volledige albums wordt geluisterd. Deze zitten
uiteraard vol met intro’s, outro’s, interludes
of experimentele liedjes die niet binnen
het genre passen, die ervoor zorgen dat
wanneer Spotify je een album wil voorstel-
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len, ook deze niet-representatieve liedjes
aan jouw playlistoppervlakte komen.
Omdat er gewerkt wordt met luisterprofielen van andere gebruikers is het
vanzelfsprekend dat voornamelijk bekende artiesten worden opgepikt en dat de
minder populaire muzikanten geen kans
krijgen en moeten blijven wroeten in de
muzikale modderpoel.
Dielemans systeem werkt echter met
geluidssignalen van verschillende muzieklagen. Dezelfde muzikale kenmerken
worden herkend en op basis van audiosignalen en muzikale karakteristieken wordt
er een lijst opgesteld van eventuele winners
die jouw hart kunnen veroveren. Volgens
Dieleman is dat systeem ook eerlijker. Onbekende artiesten krijgen op die manier
ook een kans op Spotify. In plaats van uit
te gaan van mogelijke hits die kunnen harmoniëren op basis van populariteit, wordt
de muziek zélf nu ontleed. Een zoektocht
start naar audiosignalen die terugkomen
in jouw reeds opgegeven afspeellijst. Spotify test momenteel de mogelijkheden om
Dielemans systeem in hun eigen systeem
te incorporeren. ■
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Partijonafhankelijkheid

Hoe voor de hand liggend?

In de eerste Schamper van dit jaar vond u bij een artikel over de besparingen in het hoger onderwijs een kaderstukje. Daarin gaven de Gentse politieke studentenverenigingen in één zin hun
mening over de besparingen. De vergelijking tussen de verenigingen en de nationale partijen
in de kolom daarnaast, leidde echter tot boze telefoontjes naar de redactie. Is die vergelijking
door Thomas Jacobs
inderdaad uit de lucht gegrepen?
cartoon door June Meesters

Onder meer CDS belde ons op, om te
zeggen dat ze vonden dat de link met de
CD&V, die het stukje suggereerde, niet
strookte met hun partijonafhankelijk statuut. Na nog wat gerinkel en gemail belandde er zelfs een heuse brief vanuit het
Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) op
onze redactie, ondertekend door KVHVGent, CDS Gent, NSV! Gent, LVSV Gent,
en enkele andere verenigingen. Ze deelden
ons mee dat ze statutair onafhankelijk zijn
van eender welke politieke partij. Waarvan
akte.
Onafhankelijk zijn
Onafhankelijk zijn, en onafhankelijk
willen zijn, zijn echter twee verschillende
dingen; zo werd de helft van Schotland onlangs nog in herinnering gebracht. Hoe
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eenvoudig is het
om
onafhankelijk te blijven als
de banden met de
nationale politiek
sterk worden? Bestaan die banden
met de nationale
politiek?
Laat ons beginnen bij het
Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond (KVHV).
Die kan uitpakken
met een lijst exleden om U tegen
te zeggen. Een
hele reeks ronkende namen die het
Belgische politieke, economische
en culturele landschap hebben beïnvloed, waaronder meer
dan een dozijn Vlaams Belangers en nauwelijks minder N-VA’ers. De banner van
de Facebookpagina van KVHV-Gent zet
de band met N-VA nog eens extra in de
verf: “De leerschool van Bart De Wever,
Liesbeth Homans en Jan Jambon” (allen
N-VA), bloklettert een printscreen van een
Knack-artikel over KVHV. Een advertentie voor Johan Deckmyn (VB) siert daarbovenop de eerste pagina van de recentste
editie van het KVHV-ledenblad.
LVSV wijst directe en indirecte steun
vanuit de politiek af, aldus haar Wikipediapagina. Hun ereleden betalen volgens
hun site nochtans 35 euro per jaar, en die
lijst alumni kleurt eveneens behoorlijk
Open VLD-blauw, maar we ontwaren ook
tintjes geel en zelfs het voormalige donkerblauw van Lijst Dedecker. Nu, er zijn
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waarschijnlijk net iets zwaardere vormen
van afhankelijkheid, en politieke advertenties zijn niet welkom in het ledenblad.
LVSV manifesteert zich ook steevast op de
congressen van Open VLD. Op haar site
claimt ze dat de ideologische vernieuwing
uit 1979 aan jongelingen uit haar rangen
toegeschreven mag worden. LVSV noemt
er zich zelfs de waakhond van Open VLD.
De zonen en dochters van het NSV!
hebben het eveneens ver geschopt. Tom
Van Grieken, de nieuwe voorzitter van
Vlaams Belang, komt rechtstreeks uit de
NSV!-rangen. De band tussen het NSV!
en het Vlaams Belang was zelfs het onderwerp van een thesis aan de UGent onder
supervisie van Carl Devos. De conclusie
van de auteur was dat de contacten bijzonder nauw bleken te zijn.
Alle ex-CDS’ers die actief zijn in de politiek, doen dat bij CD&V. Op debatten na
zijn bij hun activiteiten nagenoeg alle politieke sprekers CD&V’ers. CDS bemoeide
zich in 2012 zelfs met de interne politieke
keuken van CD&V, naar aanleiding van de
kritiek van Rik Torfs, toen CD&V-senator, op zijn eigen partij. De Christendemocratische Studenten sanctioneerden deze
actie. De kritische afstand die ze hierdoor
wel houden tegenover “hun” partij, spreekt
dan weer in het voordeel van hun onafhankelijkheid.
Alle vier de bovengenoemde verenigingen hebben indrukwekkende connecties
in de hoogste regionen van de politieke
macht, via ex-leden, doordat de bobo’s fan
zijn en via indirectere wegen. En alle vier
claimen ze onafhankelijk te zijn. Maar is
het zo eenvoudig? Hoe simpel is het om die
onafhankelijkheid te bewaren als de banden met de nationale politiek zo sterk zijn
en de wisselwerking zowel bewust als onbewust groot is? ■
Schamper 548

15

ONDERWIJS

UGent moet niet weten van herindeling
Les vanaf 1 september, de eerste zit meteen na de tweede zit, een kortere zomervakantie… De
gevolgen van het voorstel om het academiejaar te hervormen lijken drastisch. Nu blijkt dat de
Universiteit Gent niet warm loopt voor dit voorstel: “Als zowel de KU Leuven als de UGent
tegen zijn, dan wordt het moeilijk om dit erdoor te krijgen.”
door Arno Vanhollebeke
foto door Louise Gevaert

Het ziet er niet naar uit dat het academiejaar snel hervormd zal worden. Een
aantal maanden terug werd een voorstel
naar de universiteiten en hogescholen gestuurd. Dat voorstel, opgesteld door vertegenwoordigers van de universiteiten,
hogescholen en studenten, had drastische
gevolgen. Zo zou het academiejaar op 1
september beginnen en zou de eerste zit
meteen gevolgd worden door de tweede
zit. Ook zouden alle studenten, ook die
met herexamens, zes weken zomervakantie hebben.

"We zien geen grote
voordelen in het
voorstel"
Tegen januari volgend jaar verwacht de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
dat de instellingen laten weten of ze dit
voorstel al dan niet zien zitten en willen
uitrollen. De Raad van Bestuur (RvB) van
de UGent moet er zich daarna over uitspreken, maar zowel de Onderwijsraad
als de Sociale Raad van de Universiteit
Gent debatteerden al over het voorstel.
Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden: “In die raden werden
adviezen opgesteld, opmerkingen waar
de RvB nu rekening mee kan houden. De
conclusie van beide raden was dezelfde: we
zien geen grote voordelen in het nieuwe
systeem, eerder een hoop bezwaren. Onze
balans slaat erg negatief uit.” Uiteindelijk
zal de RvB zich buigen over de verschillende opmerkingen, Versluys is nog niet
overtuigd dat die hun opmerkingen zullen
volgen: “De RvB kan altijd elk advies naast
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zich neerleggen, ze hebben die autonomie.
Normaal worden dergelijke adviezen echter wel opgevolgd.”
Moeilijk verhaal
Het heeft er dus alle schijn van dat de
UGent zich effectief zal kanten tegen dit
voorstel. Ook vanuit Leuvense hoek weerklinkt kritiek op het voorstel,
zo meldde het Leuvense
studentenblad Veto onlangs,
“Er zou een onvoldoende
groot draagvlak voor het
voorstel zijn”, aldus hun
vicerector Onderwijsbeleid
Didier Pollefeyt. Met de
tegenstand van zowel de
KU Leuven als de UGent
lijkt het dus een moeilijk
verhaal te worden voor het
vernieuwende
voorstel.
“We moeten ook nog luisteren naar de hogescholen
natuurlijk; maar als de twee
grootste instellingen fundamenteel tegen het voorstel
zijn, dan lijkt het mij zeer
moeilijk om dat erdoor te
krijgen”, beseft Versluys.
Het voorstel dreigt dus
een lege doos te worden.
Nochtans werd het vol goede moed opgesteld om het
studierendement omhoog
te helpen door aan de kalender te sleutelen. Van zodra
het voorstel bekend raakte,
was er echter al veel kritiek.
Onderwijsexpert Dirk van
Damme (OESO) erkende
begin juni in Schamper dat
vooral de kortere zomervakantie een jammerlijk
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gevolg is: “Ze moeten het leven leren verkennen, je moet ze niet vastkluisteren in
de auditoria.”
Ook de studenten waren matig enthousiast. Onder meer de Gentse StudentenRaad (GSR) formuleerde, samen met de
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS),
enkele aandachtspunten. Zo onderstreepten ze dat men beter de evaluatievormen
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academiejaar
kan herbekijken in plaats van de kalender. Bovendien zou er te weinig tijd zijn
voor remediëring tussen beide zittijden;
het voorstel voorziet slechts een tweetal weken tussen de eerste en de tweede
zit.

"Er zijn belangrijkere zaken"
Slechte timing
Diezelfde opmerkingen komen terug
bij de besprekingen van het voorstel in
de Onderwijsraad van de UGent. Niet
alleen voor studenten zou het problematisch kunnen worden dat de tweede zit
kort op de eerste zit aansluit, ook voor
het onderwijzend en technisch personeel zorgt dit voor een enorme workload
op een korte periode. Marcel Vandamme, lid van de Onderwijsraad en tevens
studentenvertegenwoordiger in de RvB:
“Bovendien impliceert dit model dat we
meer moeten inzetten op tussentijds en
permanent evalueren, maar het is maar
de vraag of een grondige herindeling
van de kalender daarvoor nodig is.”
Daar zit het probleem ook met dit
voorstel: “is het wel nodig?”. De uitdagingen waar het hoger onderwijs momenteel voor staat: het inperken van de
excessen van de flexibilisering, de rationalisering van het opleidingsaanbod,
het financieringsprobleem en het herzien van de evaluatievormen en van de
kwaliteitszorg. Die issues lijken dringender dan het volledig omver werpen van
de academische kalender. Ook de financieel moeilijke omstandigheden maken
deze hervormingen er niet makkelijker
op. Versluys: “Alles zit in een stroomversnelling. Het is inderdaad niet het meest
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urgente waar we nu mee bezig zijn. Er
zijn belangrijkere, dringendere zaken.”
De academische kalender mag elke
instelling zelf invullen, iets wat ook
professor Luc Tirry, lid van de Onderwijsraad, is opgevallen: “Het is toch wel
vreemd dat elke instelling zoveel vrijheid en autonomie krijgt in het voorstel.
Dit bemoeilijkt mogelijks de samenwerking tussen de instellingen.” Versluys
benadrukt dat het meer dan wenselijk
is dat een relatief eenvormig systeem
gehanteerd wordt aan alle hoger onderwijsinstellingen. “En niet alleen wat betreft dit voorstel (zie kaderstuk, n.v.d.r.).”
Vaag en onduidelijk
De Sociale Raad loopt evenmin warm
voor de herindeling van het academiejaar. Die benadrukt dat het verenigingsleven en extracurriculaire activiteiten
bemoeilijkt worden, ook zouden werkstudenten het lastig krijgen door lange, aaneensluitende examenperiodes.
Evenzeer zouden studenten meer het
risico lopen op een burn-out, aangezien
dit nieuwe systeem het academiejaar
langer spreidt over het jaar. Eva Sorgeloos, voorzitter van de Sociale Raad
en lid van de RvB: “Het is gewoon niet
echt duidelijk waar de VLIR-werkgroep
zich op baseerde bij het opstellen van
dit voorstel. Buitenlandse modellen of
wetenschappelijke studies worden niet
aangehaald, het blijft te vaag. Misschien
als het concreter zou zijn, zou er ook
sneller meer enthousiasme zijn. Nu is
dat enthousiasme eerder beperkt.” Het
lijkt er dus op dat we de komende jaren
nog steeds eind september naar de aula’s
zullen trekken… De — door sommigen
verhoopte — omwenteling zal er dus
niet snel komen.■

