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WIL DE VERKAVELING TEGENGAAN

U kreeg het hoogstwaarschijnlijk nog 
niet te horen maar het einde van de be-
sprekingen over de hervormingen om-
trent het hoger onderwijs nadert met 
rasse schreden. Alle instellingen – van de 
hogescholen tot de universiteiten – krij-
gen nog tot 1 april de tijd om hun voor-
stellen over thema’s zoals flexibilisering 
en kwaliteitszorg op tafel te leggen. De 
klok tikt voor hen. En wel bijzonder snel. 
Na een luwe periode op het vlak van de 
besprekingen – de blok- en examenpe-
riode zit er hier ten dele voor tussen – 
is het nu weer alle hens aan dek. Want 
er moeten nog héél wat knopen worden 
doorgehakt.

Waar juist? Het is te veel om op te 
noemen maar zeker op vlak van ratio-
nalisering (hoe snoeien we in het aantal 
opleidingen?); flexibilisering (hoe zet-
ten we studenten aan sneller af  te stu-
deren?); kwaliteitszorg (hoe controleren 
we de kwaliteit van onze instellingen?) 
en oriëntering (hoe laten we studenten 
optimaal een studiekeuze maken?) zal er 
nog heel wat gepalaverd moeten worden.

Er wordt de stakeholders daarbij ge-
vraagd om zo goed als mogelijk samen te 
werken. Dat geïnstitutionaliseerd over-
leg, waar alle partijen dus aan contri-
bueren, lijkt de facto echter steeds meer 
uit te draaien in een oppervlakkig rondje 
gekeuvel waarin steeds minder het alge-
meen maar eerder het eigenbelang cen-
traal staat. Als er kan samengewerkt 
worden, dan is dat goed. Is dat echter 
niet het geval, tant pis, dan wordt het be-
leid verschoven van het Vlaamse naar het 
universitaire- of  hogeschoolniveau.

Onder het mom van de autonomie van 
de instellingen komt er zowaar een ware 
verkaveling van het beleid in ons hoger 
onderwijslandschap aan. En de effecten 
ervan zijn, net zoals de krachten die ze 
daartoe drijven, niet te onderschatten. 
Schijn bedriegt wanneer gedacht wordt 
dat hervormingen zonder besparingen 
geen negatieve resultaten zullen opleve-
ren. De relaties tussen de instellingen 
zijn verzuurd en de reacties naar elkaar 
toe worden steeds bitsiger.

Het bracht KU Leuven er in november 
toe om unilateraal de maatregel te nemen 
om zwaar gebuisde studenten aan haar 
universiteit te weigeren. Ook aan UGent 
worden steeds meer van die eenzijdige 
maatregelen naar voor geschoven, gaan-
de van de goed bedoelde SIMON-proef  
tot een interne controle van de kwaliteit 
van de opleidingen. Maar ook op ande-
re vlakken is de verschuiving naar meer 
verkavelingsbeleid niet veraf.

De kapiteins van de grote onderwijs-
tankers gebruiken hun autonomie op een 
hoogmoedige manier om zo de eigen pre-
ferenties door te drukken. De verschui-
ving naar dit nieuw confederaal model 
kan echter sterk nefaste gevolgen hebben 
voor de toekomstige student, hun eigen 
instelling en de maatschappij in zijn ge-
heel. Een mogelijke verschuiving rich-
ting een nieuw soortig klasse-onderwijs 
is dan niet meer veraf. Zal dit – soms 
goedbedoelde – egoïsme een positieve 
structurele verandering bewerkstelli-
gen? Of  kaatst het dwepen met de au-
tonomie terug in het eigen gezicht? De 
instellingen denken hier maar best twee-
maal over na. ■
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KORT

Volgende teksten komen uit het oeu-
vre van Auguste Raes, ondergewaar-
deerd Vlaams dichter en romancier. In 
1986 stierf  hij aan de zenuwaandoe-
ning die hem zijn hele leven belette het 
woord ‘rozijn’ naar behoren te spellen. 
Volgende gedichten stammen uit eind 
jaren zeventig. Deze verzen uit de bun-
del ‘Rozien, rozaan, robijn, Rob de Nijs.’ 
werden voor de gelegenheid in actuele 
context geplaatst.

Bondage-workshop (24/2, Kajira)
‘k had het er graag uitgelaten,
hoe romantisch ik u vond
maar ‘t is best wel lastig praten
met zo’n gag ball in mijn mond

Dancing and Mathematics (17/2, 
PRIME)
Pief  poef  paf
ik dans mijn benen eraf
In auditorium Emmy Noether
hoewel ik liever in haar pruimpje keuter
pief  poef  paf
ik dans haar broek eraf

Nacht Der Wetenschappen (18/2, 
GBK, Chemica, WiNA, Geologica)
Jefke Sas, de erlenmeyer
was een overjaarse vrijer
Ze goten hem vol met ethanol
nu werkt hij voor ‘n multinational

Onderwijsdebat (24/2, VRG)
Wat bakken die Verlichte denkers er nu 
van?
Hobbes, Locke of  Leibniz?
Ikzelf  wacht nog vol bekommernis
op iemand die het ook in ‘t donker kan.

Sterrenkijkavond en lezing kosmolo-
gie (25/2, Vereniging Voor Natuur-
kunde)
Als de sterren flonk’rend aan
de hemel staan
dan kijk ik soms omhoog
Is dat nu waar mijn
scheetjes heengaan?
hopelijk blijf  het droog

Rozien, rozaan, robijn, Rob De Nijs

door Brecht Vissers
cartoon door Martijn Vermeersch 

24u Coulissen (24/2, GFK)
‘k Ga met u naar huis
alwaar ik per abuis
en misschien ook overal
eens goed kakken zal

It’s the economy, stupid: debat met J. 
Crombez, L. Vereeck en K. Schoors 
(24/2, JongSocialisten UGent)
Met de collega’s een dagje uit
we worden hier zowaar uitgebuit
die inflatie wordt me teveel
ik wil nu al op ‘t springkasteel■
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FOTOPAGINA

Lichtfestival 2015

Het Gentse Lichtfestival trok dit jaar meer dan 600.000 nieuwsgierige bezoekers aan. Gezellig staren naar het 
wonder genaamd elektriciteit. ■

door Arthur Joos
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ON THE ORIGIN OF

Na een zatte avond, als liefhebber 
van de betere neonverlichting of  als 
toevallige passant: eenieder die reeds 
ronddwaalde in de buurt rond ’t Zuid, 
heeft kunnen ondervinden dat Gent 
over een uitgebreide rosse buurt be-
schikt. Gaande van raamprostitutie 
tot peep shows en erotische cinema’s, de 
prostitutiebuurt kent een erg gevari-
eerd aanbod. Maar één element uit de 
buurt springt wel erg nadrukkelijk in 
het oog: de Pieter Vanderdoncktdoor-
gang, in de volksmond beter gekend als 
‘t Glazen Straatje.

HOERENKOTEN ALS ERFGOED

Het verbaast misschien, maar dat 
Glazen Straatje wordt erkend als on-
roerend Vlaams erfgoed. Hoewel reeds 
bij het bekijken van de gevel van de 
doorgang het statige en chique karak-

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn ei-
gen vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doen 
wij dat in zijn plaats. Vandaag: ‘t Glazen Straatje.

ter opvalt. Het is duidelijk dat dit niet 
altijd bordelen waren. De doorgang 
werd gebouwd tussen 1848 en 1852, 
toen het Gentse Zuid er nog helemaal 
anders uitzag: geen shoppingcenter of  
bibliotheek maar wel een treinstation 
kenmerkte de buurt toen. Je ooit afge-
vraagd waarom het park aan het Zuid 
zo’n gekke langwerpige vorm heeft? 
Het is het enige herkenbare restant van 
de treinsporen die er ooit lagen.

De Pieter Vanderdoncktdoorgang 
was oorspronkelijk een winkelgale-
rij en diende een dubbel doel. Ener-
zijds verbond het de herenhuizen uit 
de Brabantdam met het Zuidstation 
en zorgde aldus voor een rechtstreek-
se verbinding tussen station en Koren-
markt. Daarnaast droeg de galerij bij 
aan de sanering van de arbeiderswijk 
(lees: afbraak van de beluiken en het 
wandelen sturen van de arbeiders) die 

het Zuid toen kenmerkte. Deze sane-
ring bereikte rond 1880 haar hoogte-
punt met het zogenaamde Zollikofer-De 
Vigneplan. Ingenieur Edouard Zolli-
kofer en architect Edmond de Vigne 
wilden, naar analogie met Parijs, cen-
trum en station verbinden met brede la-
nen waar de burgerij zich thuis voelde: 
de Vlaanderenstraat. De galerij ver-
loor daardoor echter haar functie als 
voornaamste verbindingsweg. Boetieks 
trokken er weg en maakten plaats voor 
prostitutie die ervoor al aanwezig was 
in de arbeiderswijk: ‘t Glazen Straatje 
was geboren. Wanneer het Zuidstation, 
aan belang ingeboet door de bouw van 
het Sint-Pietersstation, rond de eeuw-
wisseling verdween, zette de verloede-
ring door en verspreidde de prostitutie 
zich naar de omliggende straten.

EINDE VAN HET GLAZEN 
STRAATJE IN ZICHT?

De laatste jaren raakte de rosse buurt 
echter in opspraak. De bal ging aan het 
rollen door een klacht wegens overlast 
in 2012. Daar zouden Noord-Franse 
jongeren, die de Gentse prostituees 
naar verluidt roemen om hun goede 
prijs-kwaliteitsverhouding en massaal 
naar hier trekken in het weekend, veel 
mee te maken hebben. Het stadsbe-
stuur reageerde met een strenger beleid 
waarbij prostituees GAS-boetes riske-
ren wanneer ze zich te schaars kleden 
of  wanneer ze klanten lokken door te 
dansen of  op ramen te tikken. Over dat 
laatste berichtte zelfs de BBC. Bepaalde 
straten weren echter ook actief  borde-
len en er wordt gefluisterd dat alle bor-
delen op termijn moeten verhuizen naar 
de rand van de stad. ■

Het Glazen Straatje

door Pieter Gordts
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ONDERWIJS

UGent grijpt terug naar jaarvakken 

Nadat de KU Leuven aankondigde zwaar gebuisde studen-
ten te weren, komt ook de UGent op de proppen met en-
kele maatregelen om de studieduur in te perken. Zo komt 
er een deliberatie aan het einde van de bachelor en krijgen 
faculteiten de kans om terug meer jaarvakken in het eerste 
jaar in te voeren. Ook wordt de volgtijdelijkheid herbeke-
ken: “De UGent gaat voor een constructieve aanpak, geen 
repressieve.”

De gemiddelde Vlaamse student 
heeft alsmaar meer tijd nodig om een 
bachelordiploma te behalen. Slechts 
30% van de studenten die aan hoger on-
derwijs beginnen, behalen in de voor-
ziene termijn van drie jaar hun diploma. 
45 à 50% doet er vier jaar over. In tijden 
van besparingen zorgt deze studieduur-
verlenging voor veel overbodige kosten 
en dus riep minister van Onderwijs Hil-
de Crevits (CD&V) de onderwijsinstel-
lingen op om hier maatregelen tegen te 
nemen. De KU Leuven kwam al snel op 
de proppen met een 30%-maatregel. Die 
houdt in dat eerstejaars die geen 30% 
van de opgenomen studiepunten be-
halen een jaar geen toegang krijgen 
tot dezelfde opleiding. De UGent kon 
zich niet vinden in de maatregel en 
kondigt nu haar eigen pakket maat-
regelen aan. Rector Anne De Paepe 
en voorzitter van de Gentse Studen-
tenRaad (GSR) Jelle Heyvaert geven 
tekst en uitleg.

Hoe pakken jullie de studieduur-
verlenging aan?

De Paepe: “Ten eerste willen we hel-
pen bij de oriëntatie door de SIMON-
test aan te bieden. Daarnaast gaan we 
volop voor remediëring en begeleiding, 
dit indien nodig al na het eerste semes-
ter. We willen meer individueel bijstu-
ren. Verder zullen we ook delibereren 
op het einde van de bacheloropleiding. 
Dan kunnen we dat geheel helemaal af-
sluiten en zo ook vermijden dat studen-
ten eerstejaarsvakken meenemen tot in 

hun master. Ook de faculteiten zijn vra-
gende partij.”

Nu wordt er al na het eerste jaar 
gedelibereerd: studenten die bijvoor-
beeld een acht halen of  twee negens 
worden gedelibereerd. Dat systeem 
blijft behouden?

De Paepe: “Inderdaad. Maar in het 
huidige systeem focussen we soms te 
hard op één cijfer. Dat cijfer wordt na 
verloop van tijd voor sommige studen-
ten een psychologische drempel. Die 
psychologische barrière remt studenten 
af  die voor de vijfde keer een examen 

afleggen. Dat soort dingen moet eruit. 
We moeten van elke student individu-
eel zijn of  haar globale traject bekij-
ken. Als er daar één aberratie in zit, dan 
moeten we nagaan of  dat vak wel een 
grote belemmering zal vormen voor het 
vervolg van de studies of  op de latere 
professionele activiteit van de student. 
Een deliberatie houdt net in dat je met 
de individuele student rekening kan 
houden. Gaat een student psychologie 
dan een zoveel slechtere psycholoog 

zijn als hij of  zij na vijf  jaar wroeten 
niet slaagt voor dat examen Statistiek? 
Ik geloof  dat niet. Deze maatregel zal 
er komen, maar of  dat vanaf  volgend 
academiejaar of  het academiejaar erop 
zal zijn, dat moet nog duidelijk worden 
in de komende weken.”

Er moet wel een zekere regelge-
ving zijn, niet zomaar iedereen zal 
gedelibereerd worden?

Heyvaert: “We moeten speling la-
ten, maar de regels zullen wel ongeveer 
zijn zoals nu bij de deliberatie na het 
eerste jaar. We moeten daar niet soepe-
ler in zijn. Het is niet de bedoeling dat 
bijvoorbeeld studenten met een zes op 
twintig gedelibereerd worden, er moet 
een ondergrens zijn. Het is belangrijk 
het onderscheid te blijven maken in ty-
pes buisvakken. Sommige buisvakken 
zijn gewoon moeilijk, andere buisvak-
ken blijven mensen meeslepen en dat tot 
in hun master. Bij die vakken zit er een 
probleem, want het zijn altijd dezelfde 
mensen die buizen. Selectievakken zijn 
geen ‘chronische buisvakken’. Selectie-
vakken in het eerste jaar horen erbij.”

BOLOGNA TERUGGESCHROEFD

Daarnaast zou er sprake zijn om 
terug meer jaarvakken in te voeren 
in het eerste jaar.

De Paepe: “Elke faculteit bekijkt nu 
in welke mate dat interessant kan zijn. 
Veel professoren gaven de opmerking 
dat ze sinds de invoering van het se-
mestersysteem sommige vakken artifi-
cieel in twee semestervakken moesten 
opdelen (een tiental jaar geleden werd het 
semestersysteem samen met de bachelor- en 
masterstructuur in Vlaanderen ingevoerd 
als gevolg van de Bolognaverklaring in 
1999, red.). Ze merken daar nu de nega-
tieve effecten van en zien die vakken lie-
ver als een geheel. Daar pleiten zij voor 
een invoering van een jaarsysteem, dit 
met een of  meerdere evaluatiemomen-
ten tijdens het jaar en bijvoorbeeld ook 

Rector Anne De Paepe en GSR-voorzitter Jelle Heyvaert

door Arno Vanhollebeke en Willem-Jan Persoons 
foto's door Arthur Joos

"Selectievakken in het 
eerste jaar horen erbij" 

Heyvaert
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ONDERWIJS

proefexamens. Meer permanente evalu-
atie betekent een meerwaarde, zo kun-
nen we de werklast spreiden. Dit proces 
verloopt zeer stapsgewijs. De facultei-
ten bekijken nu wat voor welke oplei-
ding het best werkt, ze krijgen daar veel 
vrijheid in.”

Heyvaert: “Het is van groot belang 
dat er op tijd geëvalueerd wordt, zodat 
studenten niet plots in juni zien dat ze 
het niet kunnen. Met jaarvakken zorg je 
voor een langere inlooptijd voor nieu-

we studenten, want het verschil tus-
sen het secundair en hoger onderwijs 
blijft enorm. Je moet een student ook 
tijd durven geven die omschakeling te 
maken.”