FLEXIBILISERING
AV Vorige week besloot de KU Leuven
unaniem dat eerstejaars die niet slaagden
voor 30% van de opgenomen studiepunten
geweigerd zullen worden om dezelfde opleiding voort te zetten. Dit om de excessen van de flexibilisering, het zogenaamde
flexibel omgaan met het rugzakje met studiepunten, tegen te gaan en de gemiddelde
studieduur in te perken. Ook de Studentenraad KU Leuven stemde hiermee in,
terwijl de Gentse StudentenRaad (GSR)
zich er openlijk tegen kantte. Versluys reageert voorzichtig en ontgoocheld: “We
betreuren ten zeerste dat daarover geen
voorafgaand overleg is geweest, want dat
was nochtans de afspraak. De KU Leuven moet beseffen dat hun beslissing ook
consequenties heeft voor de andere instellingen, dus overleg over zulke zaken is
cruciaal. Dat is toch een van de meest elementaire regels van de collegialiteit. Het
was ook zo afgesproken.” (licht geïrriteerd)

"Hun voorstel zal
het probleem niet
oplossen"
Of de UGent zich kan vinden in de
Leuvense maatregel wil of kan Versluys
niet kwijt. “Daarover zijn we nog in beraad. Hoe dan ook brengt dat voorstel niet
veel zoden aan de dijk. Het gaat over een
300 studenten op een 7.000 à 8.000 studenten, een handvol studenten. Dit gaat
het probleem met de flexibilisering niet
oplossen. We denken na over maatregelen
die meer impact hebben. We zullen niet
strenger zijn dan de KU Leuven, maar we
willen geen kleine groep bereiken zoals
het Leuvense voorstel. We gaan ons ding
doen, onafhankelijk van wat er in Leuven
gebeurt.” ■
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STUDENT-ONDERNEMER

Als zoete broodjes
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. Studentdoor Simon Hoebeke
ondernemer zijn is daar een van.
foto door Abigail Moore

We denken maar aan een ding wanneer we het kantoor van Maxim Sergeant
buitenstappen: ons klavier aan de wilgen
hangen en zo snel mogelijk beginnen ondernemen. De passie waarmee de 21-jarige
operationeel directeur van Bakkersonline
vertelt, zou het zelfs bij de grootste sos
doen kriebelen. Zijn motto: ‘gewoon gaan
met die banaan!’ Al houdt hij het voorlopig
nog bij patisserie.
E is the word
Maxim praat zoals hij leeft: ver boven
de snelheidslimiet. Het is dan ook geen
toeval dat zijn bedrijf op het internet gevestigd is, waar snelheid een troef is. Bakkersonline is, nomen est omen, een online
bestelplatform voor bakkers. “E-commerce
is hét nieuwe economische model”, klinkt
het overtuigd. “Grotere bedrijven zetten er
al op in, denk maar aan Collect & Go van
Colruyt. Voor kleine zelfstandigen zoals
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bakkers is het financieel minder vanzelfsprekend om te investeren in een uitgebouwde webshop. Nochtans liggen er ook
voor hen economische mogelijkheden. Via
Bakkersonline kunnen ze op een betaalbare manier mee op de e-kar springen”, aldus
de volbloed Ghentrepreneur.
Ook uw leven als consument wordt
weer een brokje aangenamer gemaakt. Met
enkele muisklikken bestelt u uit het assortiment van uw lokale bakmeester. Afhalen
doet u na het werk, na de les, wanneer het
u past. Gedaan dus met uw kostbare tijd te
verliezen achter een rij tetterende oudjes,
om dan te constateren dat die fucker voor u
er met de laatste suisse vandoor is.
De Couckemicrobe
Zijn inspiratie deed Maxim niet op door
een jeugd als bakkerszoon, maar gewoon
tijdens de les. “Het ging over e-commerce,
en toen ik buitenkwam, wist ik: dat ís het!
Ik dacht meteen
aan een online
platform voor lokale handelaars.”
Helaas.
Zoals
vaak het geval is
met goeie businessideeën, bleek
Bakkersonline al
te bestaan. Een
tegenvaller
zou
je denken, maar
Maxim zag er een
opportuniteit in.
“Het systeem was
fantastisch, maar
het aantal aangesloten bakkers was
vrij beperkt. Ik heb
de oprichters, twee
Leuvense alumni,
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gecontacteerd met de vraag de handen in
elkaar te slaan. Daar waren ze meteen voor
gewonnen. Dan trok ik de baan op, langs
honderden bakkerijen, om bakkers warm
te maken voor het concept.” Het resultaat
mag er wezen: Bakkersonline telt momenteel zo’n 150 bakkers en 15.000 geregistreerde consumenten. Intussen mocht het
ook een broertje verwelkomen: Slagersonline.
De ondernemersmicrobe had Maxim
al vroeg te pakken. In zijn vroege tienerjaren hielp hij als vrijwilliger op het
Boombalfestival. Met elk jaar een beetje
meer ervaring, en elk jaar een beetje meer
verantwoordelijkheid. De kiem was gelegd. “Op mijn 18de verjaardag ben ik dan
mijn btw-nummer gaan halen en heb ik de
BVBA Festit Communicatie opgericht.
Daarmee voerde ik marketing en communicatie acties voor lokale winkels”, vertelt
de student Handelswetenschappen trots.
Praten, praten en nog eens
praten
Wanneer we vragen of ondernemerschap iets is dat in je zit, knikt hij bevestigend. “Die passie voor ondernemen, dat
moet je gewoon hebben. Daarnaast zijn
organisatietalent, een analytische geest
en voldoende doorzettingsvermogen essentiële vaardigheden.” Voor aspirant student-ondernemers heeft Maxim nog een
gouden raad: praat met mensen. “Ik kom
gek van mensen die, als ze een idee hebben, dat vooral met niemand willen delen. Dat is dikke shit. Door er met ervaren
mensen over te praten, krijg je net nieuwe
inzichten. En voor de rest: gas geven en
geen schrik hebben om op je bek te gaan.
Ondernemen is een leerproces, van start
tot finish.” ■
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INTERNATIONAAL

Barsten in de openluchtgevangenis?
Sinds januari 2013 heeft de Cubaanse overheid niet langer een vinger in de pap te brokken bij
de reisplannen van haar burgers. Cuba is niet meer de openluchtgevangenis van na vlak na de
revolutie, dachten we. Niets is echter minder waar, zo blijkt.
door Jonas De Schaut

Chuck Aguilar (21) is zopas aan zijn
tweede jaar begonnen aan de LudwigMaximilian Universiteit (LMU) in
München. Hij combineert er de studierichtingen informatica en wiskunde en
probeert tussendoor ook nog zo veel mogelijk van het Europese continent te zien.
Voordien woonde en studeerde de jongeman zijn hele leven in Havana. Chuck
zou het levende bewijs moeten zijn van de
meer open houding van het socialistische
regime van Raúl Castro, maar spreekt dat
zelf tegen:
“Ik ken geen enkele Cubaan die in het
buitenland studeert. Dat verwondert mij
niet, als ik terugkijk naar de moeite die ik
heb moeten doen om tot in Europa te geraken.”
Op het eerste zicht leek Raúl Castro’s
beslissing een historische gebeurtenis. Het
was immers de eerste keer sinds het einde
van hun befaamde revolutie dat de Cubanen hun eiland opnieuw konden verlaten
zonder expliciete toestemming van de
overheid. Die toestemming werd in werkelijkheid toch bijna altijd geweigerd, omdat
het nieuwe regime, toen onder leiding van
broer Fidel Castro, vreesde voor een to-
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tale leegloop van het land. Officieel luidde
het dat men een braindrain koste wat het
kost wou vermijden en dat ook de nationale veiligheid zou lijden onder een flexibel
visumbeleid.
Maar de nieuwbakken vrijheid die de
Cubanen nu sinds bijna twee jaar hebben,
is volgens Aguilar louter symbolisch: “De
vereiste van het exit-visum mag dan wel
afgeschaft zijn, je moet uiteraard wel nog
een paspoort van de lokale autoriteiten
verkrijgen. Ook blijft de voorwaarde dat
je toegelaten moet worden door de administratie van het land van je reisbestemming onaangeroerd. Trouwens, met een
gemiddeld maandloon van 16 euro geraak
je niet echt ver, dat kan ik je vertellen.”
Omdat in Cuba de meeste families geen
internet hebben, ging Chuck Aguilar thuis
bij een vriend van een hogere sociale klasse op zoek naar een Europese universiteit.
“Zijn ouders, beiden diplomaten, wisten
van niets. Het was dan ook niet helemaal
“wettelijk” wat we deden, maar er was nu
eenmaal geen andere manier.” Uiteindelijk
bleek de LMU geïnteresseerd in de jonge
Cubaan, op voorwaarde dat hij genoeg
Duits kende en iemand vond die zich borg
wou stellen voor eventuele onverwachte
kosten. “Daarnaast moest ik ook nog een
som betalen voor de Duitse medische verzekering. Dat ging minder van een leien
dakje dan je zou denken, omdat het onmogelijk is om vanuit Cuba geld te versturen
naar het buitenland. Uiteindelijk moest ik
het geld cash geven in Cuba aan vrienden
uit Spanje, die het op hun beurt vanuit
Spanje zouden doorsluizen naar Duitsland.”
Ondanks de ettelijke belemmeringen
was Chuck vastberaden om zijn studiecarrière in Europa verder te zetten. Nochtans
scoort Cuba zelf volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