Heeft Bologna afgedaan?
De Paepe: “We streven naar het bes-

te van de twee systemen. Vroeger de-
den we het met jaarvakken, we zijn naar 
een ander systeem gegaan, maar dat be-
tekent niet dat het huidige systeem het 
beste is. Ons huidig systeem moet bij-
gestuurd worden. Het zal nooit ideaal 
zijn, dit is een moment waarop we het 
één en ander in vraag stellen.”

Versterken jaarvakken niet het 
uitstelgedrag van sommige studen-
ten?

De Paepe: “De druk zal wel degelijk 
nog op de ketel zitten. Na het tweede 
jaar verwachten we dat de studenten 
75% van de studiepunten van het eerste 
jaar behaald hebben, ze moeten ermee 
bezig zijn en voldoende studiepunten 
opnemen (concreet moeten ze dus 45 van 

de 60 studiepunten uit het eerste jaar 
behaald hebben, red.).”

Heyvaert: “De studenten gaan 
zo ook hun eerstejaarsvakken niet 
verwaarlozen als ze die meeslepen. 
Ze moeten op een positieve manier 
dat traject kunnen afleggen, dat 
komt ook de uitstraling van onze 
universiteit ten goede.”

En wat met de volgtijdelijk-
heid, want voor veel vakken moet 
je voor een ander vak geslaagd 
zijn eer je het mag volgen?

De Paepe: “We moeten de volg-
tijdelijkheid durven versoepelen, 
die is nu zeer streng en niet steeds 
even logisch in bepaalde richtin-
gen. Ze werd samen met het se-
mestersysteem ingevoerd, maar we 
moeten dat durven in vraag stel-
len en herbekijken. In onze huidige 
context kan volgtijdelijkheid een 

vertragend effect hebben, we moeten ze 
versoepelen.”

De UGent lijkt minder streng dan 
de KU Leuven.

Heyvaert: “Het is een kwestie van 
perceptie. Na de tweede kans zullen we 
ook streng zijn. We zijn niet simpeler, 
maar we geven een tweede kans. De 
30%-maatregel van de KU Leuven treft 
bovendien zeer weinig studenten.”

De Paepe: “Elke jongere moet de-
zelfde onderwijskansen krijgen. De 
maatregel van de KU Leuven is een 
symbolische maatregel. Wij zijn niet 
minder streng dan de KU Leuven, maar 
we kiezen als Universiteit Gent voor 
een constructieve, positieve aanpak, en 
niet voor een repressieve. Studenten die 
mislukken, willen wij een tweede kans 
geven om zich alsnog te herpakken. 
Maar ze moeten zich dan natuurlijk wel 
bewijzen. Dat is een algemeen humaan 
principe. Ook al grijpt slechts één stu-
dent die kans, dan nog heeft het een im-
mense impact op zijn leven.”

UGENT-MAATREGELEN

- SIMON test 
– 75% van eerste jaar behaald 
aan einde tweede jaar 
– deliberatie op het einde van 
de bacheloropleiding 
– meer jaarvakken 
– volgtijdelijkheid herzien
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ONDERWIJS

GEEN VLAAMSE 
MAATREGELEN?

Moest minister Crevits (CD&V) 
deze maatregelen niet Vlaams invoe-
ren? Nu verdelen de twee machts-
blokken het onderwijsveld.

Heyvaert: “Als GSR vinden we dit 
goede maatregelen en zouden we het 
helemaal niet erg vinden als dit aan ie-
dere instelling zou worden ingevoerd. 
Momenteel is het nog niet zo, we gaan 
ook niet stellen dat de Gentse maatre-
gelen Vlaams moeten zijn. Komt het er 
nog van? Des te beter. Iedere instelling 
kan hier zelfstandig over beslissen.”

De Paepe: “Als scholieren de keuze 
hebben tussen instellingen die andere 
accenten leggen, dan moeten we dat 
niet als negatief  aanzien. De ene jon-
gere zal zich beter thuis voelen in de fi-
losofie van de ene instelling, een andere 

jongere in een andere. We willen allen 
hetzelfde: iets doen tegen de onbedoel-
de neveneffecten van de flexibilisering. 
We doen dat elk met andere accenten, 
naargelang onze filosofie. Minister Cre-
vits begrijpt ook wel dat niet alles opge-
legd kan worden, zo werkt het niet. We 
hebben de maatregelen van en met de 
andere universiteiten besproken, er zijn 
veel gelijkenissen. De meningen lopen 
niet zover uiteen als het in de pers naar 
buiten kwam.”

De perceptie heerst ook dat er nu 
heel wat beweegt, dit om te kunnen 
besparen. Men wist al langer dat de 
studieduur groter werd.

Heyvaert: “We mogen niet vertrek-
ken vanuit de besparingslogica. We wil-
len een efficiënter en meer kwaliteitsvol 
hoger onderwijs. De context van bespa-
ringen komt de debatten niet ten goede. 
Wij pleiten al jaren voor de invoering 
van een beter uitgebouwd oriënterings-
traject. We hopen ook dat het geld dat 
bespaard wordt, door bijvoorbeeld het 

opleidingsaanbod te rationaliseren, 
naar het hoger onderwijs terugvloeit.”

De Paepe: “Misschien hadden be-
paalde dingen ook al eerder op tafel 
moeten liggen. Maar zeker wat betreft 
studiebegeleiding en oriëntering ver-
trekken we niet van nul, die mensen le-
veren al jaren goed werk.” ■

"De maatregel van 
de KUL is symbolisch"

De Paepe
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De Brug breidt uit

Na de Boekentoren, de Plateau en de Rozier worden voorbijgangers in de Sint-
Pietersnieuwstraat alweer geconfronteerd met een bouwterrein in het hart van de univer-
siteitsbuurt. Ditmaal in en rond de Brug. Wat gaat er gebeuren met onze geliefde resto? 

door Arno Vanhollebeke en Esther Beeckaert 
foto's door Dierendonckblancke & L.U.S.T. Architecten

Toen in 2011 resto Overpoort de 
deuren sloot, opende resto Kantienberg. 
Toch merkt de UGent dat er nood is aan 
nog meer zitplaatsen in de resto’s in en 
rond het Sint-Pietersplein. De Brug, het 
populairste studentenrestaurant van de 
UGent, is hiervoor uitverkoren. Geen 
paniek, uw dagelijkse portie spaghetti 
zal u daar nog steeds kunnen consume-
ren. De bedoeling is dat de Brug tijdens 
de werken enkel zal sluiten in de zomer-
vakantie. 

Op lesdagen gaan er in de Brug da-
gelijks een goeie 2.750 broodjes en 
maaltijden de deur uit. Met de geplan-
de uitbreiding wil de UGent hier een 
pak bij doen. Ook zal de faculteit Poli-

tieke en Sociale Wetenschappen wel-
dra gehuisvest zijn in het Technicum 
waardoor de resto nog meer studenten 
verwacht. In 2013 werd Dierendonck-
blancke & L.U.S.T. Architecten aan-
geduid om het schetsontwerp voor de 
geplande uitbreiding en renovatie op 
te maken. “Oorspronkelijk was het de 
bedoeling om uit te breiden naar de 
achtertuin van de Brug, maar al snel 
bleek dat hierdoor in de keuken te wei-
nig ruimte voor uitbreiding zou zijn,” 
vertelt Marc Bracke, directeur Stu-
dentenvoorzieningen (DSV). Meer zit-
plaatsen maken het nodig om ook extra 
maaltijden te voorzien. Bijgevolg zou 

de keuken en vooral de vaatwaskeuken 
het verhoogde tempo niet aankunnen. 
“Het architectuurbureau stelt voor om 
de realisatie van deze uitbreiding op 
een andere manier te verwezenlijken, 
namelijk de realisatie van een afzon-
derlijke cafetaria op het studentenplein 
met de bovenbouw aansluitend op de 
verbruikszaal van de Brug. Bovendien 
leeft al langer het idee om een studen-
tenplein aan te leggen tussen het Ufo, 
het Technicum en de Brug.”

Luidop droomt Bracke van het stu-
dentenplein, dat het hart van de Uni-
versiteit Gent moet vormen. “Nu trekt 
dat plein op niets met al die fietsenstal-
lingen, dat kan en moet beter.” Voor het 
plein zijn er nog weinig concrete plan-
nen, maar dat de vernieuwde Brug er 
een belangrijk deel van moet uitmaken, 
ligt al vast. De Brug zal uitgebreid wor-

den in de richting van het Ufo, met een 
nieuwe cafetaria.

CINEMA-AVONDEN

Hoe zal deze nieuwe cafetaria eruit 
zien? De cafetaria zal gebouwd worden 
naast het huidige restaurant en zal twee 
verdiepingen hebben. Zo wil de univer-
siteit op bepaalde momenten de verdie-
pingen en lokalen kunnen opdelen om 
er verschillende activiteiten te laten 
plaatsvinden. “Met de collectieve blok-
woede kan er dan ook gestudeerd wor-
den in de bovenverdieping, die volledig 
afgesloten kan worden van de cafetaria. 
Daarnaast kunnen we er films tonen 
of  vergaderen. Maar in piekmomenten 
moet daar natuurlijk gegeten worden,” 
gaat Bracke verder. Verder vinden we 
op de benedenverdieping de cafetaria 
met terras op het plein. 

"De Brug moet deel 
worden van het ver-
nieuwde studenten-

plein"
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Bracke gaat nog een stap verder; hij 
hoopt dat hier op zomeravonden op ter-
mijn misschien zelfs cinema-avonden 
kunnen plaatsvinden door te projecte-
ren op de zijgevel van het Ufo: “Bij het 
Lichtfestival hebben ze mijn idee gesto-
len”, lacht Bracke. U hoort het: grootse 
plannen bij de UGent. De ingang van 
de vernieuwde Brug zal op het studen-
tenplein komen en dus niet langer aan 
de Sint-Pietersnieuwstraat. “Op termijn 
moeten studentenverenigingen op het 

AV, EB Meer maaltijden in de Brug vraagt ook meer personeel. Bracke vertelt 
dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor resto Sint-Jansvest, de huidige 
‘omgedraaide’ of  ‘vegetarische’ resto van de UGent. “Dat gebouw is niet lan-
ger geschikt om te voldoen aan de huidige en strenge veiligheidsregels. Het is 
bijvoorbeeld zeer moeilijk dit gebouw te evacueren in geval van nood.” Bracke 
vreest dat de UGent deze resto  waarschijnlijk niet zal kunnen openhouden. 
“Het personeel en concept van de Sint-Jansvest zullen dan ook voor een groot 
deel geïntegreerd worden in de vernieuwde Brug. Ik zal uiteraard die men-
sen niet ontslaan, dus kunnen ze waarschijnlijk in de nieuwe, grotere Brug 
terecht” ■

SINT-JANSVEST BEDREIGD
plein ook activiteiten kunnen organi-
seren om zo het drukbezette Sint-Pie-
tersplein te ontlasten.” Bracke ziet de 
vernieuwde Brug duidelijk als een be-
langrijk deel van een heraangelegd stu-
dentenplein. “Er wordt niet enkel naar 
het restaurant of  de maaltijden zelf  ge-
keken, maar ook naar het grotere plaat-
je. De Brug moet een deel worden van 
het vernieuwde studentenplein als ont-
moetingsruimte.” 

Ook aan de achterkant van de Brug 
zullen er enkele veranderingen door-
gevoerd worden. De verschillende 
gebouwen achter de gevels van de huis-
nummers 45, 47, 49 en 51 in de Sint-
Pietersnieuwstraat, waar zich nu onder 
andere de Jobdienst en Sociale Dienst 
bevinden, zullen afgebroken worden. 
Op deze manier komt er een toegang 
naar de tuin achter nummer 51, aanslui-
tend op de achterzijde van de huidige 
Brug. Studenten kunnen dan kiezen: ze 
nemen plaats op het nieuwe terras op 
het studentenplein of  ze nestelen zich 
in de tuin, waar schaduw en rust gevon-

Het oude gebouw was dringend aan vernieuwing toe 

"De ingang van de 
resto zal op het plein 
zijn, niet in de Sint-
Pietersnieuwstraat" 
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ACHTERKLAP

den kunnen worden. Bovendien wil de 
UGent ook het terras aan de achterzijde 
uitbreiden. Diensten zoals de Jobdienst 
en de Sociale Dienst zullen daarmee 
een stuk zichtbaarder en toegankelijker 
worden voor de student, door ze in di-
recte aansluiting op het plein te plaat-
sen.

INGANG OP HET PLEIN

De plannen zitten in de finale fase. 
“De Sociale Raad gaf  al haar goedkeu-
ring en ook de begrotingen hebben 
groen licht gekregen. We zijn dus quasi 
rond om naar de aanbesteding te gaan,” 
vertelt Marc Bracke. Kostenplaatje: 
meer dan 5,5 miljoen euro voor de uit-

breiding van restaurant De Brug en de 
renovatie van het vroegere studenten-
huis. Michaëla Geenens, projectleider, 
bevestigt dat het bouwaanvraagdossier 
klaarligt: “Het project wordt nu nog 
voorgesteld aan de kwaliteitskamer van 
de stad Gent en als het goed bevonden 
wordt — wat we verwachten — wordt 
de bouwaanvraag ingediend.” 

De werken zouden begin 2016 moe-
ten beginnen. Hierbij is het de bedoeling 
om het restaurant niet of  nauwelijks te 
sluiten. Bracke hoopt in 2019 klaar te 
zijn met de werken. Geenens: “Ruw-
weg ziet de planning er als volgt uit: 
in een eerste fase wordt de nieuwe ca-
fetaria op het studentenplein gebouwd. 
De toegang tot de Brug gebeurt in deze 
fase nog via de Sint-Pietersnieuwstraat 
zoals vandaag het geval is. Vervolgens 
worden de achtergebouwen afgebroken 
en zullen in- en uitgang zich bevinden 
op het plein. In een derde fase zullen 
de nieuwe kantoren in de Sint-Pieter-
snieuwstraat ingericht worden en ten-
slotte worden de verbouwingswerken in 
het restaurant zelf  en aan de kant van 
de nieuwe tuin gerealiseerd”. ■

T.J. VRG KOMT ER GOED VANAF

Het VRG is naar aanleiding van 
een doopincident een maand ge-
schorst. Veel consequenties blijkt 
dat in de praktijk niet te hebben. 
Zo kan hun Onderwijsdebat in de 
Blandijn doorgaan en gaat hun quiz 
niet in de Therminal door, maar in 
‘t Unief. Hoewel ’t Unief  inderdaad 
geen universiteitslokaal is, wordt 
het onrechtstreeks wel volledig met 
universiteitsgeld opengehouden. De 
vraag of  de universiteit wel streng 
genoeg optreedt bij schendingen van 
het doopdecreet, wordt zo nog maar 
eens wat pertinenter.

ALS IN PFK ZEGT SORA, OMG!