ONDERWIJS

helemaal zo slecht nog niet op het vlak
van onderwijs. Niemand minder dan Fidel
Castro himself zwoer vlak na de revolutie plechtig het analfabetisme in zijn land
uit te roeien. Het was het startschot voor
een massale campagne die onderwijs en
specifiek geletterdheid tot prioriteit nummer één van de nieuwe machthebbers zou
bombarderen. Meer dan 50 jaar later zorgen onder andere de hoge alfabetiseringsgraad, het relatief kleine aantal leerlingen
per klas en het volledig kosteloze karakter
van het onderwijs voor een relatief hoge
score op de Onderwijsindex (onder de Latijns-Amerikaanse landen doet enkel Chili beter, n.v.d.r.).
“Het is verkeerd om te vergelijken met
het publiek onderwijs van andere Latijns-Amerikaanse landen. Europa is de
standaard! Bovendien, er zijn ook goeie
universiteiten in Latijns-Amerika, maar
dat zijn private ondernemingen, en dat is
in Cuba verboden. Het is inderdaad goed
dat onderwijs gratis wordt aangeboden,
maar er is veel corruptie, de omstandigheden waarin lesgegeven wordt, zijn vaak
erbarmelijk en de professoren zijn meestal
slecht. Ik kan het weten want ik heb het
verschil zelf kunnen vaststellen.”
In Duitsland voelde Chuck zich naar eigen zeggen onmiddellijk thuis. Hij spreekt
de taal vlot, treedt twee maal per week
op als pianist en werkt als vrijwilliger in
een centrum voor kansarmen: “Nee, ik
zou niet meer terug willen gaan wonen
in Cuba. Mijn familie en vrienden bezoeken, dat wel, maar wonen? Daar bedank ik
voor. Het klimaat hier in Europa fascineert
me en ik ben ook een grote fan geworden
van de bergen – al moet ik zeggen dat het
vlakke België mij zeker ook kon bekoren,
en Gent in het bijzonder (lacht). Kortom,
ik zou hier heel graag blijven.” ■
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MAN HUIST LINTWORM IN HERSENEN
Een Britse man kampte jaren met
hoofdpijn, geheugenverlies en beroertes
en rook steeds vreemde geuren. In 2008
onthulde een MRI-onderzoek een hoop
beschadigingen door trauma in de hersenen van de man. Hij werd getest op allerlei
ziektes, maar de resultaten waren steeds
negatief. De dokters deden nog een paar
hersenscans en waren verstomd: de beschadigingen hadden zich verplaatst van
de rechter- naar de linkerhersenhelft van
de patiënt. Vier jaar en twee biopsieën later ontdekten de dokters uiteindelijk de
restanten van een lintworm in het brein

door Lei Lei Lau

van de man. Het beest blijkt de Spirometra
erinaceieuropaei te zijn, een zeer zeldzame
lintworm die normaal enkel bij amfibieën
en schaaldieren in China voorkomt. Vermoed wordt dat de man de lintworm opliep in China. De bron van besmetting is
mogelijks het gebruik van een traditioneel
geneesmiddel bestaande uit rauw kikkervlees, dat gebruikt wordt voor oogkwalen. Nu leeft de man lintwormvrij, maar hij
heeft nog steeds last van symptomen van
de infectie. Moraal van het verhaal: smeer
nooit kikker op je ogen.

geluk zit in je oren
Wetenschappers van het University College London beweren de sleutel tot geluk
te hebben gevonden. In het kader van het
Hearing Body Project creëerden ze een paar
sandalen verbonden met een hoofdtelefoon. Wanneer je wandelt, wordt het geluid van elke stap gewijzigd alsof elke stap
lichter wordt. Vrijwilligers van het project
voelden zich meteen slanker, groter en ook
gelukkiger. Het team van UCL maakte een
app met deze toepassing. Die zou lopers
helpen grotere afstanden af te leggen, of
depressieve personen helpen het huis te
verlaten. Het team baseerde hun onderzoek
op ‘predictive coding’. Deze theorie houdt in

dat het brein beslissingen maakt op basis
van herinneringen van vroegere gebeurtenissen. Maar door nieuwe prikkels — in dit
geval de gewijzigde geluiden — te versturen naar het brein, verander je de perceptie
van die herinneringen. Als die prikkels niet
overeenkomen met wat je brein verwacht,
wordt je ‘databank’ geüpdatet en verandert
je gevoel. Het geluid beïnvloedt via onze
perceptie onze fysieke capaciteiten en emoties op een positieve manier.

saul, de ebola-terminator
De strijd tegen ebola heeft een nieuwe bondgenoot. Hij heet Saul, is 157 cm
groot en... is een robot. Deze kleine terminator die door Xenex werd ontwikkeld,
gebruikt UV-stralen om de gevaarlijke
stoffen die dodelijke virussen zoals ebola
veroorzaken, te vernietigen, en de verspreiding tegenhouden. Vooral in ziekenhuizen blijkt Saul een nuttige aanwinst.
Het gebruik van ontsmettingsproducten
is immers niet genoeg om alle gevaarlijke stoffen te vernietigen. Het ebolavirus
kan bijvoorbeeld meerdere uren overleven
op droge oppervlakken zoals deurklinken
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die niet goed gedesinfecteerd zijn. Hierkomt robot Saul tussen. Zijn UV-stralen,
die 25.000 keer intenser zijn dan gewoon
zonlicht, vernietigen virussen die de mens
heeft gemist. In de meeste ziekenhuizen
waar Saul zijn kunsten heeft gedemonstreerd, is de besmettingsgraad met zestig
procent gedaald, volgens de makers. Een
ziekenhuiskamer is ontsmet in een luttele tien minuten. Bovendien gebruikt Saul
geen giftige chemicaliën, in tegenstelling
tot de schoonmaakproducten. Conclusie:
better call Saul! ■
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voor eens, voor altijd

Park Meeters: de gevaren van kopiëren

Als moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde tegen
de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken.
door Park Meeters
opgetekend door Aaricia Lambrigts
cartoon door Robbe Verschueren

Het is algemeen geweten: onze maatschappij is stralingsrijk. De een hoopt de
ioniserende effecten tegen te gaan met
hopen magneten om de nek, de ander omarmt het als een noodzakelijk kwaad en
neemt met een gerust hart de gsm mee in
de broekzak. Of dat invloed heeft, hoor ik
u denken. Of u moet kiezen tussen sociale media of een gezonde prostaat? Wilt u
wel kinderen? Misschien is dat een betere
vraag.
Een voorbeeld van mijn favoriete stralingsproducent: het kopieerapparaat. U
zult dat ding ongetwijfeld meermaals moeten bedienen, nadat u uw eens zo glansrijke toekomst hebt ingeruild voor een leven
van kopietjes maken en koffie halen.
Dat ding, het staat daar eenzaam in een
kotje, afgewezen door het kantoor. Waar
heel af en toe iemand zijn hand op het
knopje legt. En drukt.
Heeft u ooit al lange tijd in dat kotje
verbleven? Het is een vreemde gewaarwording, met geuren die nergens anders
te vinden zijn. Buitenaards bijna. Meteen
ook de reden waarom het ding daar alleen staat. Straling. Sommigen willen ons
doen geloven dat ze ook ioniserend zijn.
Dat klinkt heel eng en gevaarlijk. Alsof
het de structuur van ons DNA zal aanpassen. Misschien ontstaat er wel een nieuwe
Hulk. Of een ander soort gedrocht. De
doemdenkers willen ons weg houden van
de kopij. Ons verdoemen tot het handmatig
herschrijven. Wat een wereld zou dat zijn?
De samenvatting van die ene student die
wel naar de les ging niet onder de lichtbak
kunnen steken. Maar ik kan u geruststellen, mijn bijgelovige lezer. U hoeft geen
amuletten of loden broeken te dragen. Het
gaat hier wel degelijk over straling. Maar
ze behoort tot de orde van niet-ioniserende straling. Veel minder schadelijk, ziet u.
U heeft al die hocus pocus niet nodig om u
te beschermen, wetenschap minnende le-
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zer. De straling die uit kopieertoestellen
en uit uw broekzak vloeit, is niet genoeg
om echt een effect te hebben. Al kan u nog
anders wijsgemaakt worden.
Want ik wil u graag vertellen dat ik
over dit onderwerp al alles weet. Helaas
moet ik u teleurstellen. Het spijt mij zeer.
Wat de effecten op lange termijn zijn, kan
ik u nog niet vertellen. Gewoon omdat we
er nog niet lang genoeg mee bezig zijn. So
stay tuned. U hoort er nog wat van.
Wat ik u echter wel kan vertellen, om
terug te komen op mijn kopieerapparaat, is
dat er nog iets vrijkomt. Ozon, namelijk. Ja,
hoor ik u denken, dan is
het gat in de ozonlaag
ook meteen dicht. Laten we allemaal zoveel
mogelijk op dat knopje
drukken. Zo werkt het
jammer genoeg niet.
U, lieve lezer, zal
er enkel hoofdpijn aan
overhouden, als gevolg van de aantasting
van uw teerbeminde
centrale zenuwstelsel.
En wanneer u in het
vervolg nogmaals een
trap half buiten adem
op strompelt, denkt u
misschien wel na over
de keren dat u over het
kopieerapparaat hing
en de heerlijke dampen inademde. Niet dat
af en toe een luchtje
ozon scheppen meteen
tot een zittend leven
leidt. Maar een gewaarschuwd man is er twee
waard.
Kortom, zoals met
alles, men neme het
met mate. U zult niet

meteen aangetast worden. Maar het is een
goede reden om het kopieertoestel tot de
eenzaamheid te verbannen.
Wilt u nu al een kans wagen op een
lijf dat gereorganiseerd is door straling,
dan kunt u altijd een gokje wagen bij de
radiologie of andere botfotograferende
middelen. Deze zijn zeker ioniserend en
schadelijk. Als u dit met regelmaat doet,
bent u verzekerd van blijvend effect. Maar
met de billen bloot op het kopieerapparaat
kunt u verder in alle veiligheid doen. Zolang u uw adem inhoudt. ■
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Black Holes and Revelations

Relativiteit, zwarte gaten en alles wat cool is aan fysica

We vergeten het soms eens, maar Interstellar herinnerde er ons gelukkig aan: sommige aspecten
van de fysica zijn waanzinnig cool. Het web is ondertussen bezaaid met artikels die claimen de
wetenschap achter de film te kunnen verklaren. Wij lieten de film achter ons, en zochten uit wat
zwarte gaten nu echt zijn. Professor Karel Van Acoleyen was onze gids.
door Amelia Malfait en Thomas Jacobs
cartoon door June Meesters

Het concept zwart gat werd al vrij lang
geleden bedacht. Toen we nog niets wisten over relativiteitstheorie en we nog niet
dachten in termen ‘ruimte-tijd’, laat staan
dat we al zwarte gaten konden waarnemen.
Het theoretisch vermoeden van een zwart
gat is in feite niet zo moeilijk te begrijpen.
Wanneer je op aarde een steen omhoog
gooit, komt hij terug door de zwaartekracht. Als je bijvoorbeeld wilt ontsnappen aan het zwaartekrachtveld van de
aarde moet je een bepaalde snelheid hebben, tien kilometer per seconde. Stel dat je
een planeet hebt ter grootte van de aarde
waarvan je wilt ontsnappen en die planeet
is zwaarder dan de aarde, dan is het zwaartekrachtveld groter, dus heb je een hogere
snelheid nodig. Blijf je die planeet zwaarder maken, dan heb je een steeds hogere
snelheid nodig. Op een bepaald moment is
de planeet zo zwaar dat je de lichtsnelheid
nodig hebt om te ontsnappen. Maak hem
nog een beetje zwaarder en je kunt niet
meer weg, aangezien niets sneller is dan
het licht. Bij een zwart gat gaat die steen
niet meer omhoog, maar het licht ook niet,
want zelfs dat gaat niet snel genoeg.

zijn theorie. Een jaar later komt de Duitse officier Karl Schwartschild,
aan het oostfront, tussen
de beschietingen door
met een beschrijving van
een zwart gat. Al was
Einstein niet bezig met
zwarte gaten maar gewoon met de samenstelling van zwaartekracht.
De fenomenen die daaruit volgden brachten
Schwartzchild op het idee van een zwart
gat.
Een zwart gat zie je niet. Logisch,
want geen enkele vorm van licht kan eruit ontsnappen. Maar wat je wel kan observeren zijn de zwaartekrachtvelden

Hoe ontdek je een zwart gat?