Begin december werden de Ac-
tief  Linkse Studenten (ALS) uit het 
Politiek-Filosofisch Konvent (PFK) 
gezet. Hun subsidiedossier bevat-
te volgens het PFK te weinig acti-
viteiten. ALS deed haar beklag bij 
de Sociale Raad (SoRa), met als ar-
gument dat de beslissing onrecht-
vaardig (17 van haar 25 activiteiten 
werden gediskwalificeerd) en bo-
vendien politiek gemotiveerd (met 
een rechtsgetinte meerderheid te-
gen een linkse minderheid) was. De 
SoRa is tot de conclusie gekomen dat 
die schorsing inderdaad onterecht 
was en botst met de statuten van het 
PFK. De SoRa zal het bestuurscolle-
ge van de UGent adviseren de schor-
sing ongedaan te maken. De kans is 
groot dat het ALS dus zijn erken-
ning terugkrijgt. Maar de sfeer op 
de volgende PFK-vergadering zal er 
niet op vooruitgaan na dit incident. ■

"We hopen in 2019 
klaar te zijn met de 

werken" 
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Kater voor Student Kick-Off

Student Kick-Off  mist jaarlijks tienduizenden euro’s aan in-
komsten omdat de vrijwilligers gratis drank weggeven. In 
2013 ging meer dan 70.000 euro, 43% van de drankomzet, 
verloren. Tijdens de meest recente editie besloot de orga-
nisatie hiertegen op te treden. Enkele vrijwilligers leggen 
de vinger op de wonde. “Werken voor de Kick-Off  is echt 
oneerlijk.”

door Laetitia Mouton en Arno Vanhollebeke 
cartoon door Lorenz Kempeneers

Student Kick-Off  (SKO) is de alom-
bekende feestelijke opener van het aca-
demiejaar, georganiseerd voor en door 
studenten. Alleen zorgt dat laatste voor 
problemen. Na enkele berekeningen, 
gebaseerd op officiële cijfers, bleek dat 
meewerkende vrijwilligers tijdens de 
editie van 2013 vaak te vrijgevig wa-
ren. Dat jaar boekte de SKO een record-
winst van 27.000 euro. Toch ging meer 
dan 70.000 euro verloren door het gra-
tis weggeven van drank. Ulrieke Van 
de Weghe, verantwoordelijk voor de 
drankverkoop van SKO: “We hadden al 
enige tijd een vermoeden dat er heel wat 
drank weggegeven werd, maar toen we 
in 2013 bekeken om hoeveel dat precies 
ging, vielen we echt achterover. Zoiets 
is niet leuk om te horen.” Ook de steu-
nende partners, waaronder de UGent 
en stad Gent, reageerden ontzet.

In 2013 ging 43% van de drankom-
zet verloren door het gratis weggeven 
ervan, zo bevestigt ons de organisatie. 
“Daar moesten we absoluut tegen op-
treden, het kon niet blijven duren”, gaat 
Van de Weghe verder. De barverant-
woordelijken — die de voorbije jaren 
ook deel uitmaakten van de vrijwillige 
organisatie — zijn vervangen door pro-
fessionele, betaalde lijnwachters. De or-
ganisatie bevestigt dat in 2014 ‘slechts’ 
24% van de drankomzet verloren ging, 
wat volgens onze berekeningen neer-
komt op een verlies van om en bij de 
20.000 euro. “Het weer tijdens de meest 
recente editie was stukken minder dan 
in 2013, dus dat speelt zeker mee als we 

het aantal consumpties bekijken. We 
zijn enorm afhankelijk van het weer”, 
vertelt Jochen Merlier, vorig jaar 
deel uitmakend van de kernorganisa-
tie van SKO en sinds dit jaar deel van 
de raad van bestuur van SKO. Als we 
de globale inkomstenverdeling in 2013 
bekijken, haalde SKO 43% van hun in-
komsten uit de drankverkoop, 37% uit 
sponsoring van commerciële partners 
zoals KBC en De Morgen en 17% uit fi-
nanciële steun van beleidspartners als 
stad Gent, UGent en andere onderwijs-
instellingen. Het financieel eindverslag 
voor de meest recente editie van 2014 
is nog niet volledig af, maar verwacht 
wordt dat de percentages overeen zul-
len komen.

GIGANTISCH ZUIPFESTIJN?

Na rondvraag bij meerdere vrijwil-
ligers van verschillende verenigingen 
bleek dat het werken voor SKO toch 
wel enige frustraties met zich mee-
brengt. Die frustraties hebben tot ge-
volg dat vele vrijwilligers gratis drank 
weggeven om de door hen als oneerlijk 
bestempelde vergoeding te compen-
seren. Een vrijwilliger getuigt: “We 
worden onvoldoende vergoed. Je ont-
vangt slechts een bon per gewerkt uur, 
wat echt wel weinig is voor het zware 
werk dat je moet leveren. Een eerlijke 
verdienste zou ons meer motiveren om 
er geen zooitje van te maken.” Meer-
dere verschillende vrijwilligers erken-
nen, anoniem, dat ze vaak aan vrienden 

en familie gratis drank uitdeelden: “We 
werken mee aan SKO om ons te amuse-
ren, het is een fantastisch concept waar 
we graag aan meewerken, maar ook 
onze vrienden maken deel uit van het 
plezier en dus geven we soms wel wat 
pintjes weg. We geven ook niet aan jan 
en alleman drank weg natuurlijk. Het 
is geen gigantisch zuipfestijn.” Dries 
Maelegheer, verantwoordelijk voor 
20 vrijwilligers van de KSJ Lissewege 
hielp al meerdere edities mee, tot vorig 
jaar: “De reden dat medewerkers snel-
ler drank weggeven, valt te wijten aan 
de lage vergoeding. Al jaren klagen we 
daarover en elk jaar horen we dat ze er 
werk van zullen maken, maar dat ge-
beurt niet. De vergoeding stelt niets 
voor.” Van de organisatie horen we ook 
klachten, dit over de vele problemen 
met de KSJ Lissewege, waarmee SKO 
niet meer wenst te werken vanaf  vol-
gend jaar.

Bij de organisatie van de SKO weer-
leggen ze de kritiek dat de vergoeding 
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te wensen overlaat: “In 2013 kregen ze 
één bon per gewerkt uur en een brood-
je, bij de editie van 2014 kregen ze er 
voor de volledige shift nog een bon ex-
tra bij. Dat kost ons ook heel wat als 
je weet dat het om 500 medewerkers 
gaat”, aldus Jan Vanaenrode, algemeen 
coördinator van de komende editie van 
SKO. Het gebrek aan een deftige belo-
ning lijkt één van de oorzaken van het 
gratis weggeven van drank, maar ook 
het feit dat de organisatie van SKO jaar 
na jaar professioneler wordt, speelt ze-
ker ook mee. “Vroeger kregen we een 
goodiebag met onder meer een Playboy 
en een cinematicket in, dan was er ook 
nog een medewerkersfeest in de De-
cadance waar het drank à volonté was. 
Vroeger legde de organisatie ons meer 
in de watten,” gaat Maelegheer verder. 
De organisatie van SKO ziet een verde-
re professionalisering als een normale 
stap, Merlier: “Het is echt niet abnor-
maal dat SKO professioneler te werk 
gaat, vroeger was het misschien wat 

losser en kregen de medewerkers meer 
voordelen, maar natuurlijk kan het zo 
niet blijven duren, de excessen moesten 
eruit. Onze boekhouding wordt profes-
sioneler en professioneler, ook leggen 
stad Gent en de overheid veel meer re-
gels op die we moeten volgen, die op 
hun beurt bijkomende kosten met zich 

meebrengen. We zijn niet uit op winst 
maken en verdienen daar zelf  niets 
mee, maar we moeten ons wel indekken 
voor een eventueel slecht jaar.” Zo heeft 
SKO na de editie van 2013 een financi-
ele buffer van 60.000 euro, dit om dus 
– volgens de organisatie althans – uit 
de kosten te komen bij rampedities en 
duurzame investeringen te realiseren.

SENSIBILISEREN

De vrijwilligers wijzen ook op een 
gebrek aan communicatie en transpa-
rantie van de organisatie zelf. Het feit 
dat de drankinkomsten voor SKO van 
zeer groot belang zijn, is bij vele vrij-
willigers niet geweten. “Een organisatie 
als SKO gaat om met enorme bedragen 
en krijgen hun inkomsten vooral door 
sponsors”, klinkt het. Wanneer ze horen 
dat SKO tienduizenden euro’s misloopt 
door het gratis weggeven van drank, 
volgen vaak reacties van verwondering 
en ongeloof. Van de Weghe van SKO: 
“Vrijwilligers denken soms te vaak dat 
we enorm veel geld over hebben, maar 
wij moeten ook elke euro twee keer om-
draaien voor we hem kunnen uitgeven, 
hoor. Een sterkere sensibilisering over 
de problematiek en onze organisatie bij 
de vrijwilligers en de modale student is 
zeker nodig.”

Het strengere optreden ging vooral 
dit jaar nog een stapje verder, zo wer-

den een vijftal vrijwilligers betrapt op 
het grootschalig uitdelen van drankjes 
of  het stelen van bonnetjes. Zij werden 
meegenomen door de politie, die enkele 
PV’s opstelde. “De mensen die bij de po-
litie gebracht werden, vormden slechts 
een kleine minderheid. Bovendien wor-
den ze niet vervolgd, alleen zal er nu op 
hun strafblad een vermelding van dief-
stal staan. Wij hebben ook geen baat bij 
ruzie met vrijwilligers, maar we moes-
ten actie ondernemen. Het ging echt om 
honderden bonnen”, aldus Vanaenrode.

Maelegheer bevestigt dat zijn team 
jaar na jaar het gevoel kreeg dat er 
strenger opgetreden werd: “Het pro-
bleem leidt tot grote frustratie bij de 
organisatie, waardoor de vrijwilligers 
zelf  voelen dat het vertrouwen in hen 
allen zoek is. De organisatie moeit zich 
meer en meer met de togen. Het is ook 
raar dat de vrijwilligers nauwelijks be-
loond worden, terwijl SKO dan betaal-
de werknemers via een extern bedrijf  
aan andere togen zetten. Ze kunnen dan 
blijkbaar ook perfect zonder onze hulp.” 
SKO reageert dat er geen togen bezet 
worden door betaalde werknemers: 
“Wel krijgen we vaak hulp van de goede 
doelen die we steunen met de actie ‘Stu-
dents for Students’, maar die mensen 
worden niet betaald.” Die goede doelen 
ontvingen vorig jaar in totaal 23.500 
euro, dit voornamelijk via de inkom van 
1 euro.

Over de manier waarop het nu verder 
moet, lopen de meningen uiteen. Enkele 
vrijwilligers zeggen afgeschrikt te zijn 
door de editie in 2014 en twijfelen of  ze 
nog zullen meehelpen, Maelegheer zal 
alvast niet terugkeren met de KSJ Lis-
sewege. Bij de SKO weerklinkt er dan 
weer optimisme: “We zijn volop in wer-
vingsfase en er zijn al enkele honderden 
vrijwilligers bereid mee te helpen met 
de algemene organisatie van het festi-
val.” ■

"De vergoeding 
stelt niets voor" 
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Voor velen klinkt dit nog steeds als 
sciencefiction maar voor Andreas Le-
giest en Orlando Hertoge van 3D 
Printing Gent is het een dagelijkse be-
zigheid. “Het begon allemaal als een 
hobby,” vertelt Orlando. “Als student 
Architectuur aan Sint-Lucas heb ik ooit 
een tweedehands 3D-printer gekocht 
om mijn maquettes te printen. De kwa-
liteit daarvan bleek niet goed genoeg 
te zijn, dus verkocht ik hem om een 
nieuwe en betere te kopen. Op een be-
paald moment heb ik het platform 3D 
Hubs gevonden. Daar ben ik begonnen 
met het verkopen van kleine ontwerpen, 
vooral om mijn eigen materialen terug 
te verdienen. Vanaf  dan is het beginnen 
draaien.”

UIT DE HAND GELOPEN HOBBY

Van een hobby evolueerde het naar 
een commerciële bezigheid, waar steeds 
meer en meer mensen bij kwamen kij-

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag 
uit kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen. 
Student-ondernemer zijn is daar een van.

ken. De twee kennen elkaar sinds het 
eerste middelbaar. Het duurde dus niet 
lang voor Andreas erbij kwam. Andreas: 
“Ik studeer Industrieel Ontwerp en tij-
dens de Gentse Feesten hebben we voor 
het eerst samengezeten. In mijn oplei-
ding behandelen we digitale prototyping 
en 3D-ontwerpen. Dit project interes-
seerde mij dus zeker. Hetgeen we doen 
is vooral expertise delen en ontwerpen. 
Ook zijn er richtingen waar je niet leert 
om 3D te tekenen. Wie iets nodig heeft, 
kan dus bij ons komen, bijvoorbeeld om 
een handgetekende tekening om te zet-
ten naar een 3D-tekening. We kijken 
wat de mogelijkheden zijn, geven ad-
vies en ondersteuning. Ook bekijken we 
de opportuniteiten om tegen de zomer 
ontwerpen en printers te verkopen via 
een webshop.”

Op het internet valt overal te lezen 
dat de 3D-printers de derde industriële 
revolutie gaan veroorzaken. Andreas is 
een beetje sceptisch over zulke uitspra-

ken. “Het is inderdaad zo dat mensen 
met relatief  goedkope printers aan de 
slag kunnen gaan. Maar de echte pro-
ductie van goederen van hoge kwaliteit 
is nog steeds een monopolie van de gro-
te bedrijven, die de hightech printers 
kunnen kopen (de prijs kan volgens som-
mige websites oplopen tot miljoenen dollars, 
red.).” Orlando: “Voor de echte produc-
tie is het nog even wachten, al zijn ze in 
China ook al begonnen met huizen uit 
beton in 3D te printen. Vandaag kunnen 
we niet voorspellen hoe groot het pre-
cies gaat worden, al zijn we wel zeker 
dat het een grote impact zal hebben in 
de huidige samenleving. We weten waar 
we aan begonnen zijn, maar niet waar 
we gaan eindigen.”

ONDERNEMEN MOET JE GE-
WOON DOEN

Voor medestudenten die ook aan de 
slag willen, hebben beide heren een aan-
tal tips. “Je moet het gewoon doen, veel 
verkeerds kun je daarmee niet doen. 
Als je bijvoorbeeld met een boekhouder 
gaat praten, zijn er veel mogelijkheden 
die aan het licht komen. Ook moet je 
niet verwachten dat je vanaf  de eerste 
maanden rijk gaat worden. Zo snel gaat 
het niet” zegt Andreas. “We zijn heel ba-
sic begonnen. Ik heb er tot op vandaag 
niets mee verdiend, maar langzaamaan 
groeien we wel zonder geld te lenen. 
We maken dus geen schulden,” vult Or-
lando aan. “Door er zo vroeg mee te be-
ginnen is het voor ons wel interessant, 
zo geraken we overal binnen. Voor ten-
toonstellingen is het een manier om ex-
tra mensen aan te trekken, we zijn een 
soort attractie. En voor ons is het ook 
interessant om dan onder de mensen te 
zijn.” ■

door Adel Mouchalleh
foto door Orlando Hertoge

Let’s get 3-dimensional
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Universiteiten en steden, partners 
in crime? Een verslag vanuit studentenstad Lecce, Italië

Europese steden en haar universiteiten hebben elkaar vandaag meer dan ooit nodig. Vaak 
ontbreekt echter die broodnodige onderlinge samenwerking. Een dertiental universiteits-
steden sloegen daarom drie jaar geleden de handen in elkaar en richtten een netwerk op om 
te werken aan deze onderlinge relatie. door Frédéric Piccavet

“How to become a smart city?” Lara, 
een jonge zuid-Italiaanse vrouw, stelt 
in haar thuisstad de vraag aan een bont 
publiek van internationale gasten. Die 
kwamen eind januari vanuit alle uithoe-
ken van Europa samen in Lecce om na 
te denken over hoe die stad deze doel-
stelling kan bereiken.

ARM ZUIDEN, GEÏNDUSTRIALI-
SEERD NOORDEN

De vraag die centraal zal staan in 
het blitzbezoek van de kleine Europese 
delegatie, houdt zowel Lecce als haar 
universiteit namelijk al een tijdlang be-
zig. De stad kampt met een chronische 
daling van haar studenten, en wil deze 
trend een halt toeroepen door zichzelf  
te transformeren naar een ‘slimme stad’. 
De daling is het resultaat van de zware 
concurrentie met grotere Italiaanse 
universiteitssteden zoals Rome, Tur-
ijn en Milaan. De uitstroom naar die 
grootsteden komt er door de verschil-
lende economische en culturele achter-
grond tussen het noorden en het zuiden 
van het land, een oud zeer in Italië. De 
noordelijke steden – sterk geïndustria-
liseerd en aaneen geklit tot een fijnma-
zig net van stadsconglomeraties – zijn 
voor ambitieuze studenten op heel wat 
vlakken veel aantrekkelijker dan hun 
zuidelijke tegenpolen: betere carrière-
mogelijkheden en een hogere kwaliteit 
van het opleidingsniveau zijn er slechts 
twee van.