Leg de flikken maar
uit waarom je je ex
in een zwart gat hebt
gemieterd

Albert Einstein vertrok van het feit dat
twee objecten met een verschillend gewicht
in een vacuüm, op exact hetzelfde moment
op de grond terechtkomen. Hij onderzocht
het waarom daarvan en kwam uiteindelijk
tot zijn algemene relativiteitstheorie. Die
zegt welke ruimte-tijden mogelijk zijn. Hij
stelde een vergelijkingen op met een bepaalde materieverdeling. De massa daarvan bepaalt de ruimte-tijd. Vervolgens kan
je de oplossingen uit die vergelijkingen
analyseren. In 1914 kwam Einstein met

rond het zwart gat. Zo heb je bijvoorbeeld
een binair systeem, dat zijn twee sterren
die rond elkaar circuleren. Omdat ze in
elkaars zwaartekrachtsveld zitten. Ook
kun je zien dat een enkele ster rond zijn
eigen as draait. Zo is het mogelijk om te
berekenen hoeveel massa daar samen zou
moeten zitten opdat die ster de vooropgestelde baan volgt. Wanneer die baan
afwijkt zie je dat de ster in het zwaartekrachtsveld van een zwart gat zit. Je kunt
zo zelfs de massa meten van een zwart gat.
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Zoals stellaire, gewone zwarte gaten; tien
keer de zonsmassa. Die ontstaan doordat
een stervende ster in elkaar stort. Maar je
vindt zwarte gaten ook terug in het centrum van een sterrenstelsel, ook bij ons in
de Melkweg. Het gaat dan over honderden
miljoenen keer de massa van de zon. Het
is nog niet helemaal duidelijk hoe die ontstaan. Een andere methode voor het opsporen van zwarte gaten is via de rotatie.
Deeltjes net buiten het zwart gat worden
met heel veel energie weggeschoten in de
richting van een rotatieas. Hierdoor krijg
je zeer hoge energetische straling die worden weggeschoten.
Aan de rand
Het probleem met een zwart gat is dat
het botst op de beperktheid van ons voorstellingsvermogen. Een zwart gat is een
roterende sfeer. Het is dus rond. Je kunt
erin, maar op een bepaald punt ga je voorbij een grens en daarachter is er niets. Dus
eens je daar in zit, kan je enkel naar binnen
vallen. Als je terug naar buiten zou willen
gaan, moet je sneller zijn dan het licht. Dat
doet dan sterk denken aan tijd. Je kan alleen door de tijd reizen als je sneller gaat
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dan het licht, en tijd gaat ook maar in één
richting. Zo gedraag je je ook in een zwart
gat. Wat onderscheidt tijd van ruimte?
Het feit dat we met tijd enkel vooruit kunnen gaan. Eens je voorbij die rand van het
zwart gat zit, voorbij die horizon, kan je alleen maar naar het midden gaan. Die richting wordt een tijdsdimensie. Je kunt enkel
maar vooruit gaan. Dat kan je je voorstellen als een punt dat bestaat in de ruimte
maar het is beter het je voor te stellen als
een gebeurtenis die zal plaatsvinden in de
toekomst (zwart gat). Dus je valt en valt
en valt, van aan de rand van de sfeer, naar
een bepaald punt middenin die sfeer. We
kunnen het ons tweedimensionaal voorstellen zoals op de afbeelding hiernaast,
maar met als verschil dat een zwart gat
driedimensionaal is. Vergelijk het met een
trechter waarvan het cirkelvormig gat in
feite een bol is.

worden de lichtfrequenties kleiner. Het
licht wordt altijd maar roder en roder. Op
een bepaald moment zie je de persoon niet
meer, ondanks het feit dat hij nog niet in
het zwart gat verdwenen is. Zelfs al zou je
zo dicht mogelijk staan zonder zelf meegezogen te worden, dan nog kan je nooit
iemand in een zwart gat zien verdwijnen.
Zoals het klokje thuis tikt,
tikt het niet aan een zwart
gat
In de vorige paragraaf werd u casually
meegedeeld dat tijd trager gaat aan een
zwart gat. Dat wist u uiteraard al en dat
lijkt u vanzelfsprekend. Daarom louter
voor de volledigheid nog even de uitleg.
Een vleugje Einstein, wat relativiteitsthe-

orie, u bent een man of vrouw van de wereld.
Einsteins relativiteitstheorie verenigt
ruimte en tijd. Lexicaal is dat vrij eenvoudig: ruimte-tijd. Zelfs Word herkent dit
woord. Fysisch gezien is dat iets moeilijker. De relativiteitstheorie zegt (onder
meer) dat alles relatief is. Ook de ruimte
zoals we die zien. Die is namelijk niet zo
recht als ze voor ons lijkt. Ruimte kromt,
onder invloed van zwaartekracht. De algemene relativiteitstheorie beschouwt tijd in
feite als een vierde dimensie. Een dimensie die eveneens vervormt onder invloed
van zwaartekracht. Dus net zoals objecten
onder invloed van enorme zwaartekracht
uitgerekt raken, gebeurt dat ook met tijd.
U meet ineens tien meter, in plaats van anderhalve. Tijd wordt langer en gaat dus
trager.
U begrijpt er niets van?
Dat hindert niet. Volgens de relativiteitstheorie past een vliegtuig van elf meter in een schuur van tien meter bij hoge
snelheid, maar dat heeft tot dusver weinig
invloed op uw dagdagelijkse leven. Probeer de flikken eerst maar uit te leggen
waarom u uw ex in een zwart gat hebt gemieterd en start een juridische procedure
over of zoiets moord is of niet. En geniet
van Interstellar, ook al begrijpt u er geen
bal van. ■

Wie weg is, is niet gezien
Een zwart gat kan je niet “zien” van op
aarde. Dat is vrij logisch, want het licht
kan niet ontsnappen uit een zwart gat.
Zien impliceert dat licht de aarde bereikt
en op onze ooglens of telescooplens valt.
Geen licht, geen zien. Maar zelfs al zou
je van op veilige afstand je ex-vriend(in)
in een zwart gat gooien, dan nog zou je
hem/haar ooit zien verdwijnen in het gat.
Naarmate je ex het zwart gat nadert, gaat
de tijd voor hem of haar door de enorme
zwaartekracht almaar trager. Daardoor
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Who wants to live forever?
Een kijk op verouderingsprocessen

Van het mythische Elixir Vitae over Dorian Gray tot Doctor Who, sinds mensenheugenis is
het eeuwige leven onderwerp van de menselijke fantasie en fascinatie. U hoeft het echter niet zo
ver te zoeken. De echte sleutel tot het levensmysterie bevindt zich gewoon in uw moestuin. We
spraken erover met Bart Braeckman, professor in de verouderingsfysiologie.
door Olivier Vander Bauwede en Simon Hoebeke
cartoon door Louise Gevaert

Samen met professor Braeckman gingen we op zoek naar het recept om zevenhonderd te worden. We vonden het niet,
maar het werd desondanks een interessante babbel. Over wormen.
Vrij radicaal
Wat doet een mens zoal aan de onderzoeksgroep Verouderingsfysiologie
en Moleculaire Evolutie?
“Onze core business is onderzoek naar het
verouderingsproces. Daarvoor gebruiken
wij de Caenorhabditis elegans, dat is een ‘nematode’ of rondworm die slechts een millimeter lang wordt en snel veroudert. We
trachten op moleculaire en biochemische
schaal te kijken wat er precies gebeurt bij
zijn verouderingsproces.”
Hoe zit het verouderingsproces precies in elkaar? Waarom zijn wij stervelingen tot het graf gedoemd?
“Moest ik daarop een correct antwoord
kunnen geven, dan zat er nu een Nobelprijswinnaar voor u. (lacht) Er zijn een
aantal hypothesen over wat het verouderingsproces op moleculair niveau inhoudt.
Nu we door de technische evolutie meer
gerichte testen kunnen uitvoeren, blijken
een aantal van die hypothesen eigenlijk
niet houdbaar te zijn. De belangrijkste gangbare theorie was de free radical theory
of aging of de oxidatieveschadetheorie. Die stelt dat
de mitochondriën, de energiekrachtcentrales van de
cel, vrije radicalen als bijproduct maken. Die kunnen reageren met grotere
biomoleculen zoals DNA of
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eiwitten, waardoor die beschadigd raken.
Men heeft lang aangenomen dat de accumulatie van de oxidatieve schade verantwoordelijk is voor het verouderingsproces.
Vandaag moeten we toegeven dat we eigenlijk niet weten of er daadwerkelijk een
causaal verband is, dan wel dat de beschadiging louter een bijverschijnsel is. Door
de theorie van oxidatieve schade prezen
veel bedrijven pilletjes en crèmes met antioxidanten aan als zijnde goed tegen de
veroudering, omdat die de vrije radicalen
onschadelijk zouden maken. Onderzoek
heeft echter aangetoond dat een teveel
aan antioxidanten kankerverwekkend kan
zijn.”
Moeder, waarom leef jij nog?
Hoe ziet jullie onderzoek er concreet
uit?
“Die wormen zijn eigenlijk de Lego
voor de biologen, je kunt er alles mee maken. Er zijn mutanten gekend die twee
keer zo lang leven als normaal, en er nog
behoorlijk gezond uitzien. Als verklaring
hiervoor bestonden er enkele oude theorieën. Stel je het leven voor als een kaars:
je hebt een hoeveelheid energie, en een
hoeveelheid was die je kunt verbranden.
Met een dikke wiek verbrand je veel en is
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het snel gedaan. Als je metabolisme echter
heel klein is, kun je heel lang mee. Maar
een test met onze mutanten, door het meten van metabole output, toonde precies
aan dat hun metabole capaciteit juist hoger
lag, wat compleet inging tegen de gangbare gedachte. De mutanten hielden zich
echter wel heel rustig en konden heel levendig reageren indien nodig. Ook zagen
we dat de lang levende mutanten veel antioxidanten hadden, wat op een bewijs leek
voor de free radical gedachte. Als we echter
de antioxidanten uitschakelden, gaf dat
geen gevolg. Wij vonden samen met een
Britse groep dat er geen bewijs voor een
causale relatie was: de antioxidanten gingen per ongeluk mee omhoog.”
Hoe kunnen we ouder worden dan
mogelijks wel verklaren?
“Een paradigma dat nu populair is, ziet
het verouderingsproces als een deregulatie van ons ontwikkelingsprogramma. We
zijn evolutionair gebouwd om ons te ontwikkelen en voort te planten. Wat je in de
levensfase ná de voortplanting doet, is voor
de natuur niet zo belangrijk. De evolutionaire druk die op het ontwikkelingsproces zit, valt dus weg na de voortplanting,
waardoor ons perfect lopende netwerk uit
elkaar kan beginnen rafelen. Zo kan je de
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mens onderzoeken, en streven ernaar om
die recht te trekken, wat betekent dat de
morbide periode wordt herleid tot bijna
niets. Als we dat kunnen bereiken door het
verouderingsproces uit te stellen, zijn we
goed op weg. We willen dus alles wat te
maken heeft met verouderingsgerelateerde ziekten in één keer aan de wortel uittrekken.”
Two anti-aging pills, please
ongebreidelde celdeling bij verouderingsgerelateerde ziekten zoals kanker zien als
een ontwikkelingsprogramma dat ontspoort.”
We leven nu gemiddeld langer dan
vroeger. Zijn we genetisch verbeterd?
“Nee, dat is vooral te wijten aan hygiëne en aan hoe we nu verwend worden. In
de oudheid liepen er ook al oude knarren
van 90 jaar rond. Ons genetisch plafond zit
rond de 125. We zullen nooit de 200 halen,
dat zit erin geprogrammeerd.”
(Di)eten om te leven
Klopt het dat men er in geslaagd is
om de C. Elegans vele malen langer te
laten leven dan normaal?
“Een groep Amerikaanse onderzoekers
heeft de levensduur met factor tien weten
te verlengen. Daarvoor stond het wereldrecord op naam van de UGent, met zeven
en een halve keer de normale levensduur.
We hadden een mutatie aangebracht in
het insulinetransductiepad van de wormpjes, en hen daarnaast op een calorisch dieet gezet. Als je minder eet, ga je namelijk
langer leven omdat er stressprogramma’s
geactiveerd worden.”
Met het juiste dieet kan ik dus ook
langer leven?
“Dat is een million dollar question. Je kan
je natuurlijk afvragen wat het belangrijkste is: een kwalitatief of een kwantitatief
leven. Wil je twintig jaar langer leven
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met een permanent hongergevoel? Een
diëtaire restrictie heeft ook nadelen: het
immuunsysteem zal onderdrukt worden,
bloedingen zullen minder snel stollen, enzovoort. In de Verenigde Staten voert men
momenteel calorische restrictie-experimenten uit op apen, aangezien primaten
het dichtst bij de mens staan. Men ziet dat,
na een initiële grotere sterftegraad, de calorisch gerestricteerde groep inderdaad
langer leeft dan het wildtype. De kans is
vrij groot dat voor de mens hetzelfde zal
gelden. Je kan natuurlijk geen proefopzet
met mensen doen. Dat neemt niet weg dat
het een belangrijke vraag is, waar ook de
farmaceutische industrie mee bezig is. Als
je calorisch gerestricteerd wordt, gaat het
lichaam daar via signalisatie op reageren.
Als men dat signalisatieproces met een pilletje kan triggeren, dan krijg je hetzelfde effect zonder dat je anders moet gaan eten.
Dat is tenminste het idee.”
Zouden we dan het verouderingsproces echter vertragen of er gewoon een
langer einde aan breien?
“Bij het verouderingsproces heb je een
gezonde periode gevolgd door een morbide periode, waarbinnen de verouderingstekenen zich manifesteren en je een
grotere kost vormt voor de maatschappij.
Wanneer we de levensduur verlengen is
de vraag of we de morbide periode evenveel gaan verlengen. Dat zou een dubbele
kost voor de maatschappij betekenen, wat
niet de bedoeling is. De meeste biogerontologen willen de overlevingscurve van de