Patrick Van Geel, vertegenwoordi-
ger van de gemeente Delft, hoofdpart-
ner van dit project: “Vanuit die optiek 
is het voor de verschillende stakehol-
ders in Lecce aangeraden om te werken 
aan een betere samenwerking tussen de 
stad en de universiteit. Maar ik stel me 
net zoals de andere Europese partners 

de vraag of  dat tijdens deze bijeen-
komst gelukt is. De signalen die ik krijg 
zijn toch wel dat de universiteit zich een 
beetje aan het terugtrekken is en dat dit 
project tot op heden nog maar weinig 
heeft geholpen om die samenwerking 
op de voorgrond te krijgen.”

Nochtans wordt tijdens het bezoek 
heel vaak gehamerd op die samenwer-
king. Lara Mastrogiovanni, coördina-
tor van het project in Lecce: “Steden 
strijden met elkaar om geschoolde 
mensen aan te trekken. Universiteiten 
hebben daarbij een belangrijke troef  in 
handen. Ze werven jonge mensen die 
later belangrijk menselijk kapitaal kun-
nen worden in de bedrijven rondom de 
stad. Als we deze studenten verliezen, 
heeft dit niet enkel op korte termijn ge-
volgen voor de universiteit, maar ook 
op lange termijn voor de hele regio.”

SPIN-OFFS EN 
ENTREPRENEURSHIP

Lecce zet daarom in op innovatie, en-
trepreneurship en het aanmoedigen van 
creativiteit. Zo willen ze jonge mensen 
warm maken om in hun thuisregio te 
gaan studeren. Die thuisregio kampt 
echter met een hoge (jeugd)werkloos-
heid. Mastrogiovanni: “De brain drain 
naar het noorden kunnen we stoppen 
door in te zetten op betere omstandig-
heden voor pas afgestudeerden.  Dit kan 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
hooggekwalificeerde banen of  door stu-
denten aan te moedigen om een eigen 
bedrijfje op te starten. ‘Smart city’ mag 
niet enkel een holle slogan zijn.” Die 
projecten worden in Lecce respectieve-
lijk verwezenlijkt door Ecotekne en Offi-
cine Cantelmo. Ecotekne brengt publieke 
en private partners samen op één plek. 
Via de universiteit kunnen bedrijven op 

een voordelige manier onderzoek be-
stellen. De universiteit zelf  probeert 
alle kennis te bundelen op deze ene plek 
en tracht zo haar onderzoekers de no-
dige skills aan te brengen. Deze win-
win situatie levert in het beste geval een 
nieuwe spin-off  op.

Officine Cantelmo, een publieke ruim-
te voor studenten, zet op haar beurt 
zwaar in op het aanmoedigen van nieu-
we start-ups. Het is een koffiebar, ver-
gaderlokaal en kantoorruimte in één. 
Voorzitter Marco Cataldo: “In de Can-
telmo proberen we te werken rond de 
centrale concepten van co-working, in-
cubatie en het aanscherpen van compe-
tentie. Vandaag is het een plaats waar 
contacten tussen de universiteit, haar 
studenten en lokale ondernemers ge-
legd worden. Maar het is ook een ruim-
te waar studenten hun eigen project 
kunnen uitwerken.” Zo is er de jonge 
start-up Car Sharing, een bedrijfje dat 
wil inzetten op een modernere vorm 
van carpoolen. Giorgio Mele: “Via een 
app kunnen geïnteresseerden voor even 
een auto gebruiken in onze stad. Wij le-
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veren de auto’s en de gebruiker betaalt 
een maandelijks bedrag.”

EUROPA

Een stad en haar universiteit(en) be-
ter met elkaar laten samenwerken zodat 
ze evolueren van een ‘stad met univer-
siteiten’ tot een ‘universiteitsstad’. Dat 
is een notendop wat de leden van het 
EUniverCities-netwerk en URBACT-
project, elk in hun eigen stad, trachten 
te verwezenlijken. Lecce is daarbij één 
van die steden. Van Geel: “De steden en 
universiteiten vormen in feite een tan-
dem, die op verschillende vlakken nau-
wer met elkaar moeten samenwerken. 
Beiden hebben elkaar vandaag meer dan 
ooit nodig. Daarom leek het ons oppor-
tuun om hier een samenwerkingsver-
band rond op te starten. Eerst onder de 
vorm van het EUniverCities netwerk, 
dat elke dag nog groeit in ledenaantal, 
en vervolgens door het EUniverCities 
URBACT-project dat ook middelen ge-
nereerde om makkelijker aan kennisuit-
wisseling te kunnen doen. Deze focus is 
uniek in Europa. Er bestaat, naar mijn 
weten, geen ander netwerk waar steden 
en universiteiten op een structurele ma-
nier met elkaar rond de tafel gaan zit-

ten. Meestal zijn het aparte, gescheiden 
werelden, met eigen netwerken. EUni-
verCities bestaat intussen een kleine 
drie jaar. In die tijdspanne bezochten 
we de meeste steden van het URBACT 
project. Jullie stad (Gent, red.) kwam in 
december nog aan bod.”

EUniverCities wil haar doel verwe-
zenlijken door gebruik te maken van 
een zogenaamd Local Action Plan. 
Van Geel: “Daarin geeft een stad aan 
wat de leerpunten zijn geweest van het 
project en ook vooral waar ze de ko-
mende jaren wil aan werken. Elke stad 
kan dus kiezen aan welk(e) specifiek(e) 
onderwerp(en) ze wil gaan werken. Ze 
kan ook zelf  kiezen op welke manier ze 
dat wil doen. Door te werken aan het 

project is het goed mogelijk dat je als 
stad ontdekt dat je eigenlijk nog meer 
partijen moet betrekken om dit te ver-
sterken. In de slotpresentatie schat de 
stad meestal heel goed in waar de uitda-
gingen en pijnpunten liggen.”

Nu reeds negen van de tien steden 
werden bezocht, is het echter nodig om 
na te denken over de toekomst en om 
het volledige project en het netwerk te 
evalueren. Van Geel: “Dit alles moet nu 
meer worden dan een papieren tijger. 
Het URBACT-project in zijn huidige 
vorm loopt af. De gebruikte snelkook-
pan-formule legde verrassend veel 
bloot. Het is zo dat je in een korte tijd 
heel wat kan produceren. Maar nu zul-
len we zeker ook moeten nadenken over 
wat daarna moet gebeuren. Misschien 
moeten we meer gaan richting speciale 
bijeenkomsten, die we centraal in Euro-
pa kunnen organiseren. Een voorbeeld 
zou zijn om eens naar Brussel te gaan, 
om ons daar te presenteren. Een andere 
mogelijkheid is om vergaderingen wat 
meer te clusteren. Maar dan zullen na-
tuurlijk meerdere partijen ook actiever 
aan de slag moeten en de wil hebben om 
daar tijd in te willen investeren. En dat 
is natuurlijk een grote uitdaging.” ■

croxhapox
18 jan - 15 feb 2015
opening sat 17 jan 18:00
BRISTOL DIVING SCHOOL (uk)
holly maries,luke godden,
savannah theis,laura phillips,tom prater
18 jan - 15 feb 2015
cristina amelia candea/video room
takahiro kudo/cube room

LENS NA SPINOZA photography
15 feb - 1 mar 2015

opening sat 14 feb 18:00
bram van stappen,dirk zoete

johan de wilde,patrick everaert 
8 - 29 mar 2015

opening sat 7 mar 18:00
adriaan verwée,dirk zoete

katrin kamrau,wim wauman

lucas munichstraat 76/82 - 9000 gent 
thu>sun : 2>6pm

www.croxhapox.org

feb jeroen van der fraenen
window project-onderstraat 26

16 - 22 feb 2015
offside program

louis vanhaverbeke
27 feb - 1 mar 2015

opening thu 26 feb 19:00
offside program

3th bachelor painting luca

“De universiteit, 
studenten en onder-
nemers samenbren-

gen kan leiden tot een 
slimme stad”

INTERNATIONAAL



Wat moeten we ons voorstellen bij de gemiddelde psychologiestudent?
Duyck: “Die is in eerste instantie vrouwelijk – ik denk dat we nu aan ongeveer 

85% zitten. Verder is psychologie ook een populaire richting. Ik denk dat dat te 
maken heeft met de leeftijd waarop je een studie kiest: de meeste mensen zijn op 
hun achttiende meer geïnteresseerd in de meer mysterieuze aspecten van het le-
ven dan in pakweg boekhouden of  economie. Dat zal wel de belangrijkste reden 
zijn, want qua werkgelegenheid is het natuurlijk duidelijk dat andere richtingen 
interessanter zijn. Hoewel dat ook maar opgaat voor de klinische psychologie; met 
een diploma bedrijfs- of  experimentele psychologie vind je juist heel goed werk.”

Zijn studenten Psychologie zelf  op zoek naar therapie?
“Dat is een veelvoorkomende bedenking. En eigenlijk moeten we toegeven dat 

ze wellicht voor een deeltje waar is. Er zijn wel een paar onderzoeken geweest die 
nagaan hoe het zit met de psychopathologie van studenten en het klopt wel dat 
mentale stoornissen iets vaker voorkomen bij psychologiestudenten dan bij de rest 
van de populatie. Het komt ook anekdotisch terug: een moeilijke jeugd, of  hun zus 
heeft een mentaal probleem gehad. Het is niet de enige reden om psychologie te 
studeren, maar het speelt wel mee.”

Wat is volgens u de grootste misvatting over de opleiding Psychologie?
“Wij doen er alles aan om dat te ontkrachten, maar het cliché blijft er in zitten 

dat de psycholoog à la Sigmund Freud met een sigaar in zijn zetel gaat zitten om 
dan eens na te denken over hoe de mens werkt. Tot enkele tientallen jaren geleden 

liet de wetenschappelijkheid van de discipline 
inderdaad te wensen over, maar ondertussen 
is psychologie wel degelijk een empirische 
wetenschap geworden, waarin we op basis van 
data op zoek gaan naar regelmatigheden in het 
gedrag van mensen om op basis daarvan the-
orieën te vormen. Maar het blijft terugkeren: 
op familiefeesten denkt je nonkel dat je nu zijn 
gedachten kan lezen.”

Geen risico dus dat u psychoanalyse 
gaat toepassen op een student bij een mon-
deling examen?

“Natuurlijk niet. Wie zegt er dat ik nu ge-
dachten zou kunnen lezen of  zien wat mensen 
denken? Dat is voor kwakzalvers – zo werkt 
dat niet.”

Heeft u nog een tip voor studenten die 
gebuisd zijn op hun examen Statistiek?

“Ik snap niet goed waar die mythe van-
daan komt. Dat examen is eigenlijk echt niet 
zo moeilijk. Interesse speelt natuurlijk een 
rol, studenten beginnen vaak aan psychologie 
net omdat ze in de veronderstelling zijn dat 
ze hier nooit nog met cijfertjes te maken gaan 
krijgen. Dat is natuurlijk de verkeerde instel-
ling, we gebruiken net de natuurwetenschap-
pelijke methode. En wat we ook ieder jaar 
merken: studenten studeren 30% minder voor 
het vak dan de ECTS-credits vragen. Dus 
meer studeren. (lacht.)” ■

door Pieterjan Schepens
foto door Arthur Joos

Professor Wouter Duyck over de 
faculteit psychologie



Vul aan. De relatie met mijn moeder is:
A. Ingewikkeld
B. Nat
C. Ik heb een uitstekende relatie met jouw moeder

De beste combinatie die je ooit hebt ontdekt:
A. Tylenol en alcohol
B. Penis en vagijn
C. Hamster en microgolf

Liefde. Het grote woord is gevallen. Jouw mening:
A. Er is een reden waarom liefdesverhalen bij de fictie liggen. 
B. Je bent eigenlijk helemaal niet zo knap, Elke. Godverdomme. Waarom? 
C. Wie gaat dat allemaal betalen? Aha. De hardwerkende Vlaming opnieuw. Arm Vlaan-
deren.

Als kind was je meestal heel: 
A. Knap en atletisch. De turnmeester stond er wel altijd op je te helpen bij handenstand.  
B. Aandachtig naar de meisjes op de schommel aan het turen. De strips van Tiny waren 
er niks tegen. 
C. Rustig. Tante vond je altijd ‘zo ne braven’ terwijl je op het tuinterras pootjes uit ke-
vers aan het trekken was. 

Wat is je grootste angst?
A. Romeinse inval en bijhorende bezetting in onze streken
B. Naakte bereidwillige meisjes
C. Literaire avonden in Antwerpen stad met veelgeprezen Amsterdamse debutantes

RESULTATEN

Je hebt het meest A: Je hebt een 
Oedipuscomplex. Het is aangeraden 
zo vlug mogelijk bij een psychoanaly-
ticus te rade te gaan de komende twin-
tig jaar. Geen nood, het wordt door de 
ziekenbond terugbetaald. Als dat niet 
werkt, is er altijd nog het nieuwe sei-
zoen van House of Cards om even de 
fundamentele leegte van je bestaan te 
vergeten. 

Je hebt het meest B: Je bent sek-
sueel gefrustreerd. Het is duidelijk 
dat je zwaar overcompenseert voor 
je inherente inferioriteitscomplex. 
Heb je al overwogen dat je mogelijks 
homoseksueel of transgender bent? 
Geen nood, dat is de dag van vandaag 
heel behandelbaar en veel patiënten 
genieten een uitstekende levenskwali-
teit. Als dat niet werkt, is er nog altijd 
die brede vriendenkring om op terug 
te vallen. Hah. 

Je hebt het meest C: Je lijdt aan 
een ernstige vorm van sociopathie. 
Je doet er goed aan zo vlug mogelijk 
bij een groot advocatenkantoor in het 
Brusselse aan de slag te gaan. Geen 
nood, dat verdient goed en u bent er 
onder gelijkgezinden. Dat zou uw 
moordzucht wel in toom moeten hou-
den. Als dat niet werkt, is er nog altijd 
de Belgische politiek.  ■

Wat is voor jou de beste therapie? 
Doe de test!

door Wouter De Rycke
indeling Adel Mouchalleh

Freud Nog meer Freud



WETENSCHAPSKORT

MENSELIJKE DOLLY

CIN-CIN

ATHEÏSTEN BIJ ELKAAR

De Britten zijn de eersten die de 
drie-ouder-baby goedkeuren. Deze kind-
jes hebben het DNA van twee moeders 
en een vader. Zo wordt de overerving 
van een mitochondriale aandoening 
vermeden. Het mitochondriale DNA 
is een stuk informatie dat niet terug te 
vinden is in het DNA in de kern van de 
cel. Overerving van het mitochondria-
le DNA gaat uitsluitend via de vrouw. 
Dit heeft als gevolg dat eventuele aan-
doeningen direct van moeder op kind 
worden doorgegeven. Door een mito-
chondriale DNA-transfer, ontwikkeld 
door onderzoekers aan de Universiteit 
van Newcastle, kan het foutieve mito-

chondriale DNA vervangen worden 
door een gezonde versie van een ‘twee-
de moeder’. Let wel, het is niet hele-
maal juist om te zeggen dat het kind 
twee moeders heeft. Het mitochondri-
ale DNA, hoe belangrijk het ook is, be-
slaat maar een zeer klein deel van het 
geheel aan DNA binnen een cel. Hoe-
wel de voordelen van de controversiële 
techniek duidelijk zijn, kunnen er ook 
onvoorziene nadelen optreden. Kanker 
en vroegtijdige veroudering zijn hier 
voorbeelden van. Het is afwachten tot 
in 2016 wanneer de eerste menselijke 
‘Dolly’ geboren wordt.

door Suzanne Grootveld en Olivier Vanderbauwede 

Dat je verstand het begeeft na nog 
een primus in jouw favoriete onderko-
men binnen de Overpoort is duidelijk. 
En dat de hersencellen afsterven van 
een teveel aan spraakwater is ook al 
lang bekend. Toch kan ik met verheu-
ging mededelen dat je hersencellen ook 
een beetje opgelucht kunnen zijn met 
je slechte levenskeuzes. Hop bevat xan-
thohumol, een stofje waarvan weten-
schappers menen dat het verschillende 
gezondheidsvoordelen heeft. Al eerder 
bleek dat de stof  bescherming biedt te-
gen tumorcellen, al is de concentratie 

in bier hier te laag voor. Wat wel een 
verschil maakt is het feit dat xanthohu-
mol het eiwit Nrf2 activeert. Dit eiwit 
op zijn beurt beschermt de hersenen te-
gen oxidatieve stress. Deze stress wordt 
vaak in verband gebracht met Alzhei-
mer en Parkinson. Kleine opmerking, 
alcohol werkt oxidatieve stress in de 
hand waardoor de effecten van het won-
derstofje teniet gedaan worden. Laat 
dat vooral de pret niet bederven! Kies 
voor een speciaalbier in het vervolg, 
deze bevatten namelijk meer hop. En 
drink met mate, beste kinderen. ■

Met haar eerste evenement van het 
jaar aanhoorde het Denkgelag de ge-
beden van tal van Vlaamse atheïsten. 
De organisatie strikte grote namen als 
Richard Dawkins en Lawrence Krauss 
voor een gespreksavond over weten-
schap, rede en religie. Hoewel de Britse 
evolutiebioloog Richard Dawkins be-
kend staat als fel debater, was het uit-
verkochte ‘A Passion for Science and 
Reason’ geen debat. Samen met de 
Amerikaanse fysicus Lawrence Krauss 
gaf  Dawkins in de Antwerpse Stads-
schouwburg een ontspannen gespreks-
avond over hun passie voor wetenschap. 
De Amerikaanse journaliste en sceptica 
Julia Galef modereerde voor deze ge-
legenheid het gesprek en bracht het op 

gang door af  en toe advocaat van de 
duivel te spelen. 