Kan je ook andere ouderdomsgerelateerde verschijnselen als rimpels tegenhouden?
“Ik vermoed dat als je aging aan de wortel kunt beïnvloeden en afremmen, je meteen alles mee hebt. Grijs haar en rimpels
zijn in feite irrelevant —ook al boeit dat
mensen— maar je gaat dood aan ziektes,
dus die zijn belangrijker.
Ik ga eerlijk zijn: mijn betrachtingen in
verouderingsonderzoek zijn niet om volgende week een pil op de markt te brengen, maar om het proces te verkennen.
Vijftig jaar hebben we geloofd dat free radicals de bron waren voor veroudering. Nu
we veel sterkere tools op het vlak van genetica hebben, kunnen we nauwkeuriger
toetsen, gen per gen, en dan zien we dat
het niet zo simpel ligt. Van ontwikkeling
weten we wel al heel veel, maar van veroudering, moleculair gezien, bitter weinig.”
Om het verouderingsproces echt uit
te pluizen zou je dus langer moeten leven?
“Ja, dat is de paradox. Als ik het niet
vind, heb ik meer tijd nodig. Eens ik het
gevonden heb, is het niet meer nodig.
(lacht) Ik zie het niet meteen gebeuren. Er
zijn optimisten die denken in twintig jaar
het verouderingsprobleem te zullen oplossen. Wat we de laatste twintig jaar al gevonden over veroudering, is spectaculair.
We hebben nu de tools, het is een kwestie
van onderzoek te plegen en open te staan
voor nieuwe hypothesen.” ■
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WETENSCHAP
Wetenschappers aller landen, verenigt u!

Wetenschap is zo heet als Emma Watson die een sommeerspreuk op je afvuurt. Hersenkraker
Interstellar van regisseur Christopher Nolan bewijst het in de zalen, Wetenschapsfestival ‘Wel
of niet waar’ bewijst het in de Vooruit.
door Andries Rosseau
Ik zit opgewonden en vol ongeduld
op de trein naar Gent. Het is zondag 23
november en al mijn zintuigen staan op
scherp. Vandaag is die ene dag in het jaar
waarop ik al mijn lusten kan botvieren en
zonder schroom kan zeggen wát ik wil,
wannéér ik het wil. Eindelijk zullen mensen me eens niet vreemd aankijken als ik
alles uitspuw wat in mijn perverse hoofd
rondspookt. Wat zegt u? Schandelijk? Allemachtig, wat voor foute gedachten heeft
u wel niet? Daar zinspeelde ik helemaal
niet op! Neen, vandaag is het 'Dag van de
Wetenschap'! Dat is het ongetwijfeld felgekleurde hokje op uw kalender waar gekeuvel over kwantumveldentheorieën of
multidimensionale Hilbertruimtes helemaal niet uit den boze is. Mijn fysicahart
geniet met volle teugen van elk foton dat
zich acht minuten eerder uit de zon vrijmaakte en evenwijdig gebroken door het
glas van de trein mijn epidermis streelt.
Wat kan het leven toch mooi zijn, nietwaar? Wat later huppel ik vrolijk richting
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Vooruit terwijl ik zachtjes The Scientist van
Coldplay neurie en me afvraag hoe sterk
het zwaartekrachtsveld rond die iets te
volslanke dame op de fiets wel niet is.
Jonge spruiten en baliedames
Wat me het eerst opvalt in de Vooruit
en bij het passeren van het Ufo zijn de
hoeveelheid jonge spruiten die zich kostelijk amuseren bij de vele workshops en
verschillende standen. Spelen met microscopen, potvis-spotten, wiskunstenaars,
Indiase lessen,… Leergierige bengeltjes
krijgen eindelijk de antwoorden die mama
en papa hen altijd met rode kaken schuldig
moesten blijven. Onze toekomst is verzekerd, zo lijkt me, het kleine leger minionderzoekers legt de sprekers als volleerde
vorsers het vuur aan de schenen.
Een vriendelijke dame aan de balie wijst
me de weg naar mijn eerste lezing in de
Brugzaal, waar de hele dag door korte
voorstellingen gegeven worden. Aange-

wetenschap

zien ik over bitter weinig economische
kennis beschik (vakidioot, weet u wel), laat
ik me bijscholen door Rogier De Langhe
en Brent Bleys. Ze vertellen me wat meer
over horizontale economie en tijdsindeling in de werkweek. Bijzonder interessant
en gebonden gebracht in Pecha Kucha’s,
presentaties van twintig dia’s die telkens
slechts twintig seconden op het scherm
te zien zijn. Heerlijk stresserend voor de
spreker.
Uw allerkleinste deeltje
Tijd voor de wat uitgebreidere lezingen. Ik strompel richting Domzaal, zet
mijn imaginaire doch obligate jampotbril
even recht op mijn neus en kam mijn haren achterover. Tevergeefs. Ik nestel me in
mijn natuurlijke habitat: de voorste rij van
de aula. Een bespreking van de toepassingen van blauwe LED’s door Roel Baets
maakt me wat meer wegwijs in de laatste
Nobelprijs voor de Natuurkunde. Dirk
Ryckbosch — mij welbekend dankzij de
vele licht excentrieke lessen fysica — doet
me het verhaal van de allerkleinste deeltjes
uit de doeken. Exotische termen zoals donkere materie, het Higgsdeeltje en leptonen
worden glashelder uitgelegd. Ik word nog
even fijntjes herinnerd aan de nooit aflatende queeste van de wetenschap.
The Fusion Road Show, de over kernfusie gaande klapper van het festival — de
naam doet een tournee van een uitgebluste
band vermoeden — weet niet of het nu
kinderlijke proefjes moet vertonen of met
grote termen moet staan zwaaien waar
zelfs veel volwassenen koppijn van krijgen.
Dan maar een cocktail van beide. Gelukkig
word ik samen met al die lieve kindertjes
met een goed gevoel naar huis gestuurd,
kernfusie blijkt er stilaan door te komen.
Drie hoeraatjes voor de wetenschap, as
usual. ■
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CULTUURAGENDA

1/12 - 14/12

door Lotte Debrauwer

The karaoke dialogues
Lichaamstaal in de strikte definitie van
het woord, dat is de nieuwe dansvoorstelling van Daniel Linehan. Het vertrekpunt van zijn choreografie is — geloof
het of niet — karaoke. Grote literaire
klassiekers worden door de dansers geïnterpreteerd en in bewegingen omgezet. De woorden bepalen het ritme van

de dans. De dansers hebben de vrijheid
een spanningsveld te creëren tussen hun
eigen bewegingen en de gemeenschappelijke choreografie. Bovendien vormen de
verschillende teksten samen het verhaal
van één rechtszaak. Deze vernieuwende
voorstelling is te zien op 6 december in
de Vooruit.

Missie
De bekendheid van Bruno Vanden
Broecke gaat al langer verder dan Sammy
‘Satan’ Tanghe uit 'Het Eiland'. Deze keer
speelt de geprezen acteur een monoloog
geschreven door David van Reybrouck.
Deze laatste werd vooral bekend door zijn
boek Congo, dat een eerlijke en genuanceerde kijk geeft op de Belgische kolonisa-

tie. Van Reybrouck baseerde zijn tekst op
getuigenissen van Afrikaanse missionarissen. Vanden Broecke speelt in het Duits
en in het Frans en vertelt het aangrijpende verhaal van een oude missionaris uit
Oost-Congo die terugblikt op zijn leven
en werk. 5 en 6 december in de NTGent
Schouwburg.

Charlatan comedy club
Een ondertussen ervaren rot in het
vak en een relatief nieuwe naam betreden
binnenkort het podium van de Charlatan.
Henk Rijckaert gaat voor deze show de
humoristisch-muzikale toer op. Zijn jonge
collega en aanstormend talent in het comedycircuit, Jens Dedoncker, zal het beste van zichzelf geven met o.a. zijn rolletje

als MC. Haal uw zakdoek al maar boven,
want deze twee kleppers zorgen ongetwijfeld voor tranen van plezier. De Charlatan
wordt omgetoverd in de tempel van de
lach in het kader van de maandelijkse Comedy Club op zondag. 7 december in de
Charlatan.