Bij zijn opkomst kreeg Krauss een 
extra applaus toen hij z’n Charlie Heb-
do krant tevoorschijn haalde en begon 
te lezen. Een statement over vrije me-
ningsuiting, maar ook het bewijs dat 
zelfs in het seculiere België een ge-
spreksavond over religie bitter actueel 
is. De militante atheïsten hadden het 
echter evenveel over de pracht van we-
tenschap. Wetenschap komt uit verwon-
dering voor de wereld voort; een deugd 
die kinderen ook bezitten, maar dat uit 
hen wordt gesleurd, meende Krauss. 
Kinderen zouden ook geen geloof  moe-
ten opgelegd krijgen, merkte Dawkins 
later op. “Waarom zou het normaal zijn 

om een kind katholiek of  moslim te 
noemen, als het absurd is om een kind 
als postmodern of  neomarxistisch te 
bestempelen?” 

De avond handelde een waaier aan 
onderwerpen af, van moraliteit tot het 
al dan niet saaie imago van wetenschap, 
en de debaters ontvingen geregeld ap-
plaus na een rake uitspraak. Toen de is-
lam aan bod kwam, deed Dawkins ten 
slotte enkele opvallend krasse uitspra-
ken. Zo vroeg hij zich af  of  men niet 
beter het christendom zijn gang laat 
gaan, aangezien de islam het door de 
seculieren gecreëerde vacuüm zou inne-
men. Stof  voor verder debat. ■

Een uitgebreider verslag van de 
avond kun je vinden op www.schamper.
ugent.be.
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VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Park Meeters: Disney

We infecteren onze kinderen met 
puur vergif. We voeden ze met onno-
zele tekenfilms tot ze vadsig en voldaan 
zwemmen in hun eigen dwaasheid. De 
grootse bedreiging voor de gezondheid 
van ons nageslacht zijn geen transvet-
zuren of  gefrustreerde terroristjes, 
maar Disney. Vergeet dat feministische 
geouwehoer over rolpatronen en man-
vrouwverhoudingen, want op dat vlak 
had ome Walt het precies goed: vrou-
wen aan de haard, assen poetsen tot ze 
erbij neervalt. Nee, het ware gevaar van 
Disney schuilt in de grove schendingen 
van de wetenschappen. En dan heb ik 
het niet over sprekende beesten: na val-
avond is er in studentikoze buurten toch 
nauwelijks verschil tussen mens en dier.

DE KLEINE ZEEMEERMIN

Om leven onder water mogelijk te 
maken, zou de rosse bakvis enkele in-
grijpende anatomische wijzigingen 
moeten ondergaan. Haar armen zullen 
verdwijnen en plaats maken voor vin-
nen. Open handen laten immers te veel 
water door, waardoor ze amper vooruit 
komt . Ook uit haar rug zou een dorsale 
vin groeien, bedoeld om niet stuurloos 
rond te zwalpen in het water. Zonder 
rugvin zouden vissen voortdurend om-
rollen door de stroming van het water. 
Ook Ariëls golvende lokken verdwijnen 
en haar neus zou bovenop haar hoofd 
staan, zoals bij walvissen het geval is. 
Benieuwd of  Erik haar nog altijd ziet 
zitten, of  toch voor dragqueen Ursula 
gaat.

DOORNROOSJE

Het was goed bedoeld van de feeën 
om Doornroosjes dood om te zetten in 
een eeuwige slaap, maar ze hadden toch 
beter gekozen voor euthanasie in plaats 

van een kunstmatige coma. Ze verga-
ten namelijk de broodnodige kunstma-
tige voeding en hydratatie, waardoor 
Doornroosje in een mum van tijd zou 
sterven van uitdroging. Tijdens het de-
hydratatieproces wordt haar huid broos 
en bedekt met schilfers die lijken op vis-
schubben. De speekselklieren stoppen 
met werken, waardoor mondbacteriën 
vrij spel krijgen. Gevolg: een weerzin-
wekkende adem en een prins die nog in 
geen duizend jaar bereid is die stinkbak-
kes te kussen. 

ALADDIN

De een probeert het met een Mer-
cedes, de ander met een bakfiets en 
een derde met een vliegend tapijt: het 
meisje in vuur en vlam zetten. Alleen 
vatte Aladdin dit iets te letterlijk op. 
In welgeteld één seconde vliegt hij met 
Jasmine van Caïro naar Athene, wat 
neerkomt op een snelheid van 1.000 ki-
lometer per seconde. Ter vergelijking: 
meteoren die de atmosfeer binnendrin-
gen halen een snelheid tussen de 9 en 
de 69 kilometer per seconde. Bovendien 
zou de luchtweerstand zo’n honderd 
miljoen keer groter zijn dan hun ge-
wicht. De tortelduifjes zouden tegelijk 
platgedrukt worden door de weerstand  
en desintegreren door de snelheid. Dat 
krijg je dus met die zwoele types. 

NEMO

Dat het oerconservatieve Disney niet 
klaar is voor nieuw samengestelde ge-
zinnen blijkt nog maar eens overduide-
lijk uit het negeren van de biologische 
feiten over clownvissen. In de film eet 
een barracuda Nemo’s moeder op en 
moet vaderlief  het zoontje alleen op-
voeden. In het echte dierenleven zou het 
mannetje die situatie heel wat pragmati-

scher aanpakken. Clownvissen zijn na-
melijk hermafrodieten, wat wil zeggen 
dat ze zowel mannelijke als vrouwelij-
ke geslachtskenmerken hebben. Bij de 
dood van zijn partner ‘transformeert’ 
Nemo’s vader in een vrouwtje. Aange-
zien Nemo de enige andere clownvis is 
in de omgeving, wordt die laatste een 
mannetje en doet het dan maar met zijn 
vader die nu een vrouw is. Ieuw. 

Het is een schande om kinderen aan 
dergelijke flagrante leugens bloot te 
stellen. Toon ze liever echt educatief  
materiaal. Fifty Shades of  Grey bijvoor-
beeld. ■

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 naden-
ken. En stakingspiketten in brand steken. door Park Meeters

opgetekend door Lieselot Le Comte
cartoon door Robbe Verschueren
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door Amélia Malfait en Willem-Jan Persoons 
cartoon door Ine T' Sjoen

WETENSCHAP

Radioactiviteit voorziet ons van energie, draagt bij aan de evolutie, maar zorgt evengoed 
voor erfelijke ziektes en wereldrampen. Het is overal en nergens. Een wetenschappelijk 
verantwoorde blik op een fenomeen dat onzichtbaar je leven bepaalt.

Er is de laatste jaren veel te doen ge-
weest rond radioactiviteit. De ramp bij 
Fukushima, protesten tegen het trans-
port van radioactief  afval,... Radioac-
tiviteit is in feite ioniserende straling. 
We kunnen die straling onderverdelen 
in drie verschillende klassen: alfa-, bèta- 
en gammastraling. Die laatste is eigen-
lijk een vorm van licht. Licht dat we 
evenwel niet kunnen waarnemen omdat 
het zich niet binnen het spectrum van 
het voor ons zichtbaar licht bevindt. 
Bètastraling bestaat uit elektronen of  
anti-elektronen, terwijl alfastralen be-
staan uit heliumkernen. Alle drie ioni-
seren ze materie. Dit wil zeggen dat ze 
voldoende energetisch zijn om elektro-
nen uit de buitenste schil van atomen te 
slaan. Bent u nog mee?

PUUR NATUUR

Overal in het heelal is die ioniserende 
straling aanwezig. Alle atomen hebben 
radioactieve isotopen. Die isotopen be-
vinden zich in een hogere energetische 
toestand. Na verloop van tijd vervallen 
ze naar een lagere, normale energietoe-
stand, waarbij ze een vorm van alfa-, 
bèta-, of  gammastraling uitstoten. Al-
les kan dus radioactief  zijn.

We worden bijgevolg vanuit heel wat 
hoeken belaagd met straling. Eerst en 
vooral is er de straling van de zon en 
kosmische straling uit de ruimte. Het 
grootste gedeelte van deze straling be-
reikt ons echter niet omdat ze wordt 
tegengehouden door onze atmosfeer 
en het magnetisch veld van onze aarde. 
Maar ook een gipsmuur, een bonsai-
boompje en zelfs je lief  bestralen je dat 
het een lieve lust is. Zelfs door te eten 
kunnen we radioactieve stoffen in ons 
opnemen.  Bepaalde fruitsoorten, zoals 
bananen, concentreren zelfs typische 

radioactieve kernen. Maar niet ge-
vreesd: zelfs al eet je een karrenvracht 
aan bananen, dan nog ga je niet ten 
onder aan stralingsziekte. De hoeveel-
heden radioactieve straling waar we 
dagelijks aan blootgesteld worden, zijn 
immers relatief  klein. Gelukkig.

EFFECT OP HET LICHAAM

De kans dat je in een vat plutonium 
valt, is vrijwel nihil. Maar wanneer ra-
dioactieve deeltjes zich een weg vinden 
in je lichaam, kunnen ze voor proble-
men zorgen. In het menselijk lichaam 
bevinden zich chemische bindingen, en 
radioactiviteit kan die verbreken door 
de bindende elektronen uit te trekken. 
Het kan dan gaan over een gebroken 
watermolecule, maar erger zijn mo-
gelijk ontbonden chemische verbin-
dingen in het DNA. De DNA-code is 
de erfelijke code die voor iedere cel 

uitmaakt hoe deze er precies uitziet en 
hoe ze moet functioneren. Bepaalde cel-
len gedragen zich niet meer normaal en 
kunnen worden omgevormd tot kan-
kercellen wanneer de DNA-code wordt 
aangepast, en dat is helaas wat radioac-
tiviteit doet. Het gevolg zijn erfelijke 
ziektes.

Rokers nemen naast de andere rot-
zooi waarmee ze hun longen belagen 
ook radioactieve stoffen op. In elke si-
garet zit er lood-210 en polonium-210. 
Dit zijn twee radioactieve isotopen. Het 
wordt nog een tikkeltje problematischer 
omdat teer bij een verstokte roker in de 
longen blijft zitten, waardoor die twee 
radioactieve elementen zich bij elke si-
garet opstapelen. Op jaarbasis geeft dat 
een behoorlijke dosis die in de lucht-
pijpvertakkingen van de longen achter-
blijft. En da’s niet gezond.■

Leefwereld met radioactiviteit
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Vzw ‘t Unief bouwde het voormalige Artevelde café (Sint-Pietersnieuwstraat 204)  om tot een uitstekende locatie voor evenementen.

Elke dag open van 18h tot 01h. Hou de facebook-pagina (/uniefgent) in de gaten voor meer info of kom gewoon eens langs! 

Huur het café af voor jou evenement (receptie, eetfestijn, filmavond,...) op het e-mailadres bar@gsr.ugent.be.
Wil je ons team vergezellen neem dan gerust contact op via het bovenstaande e-mailadres. 

’t Unief biedt een ruimte met de flair van een praatcafé met pooltafels, kicker en terras. 
‘t Unief, een initiatief van studenten, voor studenten!

Drank aan democratische prijzen:
Pintjes/fris aan € 1,5 
Zwaardere dranken € 2,5
Coctails € 3,5



WETENSCHAP

Wie bij archeologie spontaan denkt 
aan het klappen van een buffelzweep 
en grafrovende nazi’s zal bij een eer-
ste sitebezoek misschien wat beteuterd 
rondkijken. Geen granieten bollen of  
gifpijltjes die je naar het leven staan, 
maar vooral hopen zand en geduld. En 
fantasie, zo blijkt, want historische re-
constructies komen niet uit de lucht ge-
vallen. De archeologische site van The 
Loop, overschaduwd door die Zweedse 
meubelfabrikant met zijn populaire ge-
haktballen, is niet echt de meest inspire-
rende locatie voor schattenjagerij, maar 
niettemin is er op dit terrein veel te 
vinden (en archeologen zijn natuurlijk 
geen schattenjagers). Johan Hoorne 
van De Logi & Hoorne, het bedrijf  dat 
al sinds 2007 archeologisch onderzoek 
op de site voert, toonde ons waarom 
The Loop meer is dan enkel IKEA.

VAN IJZERTIJDBOEREN TOT DE 
TWEEDE WERELDOORLOG

Je zou zo aan de feloranje grijpkraan 
voorbijfietsen en de opgehoopte zand-
bergen afdoen als de zoveelste doorde-
weekse bouwwerf. Wie echter de site 
van naderbij bekijkt, zal merken dat de 
grond meer gapende openingen telt dan 
uw tienergebit van tien jaar geleden. 
“Het heeft al wat gevroren en geregend 
dus het ligt er niet zo fantastisch bij.” 
Hoorne licht enthousiast toe hoe zijn 
team zich geleidelijk aan een weg baant 
door de verkleurde ondergrond. Die 
grond bestaat voor het merendeel uit 
geel zand dat is overgewaaid na de laat-
ste ijstijd en dan meer dan tienduizend 
jaar ongestoord bleef  liggen. Diverse 
activiteiten van mens en dier gaven ver-
volgens die ‘moedergrond’ een andere 
kleurtint mee. Zo laat een houten paal 
die bewoners tweeduizend jaar geleden 
de grond in dreven een donkere kleur 

achter. Van die paal is uiteraard geen 
spoor meer te bekennen, maar aan de 
hand van dergelijke verkleuringen kon 
het team van Hoorne sporen van de ij-
zertijd tot vandaag ontdekken. Opval-
lend is dat de archeologen hierbij niet 
in lagen graven: alle sporen werden 
op eenzelfde niveau aangetroffen. “Een 
paal van tweeduizend jaar oud vinden 
we hier naast een leiding van veertig 
jaar oud. En dat is wel verschillend van 
wat we in de stad zouden zien, waar het 
grondniveau wel stijgt in de loop van 
de geschiedenis.” Verspreid over een 

oppervlakte van 140 hectare groeven 
Hoorne en de zijnen zowat een tijdlijn 
van de Lage Landen bij elkaar. Naast 
sporen van bewoning uit de Romeinse 
periode en de middeleeuwen, brachten 
de archeologen ook de aanwezigheid 
van Kelten en het oefenterrein van het 
garnizoen uit de Hollandse periode in 
kaart. Zelfs de Wereldoorlogen lieten 
met zigzaggende loopgraven hun spo-
ren achter op het terrein.

DOMUS DULCIS DOMUS

Al deze verschillende bewoners wer-
den tot de plek aangetrokken door de 
gunstige omgeving: een verhoging in 
het landschap te midden van het laag-
land tussen de Leie en een rietgracht, 
waar nu de ringvaart ligt. Mensen za-
ten hier dus droog, met bovendien goe-
de landbouwgrond. Dit betekent dat 

de site continu bewoond is geweest. 
Zo was er hier een Keltische nederzet-
ting in de vijfde eeuw voor Christus 
en een Romeinse van de eerste tot de 
derde eeuw, maar daartussen zit er een 
gat van enkele eeuwen. Hetzelfde geldt 
voor de link tussen de Romeinse bewo-
ning en die van de vroege middeleeu-
wen, van de zevende tot negende eeuw, 
of  tussen die resten en de latere mid-
deleeuwse nederzetting. 

De bewoning blijft ook niet op de-
zelfde plek (het gaat tenslotte om een 
gebied van 140 hectare). In de Romein-

“Nazis. I hate these guys.” Als we iets geleerd hebben van Indiana Jones is het wel dat archeo-
logen en nazi’s het niet met elkaar kunnen vinden. Enfin, misschien hebben we de pointe 
van de reeks gemist, maar het staat vast dat archeologie ook zonder strakke uniformen 
spannend kan zijn.

The Loopgraven

door Martijn Vermeersch en Pieterjan Schepens
foto's door Brecht Vissers

" De archeologen 
groeven een tijdlijn 
van de Lage Landen 

bij elkaar"
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se periode zouden we hier een vrij groot 
aantal verspreide boerderijen gezien 
hebben – met een hoofdgebouw en en-
kele bijgebouwen en waterputten – met 
daartussen akkerlanden en verderop 
weilanden. Er was bovendien één ge-
huchtje, met enkele boerderijen die sa-
menklitten. In de vroege middeleeuwen 
was er hier wel een klein dorp, maar de 
locatie van de latere middeleeuwse ne-
derzetting verschoof  naar het terrein 
onder de IKEA. Doordat de archeolo-
gen van De Logi & Hoorne nu al zo veel 
onderzocht hebben, kunnen ze die dy-
namiek op lange termijn goed in kaart 
brengen.

ROMEINS PLASTIC

Het grootste deel van de vondsten 
bestaat uit niet meer dan grondverkleu-
ringen: op enkele uitzonderingen na 
is all het organisch materiaal immers 
weggerot. Toch kunnen we ook hier 
heel wat uit afleiden – de locatie van de 
gebouwen, of  zelfs de structuur van de 
huizen: zo werden in de Romeinse pe-
riode huizen gebouwd met balken die 
schuin in de grond werden gestoken, 
waardoor ze een soort A-vorm had-
den. Toch hebben de archeologen ook 
meer spectaculaire vondsten gedaan: zo 

werd een compleet houten wiel uit de 
Romeinse tijd teruggevonden, dat op de 
bodem van een waterput bewaard was 
gebleven omdat het zich daar onder de 
grondwaterspiegel bevond. Ook werd 
de houten bekleding van verschillende 
waterputten gevonden, opnieuw omdat 
deze zich onder de grondwaterspiegel 
bevond. Om diezelfde reden bleven ook 
andere organische resten in die water-
putten bewaard, zoals pollen of  zaden. 
Dit is heel interessant om de toenmali-
ge vegetatie te reconstrueren: welke ge-
wassen verbouwde men, hoeveel bomen 
stonden er in de buurt? Recent ontdek-
ten de archeologen in een afvalhoop ook 
enkele grenspalen uit de Hollandse pe-
riode, met een Hollandse leeuw en de 
datumvermelding ‘1824’. Deze waren 
door het Gentse stadsbestuur aange-
kocht om het oefenterrein van het Ne-
derlandse garnizoen af  te bakenen. 

Veruit de meest voorkomende ‘har-
de’ resten – anders dan grondverkleu-
ringen – zijn echter aardewerk: dit was 
immers het verpakkingsmateriaal van 
vroeger, zoals wij nu plastic gebrui-
ken. In de Romeinse periode kwam dit 
aardewerk vaak uit Noord-Frankrijk 
of  het Rijnland, terwijl maalstenen uit 
het Eifelgebied en de Ardennen komen. 

Sommige voorwerpen kwamen zelfs 
van verder. Dit duidt erop dat ook sim-
pele boeren zoals de bewoners van de 
The Loop-site deelnamen aan internati-
onale handel. Voor de Romeinse periode 
beschikken we over een grote hoeveel-
heid van dit afval, omdat de bewoners 
het gebruikt hebben om een in onbruik 
geraakte drenkpoel voor vee op te vul-
len. Analyse hiervan zal toelaten om de 
relatieve aanwezigheid van verschillen-
de soorten aardewerk te reconstrueren. 
Deze internationale handelsstromen 
blijken echter niet beperkt tot de Ro-
meinse tijd: ook in de Keltische periode 
en de vroege ‘duistere’ middeleeuwen 
blijven de bewoners hun gebruiksvoor-
werpen van elders halen.

FINDERS, KEEPERS

Voor wie nu staat te popelen om zijn 
of  haar tuin met archeologische preci-
sie overhoop te halen is er goed nieuws: 
alle vondsten blijven in de regel bezit 
van de eigenaar van het terrein waar ze 
worden aangetroffen. Je mag je opgedol-
ven stukjes Iguanodon dus houden, op 
voorwaarde dat alle voorwerpen samen 
blijven en correct bewaard worden. Dat 
geldt ook voor de opgravingen op The 
Loop, die worden uitgevoerd door een 
stadsontwikkelingsbedrijf. Als stadsbe-
zit reizen alle vondsten dan ook recht-
streeks naar de Zwarte Doos, het depot 
van het stadsarchief. Daar wordt alles 
nauwkeurig geïnventariseerd en voor-
zien van de nodige luchtledige en vocht-
werende verpakking. Jammer is wel dat 
ze zo ook aan het publiek worden ont-
trokken, want van de opgravingen zelf  
zal niets meer te zien zijn. “We hopen 
toch iets te doen met bepaalde vond-
sten, zoals de grenspalen. Het zou leuk 
zijn ze een plekje te geven op het terrein 
zelf. We hebben ook het wilde idee om 
zo’n middeleeuws huisje opnieuw op te 
trekken. Waarom dat niet op een rond-
punt in plaats van een standbeeld? Dat 
is het idee dat we proberen te verkopen, 
maar voorlopig geven ze liever geld uit 
aan een kunstwerk (lacht).” ■
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Adolphe Quetelet viert in deze week zowel zijn geboorte- als sterfdag, respectievelijk 22 
en 17 februari. Hij was een erg belangrijk man voor de wetenschap, zowel op nationaal én 
internationaal vlak. Toch lijkt de doorsnee student niet zo veel over hem te weten.

Quetelet was van vele markten thuis. 
Aan de Universiteit Gent behaalde hij 
in 1819 een doctoraat in de Wiskunde, 
maar zijn interesses eindigden niet in 
dit vakgebied. Zijn veelzijdigheid leidde 
ook tot bijdragen aan de astronomie, de 
criminologie en de antropometrie. 

BOVENGEMIDDELDE PIONIER

“Zijn grootste verwezenlijkingen 
liggen volgens mij op het vlak van de 
statistiek. Quetelet was een bruggen-
bouwer tussen wetenschap en (over-
heids)statistiek”, aldus Isabelle Devos, 
professor aan de vakgroep Geschiede-
nis. “Als wetenschapper speelde hij een 
leidinggevende rol in het jonge België 
en heeft hij vrijwel alle wetenschappe-
lijke instellingen in de beginjaren van 
ons land op de een of  andere manier 
geïnspireerd. Daarnaast heeft hij zijn 
stempel gedrukt op de ontwikkeling 
van de overheidsstatistiek in ons land.”

Quetelet was de eerste voorzitter 
van de Commission Centrale de Statis-
tique en gaf  richting aan de Belgische 
overheidsstatistiek tot aan zijn dood in 
1874. Volkstellingen beperken zich niet 
enkel tot Bethlehem ten tijde van Jezus 
Christus, maar werden onder impuls 
van Quetelet vanaf  1846 ook tienjaar-
lijks in ons land georganiseerd. Dankzij 
hem werden de tellingen ook in tabel-
vorm gepubliceerd, terwijl tot die tijd 
vooral verhalende statistiek gebruikelijk 
was. Dat deze grote meneer een perfec-
tionist was, blijkt uit de enorme waarde 
die hij hechtte aan de betrouwbaarheid 
van de statistieken en aan contextuele 
informatie die volgens hem vaak werd 
weggelaten. Al snel droeg hij deze visie 
ook internationaal uit. “Quetelet was de 
spilfiguur van een statistische beweging 

die ijverde voor universele standaarden 
in overheidsstatistiek en een oprichter 
van internationale statistische congres-
sen.”

BOVENGEMIDDELD 
INVLOEDRIJK

141 jaar na zijn dood oefent Adolp-
he Quetelet dagelijks nog veel invloed 
uit op onze samenleving. “De meesten 
kennen hem als bedenker van de body 
mass index, die we vandaag nog steeds 
gebruiken om het ideale lichaamsge-
wicht aan te duiden”, legt Devos uit, 
“maar de meeste invloed oefent hij on-
getwijfeld uit met zijn ideeën over de 
‘gemiddelde mens’ of  ’l’homme moyen’. 
Volgens Quetelet zijn er in de lichame-
lijke kenmerken en in de morele en in-
tellectuele eigenschappen van mensen 
patronen te onderscheiden wanneer die 
in grote aantallen worden bestudeerd. 
Die patronen vertegenwoordigen de 
‘gemiddelde mens’. De studie van die 
‘gemiddelde mens’ biedt ons een inkijk 
in de samenleving.”

BOVENGEMIDDELD UNIEK

Het is moeilijk om Quetelet te ver-
gelijken met een bekende hedendaagse 
wetenschapper, aangezien hij ook een 

entrepreneur of  science was. “Quetelet 
heeft geen universitaire loopbaan uit-
gebouwd of  zich in grote wetenschap-
pelijke debatten gemoeid. Zijn voorkeur 
ging uit naar een carrière in overheids-
dienst en vanuit dit oogpunt is het 
moeilijk om zijn hedendaagse gelijke te 
vinden.”

BOVENGEMIDDELD 
GEMIDDELD

Adolphe Quetelet was op zeer veel 
domeinen actief  en succesvol: het is dan 
ook niet evident om hem in één vakge-
bied te situeren. “Quetelet werkte ook 

door Selin Bakistanli

Adolphe Quetelet: bovengemiddeld 
interessant

"Quetelet was inspi-
ratie voor vrijwel alle 
wetenschappelijke in-

stellingen in België"
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aan een eigen vakgebied, namelijk de 
sociale fysica. Ik zou hem dan ook op 
dat domein indelen, al wordt deze we-
tenschap doorgaans geassocieerd met 
Auguste Comte, de grondlegger van 
de sociologie.” In de sociale fysica stond 
het concept van de ‘gemiddelde mens’, 
die de gemiddelde eigenschappen van 
de mens vertegenwoordigt, centraal. 
Dit concept introduceerde Quetelet in 
zijn boek Sur l’homme et le développement 
de ses facultés, ou Essai de physique sociale 
in 1835, een werk dat we beschouwen 
als zijn wetenschappelijk testament. 

“Hij was een van de eersten die statis-
tische methoden toepaste in de sociale 
wetenschappen. Hij wendde concepten 
en technieken uit de exacte wetenschap-

pen aan om de maatschappij te bestu-
deren. Patronen en regelmaat zouden 
inzicht moeten bieden in maatschappe-
lijke complexiteit.” 

De sociale fysica maakt gebruik van 
de wet van de grote getallen: grote aan-
tallen observaties zijn nodig om wet-
matigheden in het menselijke gedrag 
te kunnen onderscheiden. Het is dan 
ook belangrijk om zoveel mogelijk ge-
gevens bijeen te brengen om menselijk 
gedrag aan berekeningen te onderwer-
pen. “Volgens Quetelet beschikte enkel 
de overheid over de mogelijkheden om 
grote aantallen data te verzamelen. Die 
was vanuit die optiek dan ook onmis-
baar voor de sociale wetenschappen”, 

verklaart Devos het belang van over-
heidsstatistiek. 

CIJFERFETISJISME?

Het staat buiten kijf  dat Quetelet 
heel belangrijk was, maar er werd hem 
ook een zekere vorm van determinisme 
verweten. “Hij was op zoek naar weten-
schappelijk vastgelegde maatschappe-
lijke continuïteit, maar had niet per se 
de bedoeling om sociale problemen aan 
te pakken. Quetelet was gedreven door 
een honger naar cijfermateriaal. Hij was 
geen sociaal hervormer. Toch hebben 
zijn publicaties tot belangrijke maat-
schappelijke hervormingen geleid.” ■



CULTUUR

Zijn ze underground? Of  zijn het mainstream hipsters? Geen van beide. Kasper-Jan 
en Herlinde Raeman, broer en zus en dragende schouders, blikken terug op drie jaar 
Subbacultcha!, taart en kronen incluis. door Louise Gevaert en Vanessa McClelland

In den beginne was er...niets! Ver-
tel?

Kasper-Jan: “Enkele jaren terug liep 
ik stage bij een boekingskantoor in Lon-
den. Het viel me op dat de artiesten die 
ze boekten steeds op eenzelfde plaats 
in Amsterdam optraden, België werd 
daarbij altijd overgeslagen. Ik vond dat 
intrigerend en ging op onderzoek uit. 
Het bleek het Nederlandse initiatief  
Subbacultcha! te zijn. Dit wou ik ook bij 
ons; er waren zoveel opkomende arties-
ten die hier te weinig aandacht kregen. 
Enkele mails en maanden later was Sub-
bacultcha! België een feit. Behalve de 
ideologie, lidkaart en grafisch ontwerp-
ster die we delen staan we volledig los 
van de Nederlandse organisatie.”

Wat houdt het lidmaatschap in?
Herlinde: “Leden hebben gratis toe-

gang tot al onze shows, expo’s en films. 
Er is keuze uit een tien- tot vijftiental 
shows per maand en meestal is één event 
bijwonen al voldoende om het lidgeld 
terug te verdienen.”

Hoe gebeurt de selectie van jullie 
shows?

Kasper-Jan: “We organiseren events 
met artiesten die te weinig gepromoot 
worden. Het zijn kleine concerten met 
nooit meer dan 250 aanwezigen. Daar-
voor contacteren we zelf  de artiesten, 
het gaat dus niet via boekingskantoren. 
We krijgen ook tips via vrienden, sta-
giaires en andere artiesten over opko-
mend talent, of  we botsen er toevallig 
zelf  op.”

Mogen we het underground noe-
men?

Herlinde: “Dat is niet helemaal cor-
rect, in het begin hadden we wel het 
idee om underground feestjes te orga-
niseren. Nu ligt de nadruk op kwaliteit 

en de samenwerking met concertzalen 
die in onze lijn liggen. Als een partner 
een bepaald voorstel doet dat we min-
der goed vinden, dan skippen we dat ge-
woon.”

Kasper-Jan: “Eigenlijk zijn we een 
platform dat goeie bands uit de under-
ground naar een hoger niveau willen 
tillen. Nu verruimen we vooral ons pro-
gramma, zodat het niet enkel muziek 
events zijn. We willen toonaangevend 
zijn door een soort van tegencultuur.”

Herlinde: “Waarbij er wat vertrou-
wen moet zijn in onze smaak.”

Kasper-Jan: “De laatste tijd bieden 
we veel elektronische muziek aan, op 
dit moment vind ik die ook interessan-
ter dan bijvoorbeeld rock. Maar het is 
zeker niet zo dat elektronische muziek 
een vereiste is.”

We zijn drie jaar verder: hoe 
blikken jullie terug?

Herlinde: “Positief  blijven en 
niet opgeven! We hebben beiden 
geen marketingachtergrond en 
dat vormde wel eens een uitda-
ging. Vaak krijgen we de opmer-
king dat we te veel hooi op onze 
vork nemen, maar pas als je de 
lat hoog legt, geraak je ook er-
gens.”

Bestaat er een Subba-
cultcha! familie?

Herlinde: “Ja, dat was al zo 
van dag één. We zijn er voor de 
mensen die bij ons werken en we 
helpen ze ook op weg met hun 
eigen projecten. Vroeger waren 
we echte nomaden die in koffie-
bars probeerden te werken. We 
moesten verlengkabels mee-
brengen zodat de hele boel niet 
plat viel. We merken een groot 

verschil nu we onze werkplaats hebben 
boven RIOT Bookshop.”

Waar zien jullie jezelf  binnen drie 
jaar?

Kasper-Jan: “We willen meer doen 
met ons team, misschien een eigen cre-
ative agency. We hebben veel geleerd en 
we willen die kennis ook doorgeven.”