Festival van de gelijkheid
Voor de tweede keer palmt de progressieve cultuurfabriek Curieus de Vooruit
in voor een festival waar gelijkheid en solidariteit centraal staan. Vier dagen lang
worden er allerhande expo’s, lezingen, optredens en nog veel meer opgevoerd die te
maken hebben met gelijkheid. Enkele kleppers op het programma zijn Spinvis, Frank
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Van Der Linden en Jan Leyers, maar ook
minder bekende namen passeren de revue.
‘s Nachts kan je er een pasje wagen op de
dansvloer onder het motto: “Ook in ’t donker zijn we allemaal gelijk.” Toon de liefde
voor uw medemens en kom af, van 10 tot
13 december in de Vooruit. ■
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Een glimp op Glimps

Het mini-Europa van de muziekwereld komt eraan. Wat over een paar jaar het beste van de
Europese muziekscène kan worden, bevindt zich nu in onze geliefde studentenstad. Kiezen is
verliezen. Aangezien we zo meegaand zijn te delen in dit verlies, stellen we enkele mogelijke
door Louise Gevaert
routes voor langs de verschillende locaties van Glimps.

foto door Frédéric Piccavet

Glimps biedt de minder bekende goden van de muziekwereld een kans om te
schitteren in de Arteveldestad. We leiden
u langs een aantal onbekende, maar o zo
beminnelijke pareltjes.
Thursday’s Keeper
Vier Belgen openen de avond. Briqueville is te linken met de jaren 80. Al vervagen associaties met New Wave snel na
het horen van een duistere band die met
maskers en mistige beelden het mysterie
hoog houdt.
We blijven in België, maar slaan een
ander straatje in. Na nekspieren te hebben getraind, is het tijd om de rest los te
schudden. Fùgù Mango — een naam die
doet denken aan tropische stranden —
brengt een mix van indie, dance en African
beats. Ze noemen zich een on stage dancing
Guru, dat belooft.
Fans van vrouwelijke drummers — ze
zijn schaars, niet de fans wel de ‘drumsters’ — gaan naar Brutus. Veel stijlen
vloeien samen, al is de link naar metal en
noiserock het grootst.
Voor wie liever onze noorderburen van
De Staat hoort, komt nu de eerste tweesprong. Ze willen het “kleiner en dus minder smerig” spelen.
We dartelen via Paon naar Fuck Art,
Let’s Dance. Het zweverige doch enig
rockgehalte dragende Paon tourde wat af
in Europa. Fuck Art, Let’s Dance, brengt
een combinatie van indie en synthpop,
goed om zware hoofden lichter te maken.
Friday On My Mind
Vroege vogels beginnen met het dromerige Love Like Birds. Met haar warme
stem doet ze de aankomende winterdagen
vergeten. Na afloop zijn er reeds optredens
ingezet in respectievelijk de Handelsbeurs,
Charlatan en Gouvernement. Die laatste
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is wellicht minst bekend op het Glimpsparcours. Gouvernement brengt het psychedelische Root. Wanneer drums steeds
meer aanwezig zijn, gaan vingers en tenen
tintelen en wordt de luisteraar in trance
meegesleept.
Als we dan toch in trance zijn, kunnen
we evengoed naar Ragini Trio voor een
combinatie van jazz en Indische klassieke
muziek. De bijna afgestudeerden krijgen al
zin hun wereldreis door Azië te plannen.
Opnieuw een zeemzoete vrouwenstem.
I Will, I Swear speelde deze zomer op
Boomtown. Wie ze nog niet kent, zet ze
beter op de planning; wie ze al hoorde, zal
het kippenvelmoment — aangewakkerd
door zachte gitaar- en pianomelodieën —
ongetwijfeld weer willen beleven.
Ondertussen brengt Eaux beats die elkaar snel opvolgen. Goed voor hartkloppingen, in de goede betekenis van het
woord.
Daarna begint het feest echt met Hong
Kong Dong. Veertig minuten non stop
dansen en beleven. Vrijdag wordt afgesloten met Vuurwerk
in de Charlatan. Niet
meteen spetterend,
maar naarmate de
nummers vorderen,
maakt het duister melancholische
plaats
voor meer beats.
Wie snel is, kan de
laatste nummers van
Sleepers’ Reign nog
horen. Subtiele elektronische klanken en
een emotionele stem.

gitaren, synthesizers in overdrive en random shouts in een microfoon met sterke
galm, dit wil je niet missen.
Aansluitend is er zuivere Zweedse
Bring On The Mourning.
Hydrogen Sea doet ook nog wat denken aan een koude dag in Zweden, met dat
extra streepje zon.
De Noorse Sea Change heeft de nieuwe
vibe mee. De vrouwenstem in combinatie
met de drumcomputer doen hun werk.
Next up: Os Meus Shorts, Spaanse improvisatie die een indruk nalaat.
Als je je haast, kan nog de laatste twintig minuten van Charlotte meemaken.
Opnieuw wat Scandinavische vibes die de
ruimte vullen. Met een gezellig Engels accent weet de zangers de — toch wel eenvoudige — melodie naar een hoger niveau
te tillen. Wat verderop in de Video, is het
Deense (toch niet weer Scandinavisch zeker) 3K de ideale afsluiter. Wat doet denken
aan cassettes die te veel zijn afgespeeld, is
in werkelijkheid een compilatie van elektronische samples.■

15u 15 Saturday
Night
Doe ne keer zot.
Pools geweld Bajzel
is zoveel als slaande

I Will, I Swear

cultuur

Schamper 548

31

CULTUUR

Maquettes. Verbeelding op schaal
Maquettes verschalen de wereld om ons heen, om deze vorm te kunnen geven. De brug van idee
naar werkelijkheid. Met de bedoeling het publiek te overtuigen van haar schoonheid.
door Suzanne Grootveld en Michiel Geldof
foto's door Vanessa McClelland

Dat weet Marc Dubois, architectuurcriticus, docent Architectuurgeschiedenis en mede-oprichter van de nieuwe
tentoonstelling “Maquettes. Verbeelding
op schaal.”, te zien in het STAM, maar
al te goed. “Een maquette zorgt voor een
ruimtelijk beeld, alles is erop te zien. Renders en foto’s kunnen dit niet vervangen.”
We werden anderhalf uur lang meegenomen doorheen de verschillende ruimtes in
het STAM. In elk vertrek wordt een ander
aspect van maquettes en de mensen die ermee bezig zijn uitgelicht. Op die manier
heeft het publiek op het einde van de tentoonstelling een compleet beeld van het
ontstaan en de betekenis van maquettes.
De verkleinde wereld
Marc Dubois

Twee grote kasten staan voor ons, achter het glas rijen vol verzamelobjecten en
souvenirs. De idee de wereld om ons heen

te begrijpen en te beheersen heeft de mens
altijd geboeid. Hier spelen maquettes op in.
“We houden de wereld vast met architectuur. Als we op reis gaan nemen we foto’s
van gebouwen of kopen souvenirtjes. Dit
gaat allemaal over de verkleinde wereld.
Als we de reële wereld verkleinen, wordt
deze verplaatsbaar, dan kunnen we ermee
spelen.”
Dit idee van verschaling komt terug
in een installatie naar de hand van Edwin
Zwakman, een beeldend kunstenaar die
in zijn werk schaalmatig de grens van een
leefbare ruimte opzoekt. De wereld zoals
wij die kennen valt te beschouwen als de
ultieme maquette, een maquette op schaal
één op één. Door met die schaalverhouding te spelen doet Zwakman beseffen
dat de afmetingen van onze leefomgeving
gelinkt zijn aan de afmetingen van ons lichaam. Het beeld dat door verschaling van
een ruimte ontstaat, verandert ook ons
zicht op die omgeving.
De overtuigende kracht
Elk gebouw is uniek. Daarom werden
er vanaf de renaissance modellen gemaakt
om mensen te overtuigen van een ontwerp. Dit betekent niet meteen dat men
ook overtuigd is. Zo werd er ooit een zes
meter lang, openklapbaar model van het
Sint-Pietersplein en bijhorende kathedraal in Vaticaanstad gebouwd. Jarenlang
is eraan gewerkt, maar na enkele stappen
had de paus genoeg gezien. Het ontwerp
voor het voorhof is nooit uitgevoerd, maar
toch kunnen we nu nog steeds een vroegere tijdsgeest beleven door maquettes.
Papieren manuscripten zijn vaak minder
bewaard en geven niet steeds evenveel
informatie over een gebouw, terwijl maquettes de kracht hebben om te tonen hoe
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CULTUUR
een ontwerp er in de reële wereld uit gaat
zien.
Van 2D naar 3D
Een maquette heeft doorgaans tot doel
een bepaald ontwerp of bestaand gebouw
overzichtelijk te tonen. Er wordt van bovenaf naar gekeken. De algemene fascinatie voor maquettes valt dan ook te kaderen
in de drang van mensen om vat te krijgen
op het geheel, maar dit kan evengoed in
tekening getoond worden. Een sprekend
voorbeeld van zo’n tekening met maquettestatus is Van Doesburg bij zijn ontwerp
van het Maison Particulière in 1923. Hier
ligt het accent op de vijfde gevel door het
gebouw in militair vogelperspectief te tonen.

Een ambacht leer je
met de hand
De overgang van 2D naar driedimensionaal denken, en terug, is een noodzakelijke stap binnen de architectuuropleiding.
Waar vroeger studenten hun eerste stappen in het schetslokaal zetten, wordt nu
ook vaker de maquette in het onderwijs
betrokken. Zo worden er in de tentoonstelling een reeks papieren maquettes
getoond, gemaakt door studenten van
Sint-Lucas secundair. Waar u reeds fier
bent als uw papieren vliegtuigje niet resoluut voor de duikvlucht kiest, slagen
deze zestienjarigen erin zowel fictieve als
bestaande gebouwen enorm gedetailleerd
in een papieren versie te herbouwen. Architectuur blijft ook in de hedendaagse wereld van digitale technologie een ambacht,
en een ambacht leer je met de hand.

verhoogde tramlijn die zowat het
volledige zuiden van het centrum
zou beslaan, een voorstel voor een
monumentale toren die Eiffel-gewijs de Gentse skyline zou beheersen, enkele van de projecten
voor het Muziekforum van Waalse Krook. Daar wordt momenteel
de mediatheek gebouwd, maar
dit past eigenlijk niet binnen de
tentoonstelling. Er staat een maquette, akkoord, maar enkel een
3D-geprint
inplantingsmodel.
Dit project werd verkocht door
tekeningen, renders en een fancy
filmpje. Een evolutie die binnen
de architectuur zeer duidelijk
zichtbaar is: slechts weinigen nemen de tijd om een project in maquette te verwerken. Hopelijk kan
deze tentoonstelling dan ook een
motivator zijn om een generatie
schermontwerpers terug aan het
knutselen te krijgen.■
De tentoonstelling loopt nog
tot 26 april 2015 in het STAM.