Zijn jullie hipsters?
Herlinde: “Wordt dat gezegd? Te-

genwoordig wordt dat woord gebruikt 
voor alles wat vernieuwend is. We wil-
len gewoon ons eigen ding doen en een 
zo groot mogelijk publiek aantrekken 
om cultuur te delen en mensen eens te 
laten proeven van iets anders. Zijn we 
daarom hipsters? Die term is eigenlijk 
zo passé.” ■

Driewerf hoera!
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JAMES BLACKSHAW

BRIEF AAN MIJN RECHTER

CHRIS POTTER & UNDERGROUND KWARTET

DE VERLOOFDEN

door Selin Bakistanli

James Blackshaw, een van de meest 
vooraanstaande avant-folk gitaristen 
van zijn generatie, heeft een nieuwe 
plaat uit. Na het experimenteren met 
gitaar, piano, cello, drums en viool ho-
ren we hem op Summoning Suns ook 
voor het eerst zingen. 20 februari komt 
Blackshaw zijn jongste kindje voorstel-

len in de Vooruit. Hij krijgt hierbij hulp 
van Amerikaans-Russisch componist, 
pianist en accordeonspeler Leo Svirs-
ky. Svirky’s werken zijn voornamelijk 
op improvisatie gebaseerd en begeleid 
door absurde politiek geladen teksten. 
Dit duo zal de hartjes van folkliefheb-
bers zeker weten te bekoren!

Brief  aan mijn rechter is een to-
neelbewerking van de gelijknamige 
roman van Georges Simenon. In deze 
aangrijpende monoloog, onder regie 
van Johan Simons, legt Frank Focket-
yn aan de rechter uit dat hij zijn minna-
res uit liefde heeft gedood. Het stuk is 
zo overtuigend gebracht dat het publiek 

medelijden zou kunnen krijgen met de 
acteur in zijn rol van dokter Charles 
Alavoine, die liefde en dood als een kli-
nisch gegeven ziet. Tijdloos toneel dat 
reeds zes jaar wordt gebracht, maar 
waar vooralsnog geen vervaldatum op 
staat. Te zien op 27, 28 en 29 februari 
in NT Gent.

Jazzmuzikant Chris Potter is een 
van de meest complete saxofonisten van 
vandaag. Zijn carrière heeft hij opge-
bouwd als sideman bij onder meer Dave 
Holland en de jazz rockers van Steely 
Dan. Sinds 2006 is hij samen met Un-
derground Kwartet te zien. De samen-
werking is het bewijs dat Potter zich 

muzikaal en als componist zeer snel 
heeft kunnen ontwikkelen tot een gi-
gant. Dit zal hij dan ook op 27 februari 
in de Handelsbeurs laten zien aan zijn 
Belgische fans. Voor zijn werk haalt hij 
inspiratie bij de groten der aarde, zoals 
Lester Young en Sonny Rollins, en dat 
is eraan te horen.

Belfius Bank pakt tot 31 maart uit 
met de tentoonstelling De verloof-
den, waar een selectie van de collectie 
van zowel de bank als het S.M.A.K. te 
zien is. De nadruk ligt op het werk van 
vier kunstenaars, namelijk Leo Copers, 
Thierry De Cordier, Jan van Imschoot 
en Jan Vercruysse. De titel ‘De verloof-

den’ slaat zowel op het verrassend tij-
delijk verband tussen de bank en het 
museum, als op een werk van Constant 
Permeke dat ook deel uitmaakt van de 
collectie van Belfius. Met dit initiatief  
probeert de bank het publiek kennis 
te laten maken met zijn uitzonderlijke 
kunstverzameling. ■
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We Came to Dance
In de documentaire We Came to Dance neemt regisseur Didier Volckaert de menselijke 
dierentuinen tijdens de wereldexpo’s onder de loep. Maar zijn verhaal omvat meer dan dat. 
De Gentse regisseur wil hiermee ook hedendaagse problematieken aankaarten.

door Willem-Jan Persoons 
foto's door Tim Demel

In de schaduw van het Gravensteen 
ontmoeten we de Gentse regisseur en 
documentairemaker Didier Volckaert. 
Terwijl de stad zich opmaakt voor de 
laatste dag van het Lichtfestival, be-
spreken we met hem zijn nieuwste do-
cumentaire We Came to Dance. De 
documentaire beschrijft het fenomeen 
van de zoo humaine tijdens de we-
reldtentoonstelling die in 1913 in Gent 
plaatsvond. Deze menselijke dierentui-
nen waren voor ons een eerste kennis-
making met de vreemde volkeren die we 
toen koloniseerden. De documentaire 
van Volckaert toont echter dat de zoo 
humaine vandaag nog altijd bestaat.

Je begint de documen-
taire met de zin “this is 
not a documentary”. Waar-
om deze boodschap?

“Het is een citaat van 
Jonas Mekas (de peetvader 
van de Amerikaanse avant-
garde cinema, red.). Ik ge-
bruik het om mijn eigen 
film eigenlijk in vraag te 
stellen. Wat we in een do-
cumentaire zien, beschou-
wen we al te vaak als de 
‘waarheid’. Moest televi-
sie echter een venster op 
de wereld zijn, dan zouden 
we doorheen een trans-
parant scherm die wereld 
ook zien. Maar dat is het 
niet. Het is een interpre-
tatie van de werkelijkheid, 
een beeld. Als je bezig bent 
met het medium documen-
taire, dan moet je jezelf  in 
vraag durven stellen. Dus 
ik presenteer mijn film lie-
ver als wat het is, als een 
subjectief  beeld.”

Hoe ben je op het onderwerp van 
de wereldtentoonstelling en zoo hu-
maine gekomen?

“Er waren voor mij twee aanleidin-
gen om de documentaire te maken. Eén 
heeft te maken met een methodologie 
die ik ontwikkeld heb na zoveel jaar 
film maken. Ik ben constant op zoek 
naar verhalen die vertrekken vanuit iets 
kleins, maar die je tegelijk in het kader 
kan plaatsen van grotere vragen. Het 
verband tussen Wereldexpo 1913 en de 
human zoos intrigeerde mij onmiddel-
lijk. Anderzijds heb ik een groot deel 
van mijn jeugd bij mijn grootouders 
doorgebracht, die vlak aan het miljoe-
nenkwartier woonden. Je kon daar een 

artificiële scheidingslijn voelen tussen 
de grote villa’s en de arbeidershuisjes. 
Dat boeide mij. Later ontdekte ik dat die 
wijk gebouwd is op de vroegere site van 
de wereldtentoonstelling.”

We zien beelden van televisiereek-
sen zoals Toast Kannibaal. Kunnen 
we deze beschouwen als een heden-
daagse vorm van human zoos?

“Ik wil ten eerste duidelijk maken 
dat het hier gaat om een constructie. De 
shows waar die mensen aan mee doen 
zijn in scène gezet, net zoals de human 
zoos dat waren. De gevolgen zijn dan 
ook dezelfde. Dat je het fenomeen in zijn 
tijdsgeest moet zien is een argument 
dat geen steek houdt. De zoo humaine 
blijft nog steeds een spiegel voor onze 
exotische en erotiserende blik. Het ver-
telt niks over de ander en veel over de 
kijker. Door de beelden zo naast elkaar 
te leggen, wil ik deze diepgewortelde 
vorm van kolonialisme blootleggen.”

In de film biedt burgemeester Da-
niël Termont zijn excuses aan aan 
de nabestaanden van de mensen die 
tijdens de expo tentoongesteld wer-
den. Toch lijkt het alsof  je hier een 
zekere tegenstelling wilt aankaarten.

“Niets zo erg als goede bedoelingen 
(lacht). Met alle respect voor de burge-
meester uiteraard. Honderden steden 
hebben toen wereldexpo’s georgani-

"Ik wil deze diepge-
wortelde vorm van 
kolonialisme bloot-

leggen"
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seerd, waar ook human zoos waren. Hij 
was de eerste burgemeester die zijn 
excuses aanbood aan de nabestaanden 
van de wereldexpo. Respect daarvoor, 
maar zoals prof. Rik Pinxten het in de 
film zegt: dat alleen is niet voldoende. 
De problematiek is natuurlijk complex 
in een stad met zoveel culturen. Het 
is een voorproefje van de uitdagingen 
die we samen moeten zien op te lossen 
in onze steeds diverser wordende toe-
komst. Onvermijdelijk denken we nog 
steeds teveel in stereotypen. Het heeft 
mijns inziens te maken met het idee dat 
we niet zonder kunnen. De wereld is te 

complex. We moeten er een evenwicht 
in vinden. Vandaag worden we door die 
‘ander’ geconfronteerd met die keuzes, 
of  we dat nu leuk vinden of  niet. De 
discussie rond Zwarte Piet is daar een 
goed voorbeeld van. Voor de ene tradi-
tie, al weten we vaak niet dat het over 
een recent verschijnsel gaat, voor de an-
der een raciale belediging. En er is geen 
eenvoudige oplossing, want beide par-
tijen halen vanuit hun wereldbeeld ar-
gumenten aan. In the end gaat het over 
opvoeding denk ik dan, over welke keu-
zes we nu maken om deze mee te geven 
aan onze kinderen en niet over traditie 
en het in stand houden van gedateerde, 
foute keuzes. Dat laatste, dat het hier 
draait om kinderen en hun toekomst-
beeld, daar hoor je in de media te wei-
nig over.

Je bent ook een liefhebber van Ja-
panse anime. Dat zien we ook in de 

documentaire. Een soort van handte-
kening?

“Ja, het is enerzijds mijn liefde voor 
Japan. Maar ik zou die beelden er na-
tuurlijk niet in steken moest het er 
niets mee te maken hebben. Japan leeft 
als het ware in de toekomst. Dat intri-
geert mij. Ik stel dan ook de vraag of  de 
‘toekomst’ van Japan een antwoord kan 
bieden. Want die Aziatische blik toont 
hoezeer identiteit kneedbaar kan zijn. 
En dankzij technologie kunnen we daar 
enorm ver in gaan. Op het internet zien 
we dan ook voor het eerst in de mense-
lijke geschiedenis dat daar de human zoo 
kan verdampen, waar die gekleurde blik 
op de ‘ander’ loskomt van zijn koloniale 
traditie.”

Dus je documentaire is eigenlijk 
ook een film over identiteit?

“Eigenlijk wel. De human zoo ont-
stond omdat we ons afvroegen wie we 
waren. Of  beter, wie we niet waren. 
Hoe we onze blanke zelfgenoegzame 
positie bovenaan de evolutionaire lad-
der wetenschappelijk konden argumen-
teren. De zoo humaine gaat over ons, 
over onze identiteit.”

We zien ook een beeld van de 
stadshal. Je legt de link met de ver-
fraaiing van de Kuip van Gent. Is 
het huidige stadsbeeld ook een con-
structie van die tijd?

“Het heeft opnieuw verschillende la-
gen. In de aanloop van 1913 heeft het 
stadsbestuur Gent letterlijk verbouwd. 
Ze hebben er een decor van gemaakt. 
Een van de ‘fouten’ die ze daar gemaakt 
hebben, is dat ze een hele wijk hebben 
weggehaald. De ruimte tussen die twee 
torens heeft nooit gewerkt. De stadshal 
is eigenlijk een oplossing. Maar terug 
naar dat decor. De zoo humaine was 
niet alleen een menselijke zoo maar 
ook een decor, er werden immers hele 
dorpen nagebouwd. Opnieuw met wei-
nig realistisch gevoel of  inspraak van 
die ‘andere’. Voor mij is er dan ook een 
link tussen de toenmalige en huidige 
‘attractiecultuur’ en het bestaan van 

human zoos en het ermee gerelateerde 
racisme. En vandaag zijn ze terug op 
diezelfde plaatsen aan het bouwen. De 
pleinen zijn zo gebouwd om er podiums 
op te zetten. Het stadsbestuur heeft de 
kaart van het toerisme getrokken. En 
daar betalen we, denk ik, vandaag een 
prijs voor die veel te hoog is voor de 
leefbaarheid. Vlak voor de Wereldexpo 
deden ze net hetzelfde.”

Met andere woorden: je wilt vra-
gen stellen over hoe het vandaag zit?

“Het gaat over identiteit en over sa-
menleven. Voor mij zijn die expo’s en 
heel dat gedoe rond decor in Gent met 
elkaar verbonden. Het gaat over een 
evenementiële en sensatiegerichte re-
flex waarin we de leefbaarheid opoffe-
ren om een show te kunnen opzetten. 
Kerstmarkten, lichtfestivals, een leegte 
van ochhs en achhs. De ‘attractiecultuur’ 
heeft ons nog geen betere wereld ge-
bracht.” ■

"We creëerden de 
zoo humaine om te 

tonen wie we vooral 
niet waren"
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Voor de 24-jarige multi-instrumentalist Jelte Tuinstra alias 
Jett Rebel kan het niet snel genoeg gaan: amper drie jaar is 
hij bezig en nu al kan hij twee goed ontvangen albums op z’n 
palmares schrijven. Een gesprek over Brian Wilson, Brian 
Wilson en Brian Wilson. door Laura Massa en Maxim Lippeveld 

foto's door Arthur Joos

We wachten Jelte Tuinstra op in 
zijn loge. Voor ons staat een onaange-
roerde fles Jack Daniels. Deze wordt 
met een schuchter lachje weggestopt 
wanneer Jett en zijn entourage de ka-
mer binnenkomen. Zijn gezicht licht op 
wanneer we ons voorstellen als repor-
ters van het studentenmagazine van de 
UGent. De toon voor een aangenaam 
gesprek is gezet.

Je speelt alle instrumenten zelf  
in, je producet ook alles zelf. Het lijkt 
alsof  je de dingen niet graag uit han-
den geeft. 

“Dat is inderdaad zo. Lang geleden 
heb ik op een gegeven moment gewoon 
besloten om alles zelf  thuis te doen.” 

Live speel je daarentegen met een 
band. Vloekt de sound die jullie live 

brengen dan soms niet met wat je 
zelf  van een nummer in je hoofd had?

“Het zijn twee verschillende dingen: 
ik heb nooit gewild dat het optreden 
klinkt zoals de cd, want dan heeft het 
optreden niet echt zin. Op het podium 
speel ik gewoon een interpretatie van 
het nummer met mensen die weten wat 
ik wil.”

Je bent ondertussen met dit pro-
ject bezig sinds september 2012. Wat 
is er sindsdien veranderd? 

“Je probeert altijd beter te worden, 
dat is een continu proces. Er is heel veel 
veranderd, in het begin speel je voor tien 
mensen en dat worden er steeds meer. 
Ik kan ook goed met de band overleg-
gen, iedereen heeft een soort drive om 
steeds beter te presteren.”

Je albums verschenen heel snel na 
elkaar (zowel ‘Hits for Kids’  als ‘Venus’  
verschenen in 2014, red.). Zit je met zo’n 
groot muzikaal ei dat je zo snel mo-
gelijk kwijt wil aan de wereld of  ben 
je gewoon snel verveeld?

“Ik heb gewoon veel materiaal dat ik 
heel snel naar buiten wil brengen. Soms 
is het raar om liedjes te spelen van een 
paar maanden terug. Ik ben jong en ver-
ander sowieso binnen muzikale stijlen.” 

ONDER INVLOED

Qua invloeden vinden wij vooral 
Prince terug in je manier van zingen. 
Welke andere muzikanten hebben je 
nog grondig beïnvloed? 

“Prince heeft me vooral beïnvloed 
in de manier waarop hij op het podium 
staat. Mijn echte idool is Brian Wilson. 
Ik ben zwaar geobsedeerd door The 
Beach Boys en wat hen geïnspireerd 
heeft. Dat gaat heel ver. Zo nu en dan 
draai ik een beetje door. Ik luister echt 
heel veel muziek, de laatste tijd Andy 
Pratt, The Band, Jackson Brown, 
maar er ligt even goed Nick Drake, 
Fleetwood Mac en Joni Mitchell tus-
sen mijn stapel platen. Van hen kan ik 
even goed genieten; het hoeft niet per se 
hyperactieve muziek te zijn.”

Je zegt dat vooral The Beach Boys 
je muzikaal gevormd hebben. Toch 
zijn de sixties niet echt te bespeuren 
in je platen of  moeten we dat anders 
opvatten?

“Op mijn eigen manier heb ik die 
sfeer verwerkt. Het is zoiets dat in de 
ene periode meer opsteekt dan in an-
dere. Ik was er meer mee bezig tijdens 
‘Hits for Kids’ en in mijn jeugd. Ik hou 
gewoon van de muziek tussen 1960 en 
1988. De meest willekeurige dingen. Ik 
vind het belangrijk om alles zoveel mo-
gelijk te weten en te begrijpen over die 
periode. Ik ben er vrij actief  mee bezig; 
dat is een levenslange obsessie.”

Nieuwe rebellie
Interview met Jett Rebel in de Vooruit
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Van enkele van je nummers lijkt 
een hoekje af  te zijn. Een kleine on-
zuivere noot die er subtiel in blijft, 
bijvoorbeeld in het nummer ‘Baby’ 
waarin een schrille schreeuw voor-
komt. Streef  je naar the perfect imper-
fection of  is het jouw manier om op te 
vallen in de massa?

“‘Baby’ gaat over een vrij pijnlijke 
kwestie tussen mij en een meisje; dat 
moest dus zo puur mogelijk op de plaat. 
Tekstueel lag dat voor mij veel te ge-
voelig. Ik ben een tijdje op zoek geweest 
naar hét instrument voor dat liedje. Het 
moest in één take gebeuren, zonder over-
dub. Uiteindelijk heb ik een orgeltje ge-
vonden in een tweedehandswinkel, deze 
hebben we in mijn tuin gezet en het ver-
haal geopend dat ik lang had opgekropt. 

Ik hou van dingen die gewoon gebeu-
ren, zodat het effect ‘echt’ is.”

In 2003, toen je twaalf  jaar was, 
nam je al deel aan Junior Eurosong. 
Hoe kijk je daar nu op terug?

“Dat was een heel pijnlijke ervaring 
(lacht). Ik had een bandje met twee an-
dere jongens en we hadden een liedje 
opgenomen in het Engels. Uiteindelijk 
kwamen we in de studio terecht bij een 
producer die ons liedje vertaald lieten 
horen. We moesten het alleen nog in-
zingen. Alles was daar zo nep: ieder-
een gebruikt autotune en melodime op 
hun stem om zuiver te zingen. Het is 
zo erg dat niemand zich meer realiseert 
wat er gebeurt. Kunnen zingen doet er 
basically niet meer toe, op het podium 
loopt er een band mee. Alles is vooraf  

geprogrammeerd en 
iedereen is zo gewend 
geraakt aan dat neppe 
en wil uiteindelijk al-
leen maar met z’n kop 
op tv. Het hele ambacht 
van muziek maken is 
vergane glorie aan het 
worden omdat iedereen 
gemakzuchtig is.” 

BRIAN WILSON 

In de documentai-
re over jou ‘Who the 
fuck is Jett Rebel?’ 
zeg je dat jij en je al-
ter ego steeds verder 
uit elkaar groeien. Is 
dat nog steeds zo of  
geraak je al meer met 
jezelf  in het reine?

“Niet per se: het is 
altijd zo geweest en zal 
altijd zo zijn. Als ik nu 
terugkijk naar die do-
cumentaire, zie ik dat 
die wel gefocust is op 
een vrij specifiek deel 
van mijn leven. Al denk 
ik niet dat ik zo onge-

lukkig ben als ik overkom lacht. Ik neem 
mijn werk gewoon zo serieus mogelijk, 
en daar lijd ik af  en toe wel onder.”

Verschillende media brachten gis-
teren en vandaag uit dat je geen in-
terviews meer zou geven. Heeft die 
eenzijdige mediatisering van de do-
cumentaire daar iets mee te maken?

“Pas op, ik vind het fijn om me te ui-
ten zoals ik ben, maar zo nu en dan ga 
ik een beetje stotteren of  neurotisch 
bewegen en dat kan op zich wel, maar 
je wil jezelf  zo niet zien op tv. Mensen 
gaan denken dat je een coke addict bent. 
En dan komt er een punt waarop je zegt 
‘fuck jullie, luister maar gewoon naar 
m’n cd!’ Ik weet maar één ding zeker en 
dat staat op mijn cd’s.”

Iets helemaal anders: welk histo-
risch personage zou je willen zijn?

“Brian Wilson, dat is gewoon mijn 
idool.”

Dat was overtuigend. Wat brengt 
de toekomst nog voor Jett Rebel?

“Ik vind het zelf  heel leuk dat we nu 
vaker bij jullie langskomen lacht. Ik heb 
zin in een nieuw avontuur. Je wil bezig 
blijven, groeien en beter worden. Ik hou 
van reizen en als je dat met muziek kan 
doen, is dat echte magic. De toekomst 
is voor mij zoals vandaag eigenlijk ook 
is, maar dan steeds groter. Ik ga platen 
maken totdat ik omval (lacht).”

Mogen wij vragen wanneer de vol-
gende plaat uitkomt?

“Als het aan mij lag, zo snel mogelijk 
(lacht). Ik heb een vervolg geschreven 
op ‘Hits For Kids’, voor mijn vriendin. 
Het blijft nog eventjes bij ons thuis, zeg 
maar. Nu ben ik ook bezig met wat ik 
denk dat een aantal cd’s gaat worden. 
Ik kan alvast zeggen dat het in de lijn 
zal liggen van alles waar we het daarnet 
over hadden.” ■
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BOEKKORT
L.L.C. De Nederlandse scout Bram 

Kiezel zakt af  naar het exotische België 
om de perfecte plek te zoeken voor een 
film over een pyromaan en een disfunc-
tionele familie. In Helst, een fictieve ge-
meente nabij Brussel, vindt hij wat hij 
zoekt: de combinatie van kitscherige 
villa’s in fermettestijl en grauwe rij-
tjeshuizen. De verloederde straten gaan 
gebukt onder de plakkende terreur van 
een hittegolf, een seriemoordenaar die 
het gemunt heeft op blinden, een in-
vasie van eekhorens en de talloze zelf-
moorden in het gesloten asielcentrum 
dat gevestigd is in een oud cremato-
rium (subtiliteit is geen sterkte van de 
auteur). Kiezel raakt verstrikt in een 
reeks bizarre situaties. Naarmate het 
verhaal vordert, beginnen de gebeurte-
nissen angstaanjagend veel te lijken op 
het filmscenario. Terwijl het asfalt on-
der zijn voeten wegsmelt, verliest ook 
Kiezel grip op de werkelijkheid.

De Nederlandse auteur Peter Dre-
hmanns begeeft zich wankelend op de 

dunne lijn tussen charmante verwonde-
ring  en irritante superioriteit wanneer 
hij het Vlaamse dorp en zijn inwoners 
beschrijft. Het spel van idiomen levert 
hier en daar – dankzij de grote her-
kenbaarheid – hilarische momenten op. 
Maar hij blijft zwalpen tussen registers: 
nu eens platvloers, dan weer vergezocht 
metaforisch. De dialogen zijn nogal 
geforceerd en het zelfmedelijden van 
Kiezel gaat algauw vervelen. Een opti-
mist noemt dit boek misschien een ver-
dienstelijke poging om een kafkaiaanse 
sfeer te scheppen, maar daarvoor is het 
plot te rommelig. Drehmanns begint 
zijn verhaal als een degelijke dieselmo-
tor die voorspelbaar vooruit tuft, om 
daarna een paar versnellingen hoger te 
schakelen en het verhaal met wilde bok-
kensprongen af  te rammelen.

Goedkope Hollandse uitlachlitera-
tuur of  een tragische schets van een 
stuurloze man en het ‘etterende gezwel 
België’? Beide, en daarom best het lezen 
waard. ■

De brand in alles

SST Into the woods is niet meer de be-
kende musical die het ooit was. Maar 
met verschillende Tony awards op zijn 
naam verdiende deze musical met mu-
ziek van Stephen Sondheim (West Side 
Story, Sweeney Todd) een waardige ver-
filming. Disney nam deze taak op zich. 
Vreemd, want Into the woods is allesbe-
halve een typisch Disney-verhaal. Ver-
schillende sprookjes vermengen zich 
tot een geheel door middel van een ori-
gineel verhaal over een bakker en zijn 
vrouw die boven alles een kind willen. 
Hun huis is echter vervloekt door een 
naburige heks — gespeeld door de fan-

tastische Meryl Streep — waardoor 
het koppel geen kinderen kan krijgen. 
De heks stuurt hen op een queeste in 
het bos om de vloek te verbreken. Tij-
dens hun reis kruisen ze de wegen van 
Roodkapje, Assepoester, Jaap en Ra-
punzel. Tot zover best wel Disneyma-
teriaal. Maar nadat de wensen van deze 
karakters uitkomen, merken ze dat je 
maar beter voorzichtig bent met wat 
je wenst. Het plot omvat onder andere 
vele doden, overspel, verkrachting en 
volwassen humor. Disney heeft deze 
elementen serieus gedempt. In het ori-
ginele stuk zit het nummer ‘Little Girl’, 

gezongen door de wolf  van Roodkap-
je — in de film gespeeld door Johnny 
Depp — vol seksuele innuendo’s, wordt 
de verteller van het verhaal opgeofferd 
aan een reus en sterft Rapunzel. Een 
Disney-makeover zorgt ervoor dat deze 
elementen volledig wegvallen. Hier-
door verliest het verhaal alle betekenis 
en uniciteit. Ondanks de vaak briljan-
te uitvoeringen van de acteurs — het 
liedje ‘Agony’ met Chris Pine en Billy 
Magnussen belichaamt werkelijk alles 
wat een musical moet zijn — is deze 
adaptatie dus allesbehalve geslaagd. ■

Into the Woods
FILMKORT
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Gisteren brak de crisis aan de 
UGent volledig los. Een grote verras-
sing was dat niet, waarnemers stuur-
den al langer berichten de wereld in dat 
de dreiging manifest was. ’s Ochtends 
was er nog een laatste topconferentie, 
maar dat leverde volgens insiders niets 
op. Na het finaal uitblijven van een ak-
koord werden de onderhandelingen 
definitief  begraven. De betrokken par-
tijen gingen zonder resultaat uit elkaar 
en hebben momenteel geen nieuw be-
raad gepland. “De impasse 
is compleet”, zo meldde een 
bron dicht bij de Raad van 
Bestuur ons. 

De omvang van de crisis 
is momenteel niet te over-
zien. Zeker is dat alle de-
partementen, vakgroepen 
en faculteiten de gevolgen 
zullen voelen. Hoe groot 
die zullen zijn, daarover 
tasten de experts momen-
teel nog in het duister. De 
eerste reacties klonken 
echter negatief. “Zowel het 
onderzoek als het onder-
wijs van onze universiteit 
zal te lijden hebben onder deze ontwik-
kelingen. Dit is nefast voor de toekomst 
van onze instelling”, aldus een waarne-
mer. “We moeten zo snel mogelijk een 
structurele oplossing vinden en de pro-
blemen bij de wortel aanpakken. Een 
grondig en daadkrachtig handelen zal 
nodig zijn om uit dit dal te klimmen,” 
aldus nog diezelfde waarnemer.

De oorzaken van de crisis zijn divers 
volgens de experts. De conjunctuur op 
lange termijn is ongunstig, en recent is 
de situatie volledig uit de hand gelopen. 

Sinds gisteren zijn de consequenties 
niet langer te controleren. De syste-
mische aard van de crisis zorgt ervoor 
dat deze toestand nog wel een tijdje kan 
aanhouden, stellen de waarnemers. De 
betrokken partijen zijn voorzichtig in 
hun reactie: “De termijn van de hui-
dige consternatie is onduidelijk, maar 
de schaal doet het ergste vermoeden. 
Het beleid van de vorige ploeg schoot 
ruimschoots tekort. Het is hun puin-
hoop die we nu moeten opruimen. Dat 

vraagt tijd, maar we zijn op de goede 
weg. We moeten pijnlijke en betreu-
renswaardige maar noodzakelijke maat-
regelen nemen. Er is geen alternatief, 
we moeten erdoor.” Verscheidene kriti-
sche stemmen zijn het echter niet eens 
met deze verklaring: “Dit is een drama. 
Deze maatregelen treffen de zwaksten 
het hardst.”

Hoe lang de huidige gang van za-
ken nog zal aanhouden, is onzeker. 
Experts en waarnemers stellen dat de 
data erop duiden dat het nog wel even 
kan duren voor de huidige problemen 

opgelost zijn. De structurele aard van 
deze gang van zaken gecombineerd met 
het uitblijven van doorbraken in de on-
derhandelingen zorgen ervoor dat de 
vooruitzichten niet rooskleurig zijn. De 
crisis die de UGent op dit moment in 
zijn ijzeren greep houdt, zal dus nog 
wel even doorwoekeren. “We voor-
zien voorlopig geen mogelijkheid tot 
verbetering in de situatie in de nabije 
toekomst,” berichtte een van de onder-
handelaars naar het einde van de laatste 

gesprekken toe. 
De woordvoerders 
wilden echter niet 
zulk straf  taalge-
bruik in de mond 
nemen: “We eva-
lueren de situatie 
van dag tot dag. 
We zullen stap 
voor stap een uit-
weg moeten zoe-
ken. De eerste 
verkennende ge-
sprekken over het 
hervatten van de 
onderhandelingen 
waren alvast con-

structief.”
De vraag is hoe lang de studenten 

deze gang van zaken lijdzaam zullen 
aanzien. Bronnen dicht bij de studen-
tenpopulatie melden dat onrusten in 
de toekomst zeker tot de mogelijkhe-
den behoren. Verscheidene studenten-
leiders toonden zich alvast bereid om 
de huidige gang van zaken aan de kaak 
te stellen met harde acties. Mocht een 
dergelijk oproer uitbreken, dan lijkt het 
wel heel lastig voor de UGent om nog 
uit dit dal te klimmen. ■

door Thomas JacobsCrisis aan de UGent
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L.L.C. UGent2020, de organisatie 
die al jaren ijvert voor een duurzame 
universiteit, kan een nieuw wapenfeit 
toevoegen aan haar indrukwekkende 
curriculum. De organisatie stelde vori-
ge week het project ‘Quinoa, een brug 
tussen Noord en Zuid’ voor. De meest 
in het oog springende maatregel is het 
verdwijnen van de iconische brugspa-
ghetti. In de plaats komt hét hipster-
voer bij uitstek op de menu te staan: 
quinoa met biologische, seizoensgebon-
den groenten. Florence Abeele, voor-

zitster van UGent2020, beseft echter 
dat er nog een lange weg te gaan is: “De 
introductie van quinoa is nog maar de 
eerste stap. Op termijn moet de Brug 
evolueren naar een volledig raw food 
aanbod. De resto van de campus Coupu-
re, beter bekend als het Boerekot, krijgt 
een paleomenu gebaseerd op het princi-
pe dat we moeten eten zoals onze voor-
ouders. Rauw schapenvlees en wilde 
planten worden vaste waarden.” Bij een 
nieuw concept hoort ook een nieuwe 
look en dat hebben onze groenste jon-

gens goed begrepen. “Om de inboedel 
van het nieuwe gedeelte van de Brug te 
verzamelen, trokken we een paar nach-
ten met Zakkenman op. Alles is 100% 
gerecycleerd materiaal”, vertelt Abeele. 
“Voor de indeling baseerden we ons op 
de principes van feng shui. Zo kunnen 
de energiestromen ongehinderd  hun 
heilzame werking verrichten.” 

Daags na het verschijnen van de 
brugquinoa werden de studentenartsen 
overspoeld met bezorgde telefoontjes 
van studenten met bolletjesdiarree. ■

Quinoa vervangt Brugspaghetti

Schamper wordt veertig jaar! De 
eerste editie verscheen in 1975, even-
eens het geboortejaar van het geniale 
Wish You Were Here van Pink Floyd én 
het jaar waarin het fantastische Walibi 
de deuren opende. Toeval? Niet bepaald. 
Omdat onze rijke geschiedenis geen 

armtierige kelders verdraagt, bezetten 
we drie weken lang het Ufo met een 
tentoonstelling over veertig jaar flauwe 
grappen, seks en geldproblemen.

Naar aanleiding van deze wereldexpo 
zijn we in onze archieven gedoken, om 
après la lettre in elke editie de crème de la 

crème uit al die jaren studentenjourna-
listiek te brengen, telkens vergezeld van 
een hedendaagse hommage.

We trappen af  met negerbeurzen. ■

door Selin Bakistanli

SATIRE
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