Gent
“Maquettes. Verbeelding op schaal.”
wordt afgerond met een blik op Gent. Niet
enkel uitgevoerde projecten, maar vooral
ook de projecten die het niet haalden. Een
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Roeren in de verte

Museum Dr. Guislain neemt het op voor de melancholie

Melancholie is uit ons leven verdwenen. Wat ooit alom aanvaard en zelfs gewaardeerd werd, is nu
verbannen naar de kille kamers van de psychiatrie. Waar is het fout gelopen met de mensheid?
door Wouter De Rycke

Erwin Olaf - Irène
Een warme kop koffie op een tafeltje. Aan de andere kant van het raam een
winters tafereel. Dikke vlokken sneeuw
die in onvermoeibare aantallen naar beneden dwarrelen. In de verte enkele kale
bomen. Voor de rest een lege vlakte. Af
en toe wordt er eens met een lepeltje in
het kopje geroerd. Eigenlijk gebeurt er
niet zoveel in de projectie van de Nederlandse kunstenares Marijke van Warmerdam. En toch ook weer wel. Contrasteer
dat met het monumentale doek van de
Duitser Jonas Burgert en je waant je in
een andere wereld. Een metersdiep zwart
gat waarrond allerlei felgekleurde figuren
boordevol symboliek kronkelen en sterven. De hel van Hieronymus Bosch lijkt
nooit veraf te zijn. Nochtans delen beide
werken eenzelfde hoek op de tentoonstelling Donkere kamers. Een gedurfde keuze,
maar zo wordt meteen duidelijk dat melancholie een huis met vele kamers is. Wie
vandaag neerslachtig is, krijgt algauw het
label van depressie opgekleefd. Dat is niet
altijd terecht. In de geschiedenis heeft de
getormenteerde mens vele gezichten gekend. Het is pas recentelijk dat somberheid
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als een ziekte wordt gezien die behandeld
moet worden. Een wandeling doorheen
het Museum Dr. Guislain tracht te verklaren hoe het zover is kunnen komen.
Anatomie van melancholie
Wie in de zeventiende eeuw iets wilde
weten over melancholie, kon niet om het
standaardwerk van Robert Burton heen.
Om zijn eigen somberheid beter te kunnen begrijpen, verzamelde de academicus aan Oxford alle kennis die er sinds de
klassieke oudheid over werd vergaard. Hij
publiceerde zijn magnum opus in 1621 en
noemde het The Anatomy of Melancholy.
Dat boek geeft heel goed weer hoe men
eeuwenlang nadacht over melancholie. De
meest gangbare theorie was gegrond in de
leer van de humoren. Elke mens bezat verschillende lichaamssappen waarvan de belangrijkste bloed, slijm, zwarte gal en gele
gal waren. Elk van die sappen waren verbonden aan bepaalde temperamenten en
seizoenen. Iemand met te veel slijm noemde men bijvoorbeeld het flegmatische type.
Die was dan heel kalm en berustend. Een
cultuur

teveel aan zwarte gal leidde tot melancholie. Vandaar ook de naam, die bestaat uit
de Griekse woorden voor ‘zwart’ (melas) en
‘gal’ (kholê). Dat was niet noodzakelijk iets
negatiefs. Veel meer dan iets medisch was
melancholie eigenlijk een veel breder cultureel fenomeen.
Melancholie was lang een statussymbool. Niet zomaar iedereen had last van
onverklaarbare gevoelens van neerslachtigheid. Neen, dat was iets voor actieve
mensen. Belangrijke mensen. Geleerde
mensen. Kunstenaars. Het was iets typisch
mannelijks, wat blijkt uit oude gravures
die de temperamenten allegorisch weergeven. Die op de tentoonstelling verschilt in
die zin dat het vrouwen zijn, wat eigenlijk
veel logischer is als we weten dat vandaag
dubbel zoveel vrouwen als mannen met
depressie te kampen krijgen in hun leven.
Dat is al een eerste verschilpunt van de
oude melancholie met de huidige depressie. Het was ook veel meer openbaar. Men
stopte het niet weg. Waarom zou je? Men
aanzag het graag als een teken van fijngevoeligheid, typisch voor de betere klassen.
Dat wil niet zeggen dat de omgang met
melancholie niet mettertijd veranderde.
Zo werd huilen lange tijd niet met de melancholische persoon geassocieerd. Pas
vanaf de moderne melancholie in de achttiende eeuw werd het een tijdje aanvaardbaar voor een man om publiekelijk tranen
te laten. Maar ook dan nog moest je oppassen. Eerst huilen en dan meteen erna
beginnen te lachen, was bijvoorbeeld ziekelijk en verwijfd. Later is wenen opnieuw
verdwenen en ook nu nog is het voor de
man wat ongemakkelijk op dat punt.
Love will tear us apart
Het hoeft niet te verbazen dat melancholie prominent aan bod komt in de kunsten. De wereldbekende schets Melencolia

www.schamper.be
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I van Dürer is typisch voor de oude melancholie. Daarin zien we een engelachtige
figuur in de typisch melancholische houding van het hoofd in de hand en de blik op
oneindig. Ze wordt omringd door symbolen. Een astrolabium dient als verwijzing
naar de wetenschappen en om de stand
van de planeten te meten — vooral als Saturnus dichtbij was, moest men oppassen.
Een veelvlak verwijst naar de geometrie.
Een haak naar de architectuur. Boeken
duiden op kennis en studie. Penselen op
de kunsten. In een veel later, barok werk
ertegenover zien we dezelfde symbolen terugkeren. Het is er bovendien winternacht
in een verlaten ruïne. De winterblues kende men vroeger ook al.
Maar ook nadien bleef melancholie
inspireren en fascineren. De kunstenaar
als geniale melancholicus komt terug in
het indringende zelfportret van de ietwat

vergeten Jan Cox. Van de eenzame romantische wandelaar van Caspar David
Friedrich zien we echo’s in de fantastische
landschappen van de Belgische kunstenaar Tinus Vermeersch. Het thema van
de nacht figureert in een schilderij van
Léon Spilliaert. We zien eindeloze wegen die Lee Ranaldo van Sonic Youth in
de tourbus heeft geschetst en op muziek
heeft gezet. Ook Ian Curtis van Joy Division wordt niet vergeten. Een houten
beeld van Ludwig Vandevelde naar een
veelgebruikte psychiaterzetel van de bauhausontwerper Mies van der Rohe legt
opnieuw de link naar de moderne psychiatrie en verwijst naar het rouwproces.
Melancholie als recht
In zijn korte boekje Trauer und Melancholie maakte Freud het onderscheid tus-

sen gewone rouw en melancholische rouw.
Gewone rouw ging om een bepaald persoon en was duidelijk, maar de melancholische rouw was anders. Die was onbestemd
en ging boven de mensen. Onlangs is rouw
opgenomen onder de symptomen van depressie in de DSM, de bijbel van de hedendaagse psychiatrie. Dat is vreemd, want
iedereen gaat anders om met verdriet. Het
is tekenend voor een samenleving waarin maximaal rendement centraal staat en
medicatie het antwoord is op alles. Wie
niet altijd vrolijk kan zijn, is fout geprogrammeerd. Nochtans is melancholie even
menselijk als lachen of vrijen. Dat maakt
Donkere kamers uitvoerig duidelijk. Niemand hoeft kunstenaar te zijn om af en toe
met een kopje koffie voor het raam te staan
en te denken aan alles en niets. ■
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Piepshow uitgelicht
Het herfstige winteruur is ingegaan, onze halloweenoutfits opgeborgen, maar geen nood: er zijn
nog voldoende initiatieven om de korte, kille avonden gezellig door te brengen. Op 4 december
stellen negen Gentse musea tot in de late uurtjes gratis hun deuren open. Wij tippen alvast het
door Laetitia Mouton en Laura Massa
Huis van Alijn, dat voor ons een piepende primeur in petto had.
Er altijd al van gedroomd om ‘s nachts
in musea rond te dwalen zoals in ‘The Da
Vinci Code’ en ‘Night At The Museum’?
Donderdag is uw ultieme kans. Koop alvast een cape en een tweedhoed om de koude nacht stijlvol te trotseren. Wij geven u
hier al een voorsmaakje van wat u allemaal
mag verwachten.
Bert De Geyter, organisator van Museumnacht en coördinator bij Tumult.fm
vertelt: “We hebben het klassieke recept
behouden. Goede recepten moet je immers
niet verbeteren.” De organisatie hoopt
studenten, een nogal wispelturig publiek,
warm te maken om de Gentse musea te

verkennen door randanimatie zoals concerten te voorzien.
“De rode draad doorheen Museumnacht
is radio”, aldus De Geyter. “Daarom zal Urgent.fm live uitzenden vanuit het S.M.A.K.
Zo kan iedereen thuis en onderweg volgen
wat er gebeurt.” Of hij ook tips heeft?
“Eén van mijn absolute favorieten is de maquettetentoonstelling in het STAM, waar
‘schaal’ de hoofdrol speelt. Het STAM
komt voor de nacht met mini- en maximodellen van gekende gezelschapsspelletjes en ander vertier. Ook het museumcafé
zal in deze gewicht in de schaal leggen. Je
kan er iets heel kleins of net heel groots
bestellen.” Dat belooft.
The sound of piep!

"Ik ben Sophie de giraf"
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“Een andere aanrader is het Huis van
Alijn. Dat is één van mijn persoonlijke
favoriete musea in Gent”, verklapt De
Geyter. We legden ons oor daarom eens
te luisteren bij Hanne Delodder van het
Huis van Alijn. Daar zal op Museumnacht
het startschot van de expo ‘Piep!’ worden
gegeven. Weet u niet wat piepers zijn?
Ontdek dan de charme en de geschiedenis
van dit oldskool rubberen speelgoed uit de
jaren ’40 en ’50 in de expo, die volledig in
het teken staat van de regeneratie van herinneringen door geluid.
“Het is de bedoeling om objecten terug
tot leven te wekken door hun specifieke geluid”, klinkt het bij Huis van Alijn. “Het
geluid van een koffiemolen, een gameboy
of een duracelkonijn is vaak een katalysator die mensen spontaan terugvoert naar
hun verleden.” Daarnaast werkt het museum ook jaarlijks samen met studenten
van het KASK. Dit jaar verkenden twee
studenten het geluidsarchief, wat als basis
diende voor twee kortfilms die op Musecultuur

umnacht zullen worden vertoond. “Het zal
een interactieve totaalervaring worden”,
drukt Hanne Delodder ons op het hart.
Hotspots
Andere trekpleisters zijn o.a. het SMAK,
waar Berlinde de Bruyckere momenteel
exposeert. Met livemuziek van Gerard
Herman op de achtergrond zullen ‘Goudengidsen’ er al uw vragen beantwoorden.
Verder pakt de Sint-Pietersabdij uit met
de tentoonstelling ‘In my head’ van de befaamde boekillustrator Carll Cneut. De
tentoonstelling laat u zowel visueel als auditief in het hoofd van de kunstenaar kijken, die zelfs zijn werktafel verkaste naar
de abdij.
Ook in het Designmuseum kan u uw
licht best eens opsteken. Daar valt immers
Lightopia te bewonderen, een tentoonstelling die de verschillende aspecten van
licht tegen het licht houdt. Verlichtende
drankjes en hapjes worden u geserveerd
door Winterbar ‘Wonderlicht’. Hebt u
eerder een donker kantje? Dan verwijzen
u naar het artikel in deze Schamper over
de recent geopende tentoonstelling in museum Dr. Guislain. Muzikanten, afgestudeerd als muziektherapeut, zullen er de
ruimte vullen met melancholische klanken
en stemmen. Met behulp van vier temperamentendrankjes komt u bovendien te
weten in welke gemoedstoestand u zich
bevindt. Te esoterisch voor u? Dan kan u
vanaf 22u terecht in de Vooruit voor een
heuse afterparty. Zelfs de Lijn zal speciaal
voor Museumnacht extra trams en nachtbussen inzetten tot na middernacht. Nu
bent u helemaal overtuigd!■
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BOEKKORT

Het Hout - Jeroen Brouwers
lma ‘Wie zijn lippen openspert, hem
wacht het verderf ’ (Spreuken 13:3). Dit
gezellige Bijbelcitaat openbaart al meteen
de schijnheilige sfeer in Jeroen Brouwers’
nieuwste, deels autobiografische boek.
Broeder Bonaventura, gedegradeerd tot
surveillant van de slaapzaal, is getuige van
het misbruik en de vernederingen in een
landelijk, franciscaans klooster annex jongerenpensionaat aan de Duitse grens. Daar
terroriseert de nieuwe overste Broeder
Mansuetus de kloostergemeenschap met
zijn misselijkmakende praktijken, waarbij
deze ex-nazi blonde jongetjes viseert als
lustobject en hen for no reason straft met
een harde, houten Prügel. Bonaventura
veracht zijn pedofiele, gewelddadige medebroeders, maar doet niks om dit zwijgen
te doorbreken. Zijn eens nog intellectuele
geest lijkt nu volledig verlamd te zijn door
de zwijgcultuur van de Katholieke Kerk.

Bonaventura, Eldert Haman in een vorig
leven, verkeert daardoor in tweestrijd; hij
gaat amicaal om met zijn leerlingen, lapt
het zesde en het negende gebod (kuisheid,
weet u wel) aan zijn laars en het escaleert
volledig wanneer hij buiten de kloostermuren een vrouw leert kennen. ‘Het hout’
mag dan ook gelden als een anticelibatair
pleidooi. Brouwers fileert zin voor zin de
roomse hypocrisie; suggestief beschrijft
hij het misbruik en de weeë pijn die zowel
de jongetjes als het afvallige hoofdpersonage met zich meeslepen. Daarnaast spot
hij in telegramstijldialogen met de onwetendheid van zijn pervy collega-kloosterlingen. Al bij al een klinkende kaakslag
in het kruis van Onze-Lieve-Heer. Jeroen
Brouwers schrijft een boek, en dat doet hij
nog steeds goed. ■

Interstellar FILMKORT
C.C. U houdt van sterretjes en uw blaas
is middelgroot tot enorm? Mooi zo. U
bent voorbereid op het hersenstoofpotje
dat Interstellar is. Het nieuwe waagstuk van
Christopher Nolan verzamelt talloze decennia in 169 minuten film en is doorspekt
met gegoochel over relativiteit en extra dimensies. Het relaas wordt nochtans eerder
aards afgetrapt. Voedselschaarste en verstikkende stofstormen plagen de wereldbevolking — of wat daarvan overblijft — en
er wordt gevreesd dat de Apocalyps niet
lang meer op zich zal laten wachten. Boerastronaut Cooper, vertolkt door Matthew
McConaughey, trekt de ruimte in om een
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nieuwe thuis te vinden voor de wereld.
Zijn dochter Murph is daar echter niet zo
mee opgezet. Een paar minuten dollen met
je favoriete robot in de ruimte is namelijk
relatief gezien algauw gelijk aan een paar
jaar op de wegterende aarde. Wat volgt is
een meeslepend epos waar zelfs Homeros
een applausje voor over zou hebben.
Nolan, u bekend van Memento en Inception, wordt er wel eens van beschuldigd
steriele films te maken die alleen uit zijn
op uw nachtelijke overpeinzingen. Met
Interstellar probeert hij het tegendeel te
bewijzen door in te zetten op Allesoverwinnende Liefde. Hoewel zijn meligheids-

meter soms nog wat tilt slaat en bepaalde
delen van de film flirten met het absurde,
is het geheel ronduit meeslepend. Dat is de
verdienste van fysica, aanwezig in al zijn
intergalactische glorie. Astrofysicus Kip
Thorne modelleerde speciaal voor de film
het tot op heden meest realistische beeld
van een zwart gat en ook Einsteins relativiteitstheorie en de gevolgen daarvan
worden pijnlijk duidelijk. Fysici mogen
misschien bekvechten over de correctheid
van Interstellar, voor de gewone sterveling
was het een beloftevolle kennismaking.
Hoeveel kost een kaartje voor de eerste
toeristische ruimtevlucht ook weer? ■
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Slappe slettenkak
“Godverdomme, wat voor een slappe
slettenkak is dat hier!” De bekende Vlaamse schrijver buldert door het openstaande
raam van een bovenzaaltje van de Gentse
Vooruit. Een gestreepte kat onderaan de
steeg aan het water kijkt even verschrikt
op alvorens zijn pootje verder te likken.
“Maar allez, Tom, kalmeer nu toch eens”,
sust collega Annelies Verbeke. “Dat is
toch geen manier van doen, zo gaan roepen en tieren. Zoveel spel is nu ook weer
niet nodig.” Die laatste woorden schijnen
de bonzende ader in het voorhoofd
van de Gouden Uilwinnaar alleen
maar groter te maken. “Ah neen?
De situatie is nochtans dramatisch.
Wat zeg ik? Rampzalig! We moeten op de barricades gaan staan!
Auto’s fikken! Flikken meppen!
Revolutie! Desnoods pluimen in
ons gat steken voor prins Flupke
en de VTM als dat is wat nodig is!”
Als om zijn woorden kracht bij te
zetten, heft de schrijver van ‘Kartonnen Dozen’ theatraal de armen
in de lucht, vergetend dat er boven
hem een boekenplank hangt. “Au!”
“Sorry, Jan.” De artistiek directeur
van de KVS wrijft over zijn schedel
terwijl hij het opengevallen exemplaar
van ‘Oorlog en Terpentijn’ een gemene
blik toewerpt. De ondervoorzitster van
PEN Vlaanderen ziet in de vrijgekomen
opening haar kans schoon: “Maar zie je
dan niet dat zoiets net is wat ze willen?
We moeten het slimmer spelen. Tonen dat
we wel willen meewerken. Dat we het wel
begrijpen. Dat er moet bespaard worden.
Dat iedereen zijn centje moet bijleveren.
Dat ook de kunstensector daarbij hoort.
Dat de perceptie verkeerd is. Dat niet iedere zelfverklaarde kunstenaar per definitie een geitenwollensokken sos uit de
grootstedelijke middenklasse is waarvan
38
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door Wouter De Rycke

losofeer over ‘verbinden’ en ‘louteren’, en
dat er ook wel rechtse en conservatieve
artiesten bestaan zonder daarbij namen te
noemen. Om af te sluiten met een waarschuwing voor de afglijding richting de
totale barbarij als de Vlaming nog eens
massaal op de N-VA durft te stemmen.
Bam.” Zichzelf in stilte feliciterend overziet de schrijfster de doodse stilte. Dan
breekt plotsklaps de hele kamer tegelijk los. Iedere aanwezige schreeuwt zijn
idee het eerst in het ijle niets van het rumoer. “Ik houd een benefiet voor
de hele schouwburg met al mijn
vrienden waarin ik ze eens recht
voor de raap zal zeggen waar ik
mijn raap zal steken! In twee talen!” tiert een heftig hyperventilerende Jan Goossens in schelle
falsetstem. “Bij mijn vrienden natuurlijk, niet het parlement of
een of andere minister of zij die
hen verkozen hebben,” verduidelijkt hij meteen. “Ik ga een prijs
ontvangen op het paleis en zal
een manhaftige speech houden
Harige metafoor
tegenover koning Filips over de
waarde van cultuur”, overstemt
Frie Leysen zowel Josse De
zermonniken van complete stilte werke- Pauw als Warre Borgmans. Woorden
lijkheid te zijn geworden in de assemblee. als ‘stoer’ en ‘gewaagd’ en ‘je moet het maar
Dichter des vaderlands Charles Ducal durven bij ons staatshoofd’ ontsnapten zacht
vergeet zijn sigaret erbij. “Godverdom- uit menig mond. De schrijver met het geme”, en hij smijt op zijn vingers blazend kleurde brilletje en de bakkebaarden heeft
de gloeiende peuk buiten. De kat slaat er intussen zijn jas genomen. Terwijl iedergeen acht op en staart verder naar een in een doorkrijst, fluistert hij tegen zichzelf.
de wind gevangen plastiek zak. Tevre- “Weet ge wat? Veel plezier met uw herden met zichzelf gaat Verbeke verder. halingen van F.C. De fucking Kampioenen.
“We moeten de mensen overtuigen van Kust allemaal mijn kloten.” Ondertussen
onze waarde. Kortom, ik stel voor om zit de kat gemoedelijk op een vuilnisbak,
een vlammend ellenlang opiniestuk naar om plots als een schicht weg te schieten,
een kwaliteitskrant te schrijven waarin ik de koude herfstnacht in, op weg naar het
vier pagina’s lang bezig ben over hoe hard onbekende en gefascineerd door zijn eigen
kunstenaars wel niet werken, abstract fi- staart. ■

je al voor hij zijn mond opendoet, weet
wat hij gaat zeggen over een welbepaalde
maatschappelijke kwestie. Dat hij niet totaal van de mensen vervreemd is en soms
klinkt als een dorpspastoor. Auto’s slecht.
Bedrijven slecht. Bakfietsen en kindnegertjes adopteren goed. Gelijk Tom Naegels
onlangs in de gazet heeft beweerd.” “Ik
wist dat iemand met een ziekenkasbrilletje niet te vertrouwen was”, mompelt Bernard Dewulf.
Eventjes lijkt het ideaal van de kartui-
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door Olivier Vander Bauwede en Michiel Geldof
origineel door E.P. Jacobs

Zwart Piet discriminerend
PDS In Nederland woedt al een tijdje
een hevige discussie rond de persoon van
Zwarte Piet. Een goede vriend van de Sint
volgens sommigen, een ranzig overblijfsel
uit het koloniale tijdperk volgens anderen.
In België sluimert sinds kort een andere
discussie, en wel aan de kant van de blanke man. Meneer Sannie, voorzitter van de
Vlaamse Confederatie van Het Mannelijk
Lid, vindt dat de kwestie veel te eenzijdig
benaderd wordt: “Zeggen ze, de zwarten,
dat Zwarte Piet een vorm van verhuld racisme is? Ha. Wat moeten wij dan zeggen,
jongeheer? Ach, met hun zever over dat
knechtengedoe, de sullen. Onze bezwaren
zijn veel reëler, tasbaarder en pertinenter. Alsof de Sint zich alleen laat bedienen door negerlullen. Gadverdamme. Ik wil
staalhard ontkennen dat enkel mannelijke
geslachtsdelen van gekleurden onze dierbare Katholiek zouden kunnen plezieren.
Jaar na jaar staan wij voor paal. Ik pik dat
niet langer.”
De homo-orgie die —zoals de traditie
voorschrijft— elk jaar plaatsvindt tussen
het gekende Spaanse janettenfeesteiland Ibiza en de gaymetropool Antwerpen, is volgens Sannie een teken aan de wand voor
het probleem van deze samenleving. Discriminatie van het blanke geslachtsdeel.
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“Dat het zwarte lid een beter instrument is om de vrouw of man te plezieren,
is een vooroordeel dat —onterecht—
heeft standgehouden doorheen generaties.
Zoals ik het altijd verwoord: ‘Once you go
black, you realize less is more, so you go back
he.’ Ik vind het intellectueel oneerlijk dat
de blanke man nooit eens met zijn roe mag
optreden. Alsof wij er niet in slagen om
eens goed van jetje te geven in de slaapkamer. Ik wil dat deze vooringenomen walgelijkheid stopt. Ik wil een prominente
plaats voor onze blanke pielemuizen en
het recht om mee te stomen op de Stoomboot van de Goedheilig Man.”
De Congolese gemeenschap reageert
op de aanteigeningen van meneer Sannie.
Deheer Koekeskapen: “Wij erkennen als
gemeenschap de problematiek. Wij willen dus ook een tegemoetkoming doen
door ons volledig economisch surplus af
te staan aan de VZW Feo Thrancken. En
sommigen in onze gemeenschap hebben
ook al te kennen gegeven als symbolische
daad een penisverkleining te zullen ondergaan. Met betrekking tot de berichten van
pikken van 60 cm wil ik zeggen dat dat
eerder de uitzondering dan de regel is.”
Hoelang kan deze flagrante uitsluiting
van de blanke nog? HOELANG NOG,
ZWEEDSE COALITIE?! ■
satire
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MUSEUM
NACHT
GENT
4 DECEM
BER
V.U.:Annelies Storms, Botermarkt 1, Gent
Ontwerp: Eva Mouton en Stef Cuypers

Afterparty in Café
Tramlijn 1
VOORUIT vanaf 22u rijdt tot 1u
Gratis toegang
in de Gentse musea

18u—1u

