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Let op, één bepaald artikel in deze
Schamper-editie zal niet gesmaakt worden binnen enkele afdelingen aan onze
universiteit. De reden daarvoor is eenvoudig en wat pijnlijk. In het artikel
werd een waarheid blootgelegd die niet
iedereen wil horen maar wel relevant is.
Ze luidt als volgt: studiebegeleiders werden de voorbije jaren op een weinig respectvolle en overmatige manier belast.
Het gebrek aan financiële middelen en de
relatief matige aandacht voor die begeleiders is één van de redenen hierachter.
Er werd op de redactie getwijfeld
of het artikel wel voldoende en correct
werd gekaderd. Enkele belangrijke stemmen binnen onze universiteit vonden dat
dat niet het geval was. Een bron liet weten zich volledig te willen distantiëren
van het artikel, twee anderen wilden
hun opmerkingen intrekken, een vierde
stelde zich – via een interne mail – de
vraag of de “journalist” in kwestie wel
juist handelde. Die laatste bron, een belangrijke stem op centraal niveau, pepert
de studiebegeleiders ook in dat ze best
eens goed nadenken over hun opmerkingen vooraleer ze die in de pers te grabbel
smijten.
Het maakte ons bezorgd. Moet een
nieuwsmedium bang zijn voor de implicaties van een artikel dat het brengt? Het
antwoord zou in gelijk welk geval ‘neen’
moeten zijn. Media komen naar buiten

met een verhaal als ze iets nieuwswaardig vinden. Toch gebeurt dat veel minder
vaak dan men in het algemeen vermoedt.
Om een verhaal te kunnen brengen heb
je nood aan informatie. Informatie wordt
verkregen via bronnen. Die vormen de
zwakke plek van de media. Een partij die
op de tenen werd getrapt zal daarna niet
makkelijk nog iets kwijt willen. Aan de
andere kant kan één specifieke bron verworden tot een geliefkoosde vriend van
een medium. De bron kan zijn of haar
informatie weergalmd zien, het medium
kan op zijn beurt uitpakken met exclusieve informatie. Deze afhankelijkheid is
de basis voor de vaak genoemde haatliefdeverhouding tussen politiek en media.
Als studentenmedium hebben we het
voordeel financieel volledig onafhankelijk te zijn van belangen. Maar niet
echt… De zopas geschetste relatie maakt
het in de toekomst moeilijk om constructieve gesprekken te hebben over heel gevoelige onderwerpen.
Toch brengen we u dit nieuws. Onze
loyauteit ligt immers niet bij de rector,
noch bij politieke partijen of een commerciële organisatie. Neen, ze bevindt
zich bij het brengen van de waarheid.
Wij willen het probleem rond studiebegeleiders aan de kaak stellen. Oók, maar
hopelijk niet, als dit ons wat invloed zal
kosten binnen de universiteit. ■

Hoofdredacteur
Frédéric Piccavet

Chef Eindredactie
Willem-Jan Persoons

Coördinator
Eva Van Ootegem

Chef Cultuur
Arno Vanhollebeke

Chef Reclame & PR
Michiel Geldof

Chef Wetenschap
Thomas Jacobs

Chef Lay-out
Adel Mouchalleh

Chef IT
Maxim Lippeveld

Redactie

Adel ‘Almaci’ Mouchalleh, Agathe ‘Turtelboom’ Danon,
Amélia ‘Gillard’ Malfait, Andries ‘Timosjenko’ Rosseau,
Arno ‘Van Susteren’ Vanhollebeke, Brecht ‘Chinchilla’
Vissers, Clara ‘Thyssen’ Casert, Eva ‘Fernandez’
Christiaens, Frédéric ‘Thatcher’ Piccavet, Laetitia
‘Butho’ Mouton, Laura ‘Merkel’ Massa, Lotte ‘Le Pen’
Debrauwer, Maxim ‘Homans’ Lippeveld, Selin ‘Gandhi’
Bakistanli, Suzan ‘Halsema’ Grootveld, Thomas
‘Rutten’ Jacobs, Tom ‘Milquet’ Cassauwers, Vanessa
‘Clinton’ McClelland, Willem-Jan ‘Rousseff ’ Persoons,
Wouter ‘Demir’ Derycke

Medewerkers
Esther ‘Thorning-Schmidt’ Beeckaert, Koba
‘Gennez’ Ryckewaert, Lei Lei ‘Schauvliege’ Lau,
Loïs ‘Palin’ Savat, Yob ‘De Block’ Hillewaert
Eindredactie
Aaricia ‘Vandenbossche’ Lambrigts, Amélia Malfait,
Arno Vanhollebeke, Arthur ‘Targaryen’ Joos,
Brecht Vissers, Esther Beeckaert, Eva Christiaens,
Ine ‘Cleopatra’ Van Nuffel, Koba Ryckewaert,
Laetitia Mouton, Laura Massa, Lei Lei Lau, Lotte
Debrauwer, Louise ‘Elisabeth II’ Gevaert, Martijn
‘Maria’ Vermeersch, Nicolas ‘Ashton’ Vanlaere,
Olivier ‘Beatrix’ Vanderbauwede, Simon ‘Vogels’
Hoebeke, Suzan Grootveld, Thomas Jacobs,
Vanessa McClelland, Willem-Jan Persoons, Wouter
Derycke
Fotografie
Agathe Danon, Arthur Joos, Brecht Vissers
Cartoon/Illustraties
Bos Goderis, Kofi, Lorenz ‘Sleurs’ Kempeneers,
Louise Gevaert, Martijn Vermeersch, Robbe
‘Lieten’ Verschueren, Sarah ‘Di Rupo’ Van Veen
Cover:
Adel Mouchalleh, Arthur Joos, Brecht Vissers en
Willem-Jan Persoons

INHOUD
ONDERWIJS
|4|
|5|
|6|
|8|
|10|
|12|
|15|
|16|
|18|
|19|
|20|

Kort en cartoon
Fotopagina: Gala-avond der Studentenverenigingen
On The Origin Of: Het Pand
Studiebegeleiders onder druk
Achterklap
Discriminatie nachtwinkels in Gent
De frisdrankverslaving van de student
Pleidooi voor nieuw feminisme
Student-ondernemer: Aerey
Internationaal: Populariteit Syriza bij jongeren
Middenpagina: Faculteit Diergeneeskunde

"Ze hebben onze aanvraag genegeerd en ons belastingen opgelegd "(p. 8)
"Zelfs met één blikje
overschrijd je de aangeraden norm"(p. 15)

WETENSCHAP
|22| Wetenschapskort
|23| Park Meeters: Vaccinatie en autisme
|24| Dossier GGO's

“De gemodificeerde superplant
is een reële angst" (p. 28)

CULTUUR
|30|
|31|
|32|
|34|
|35|
|37|

Byron Bay
Cultuuragenda
Henk Rijckaert
Lien Wildemeersch over Hotel Malaria
Bear's Den
Boekkort - Filmkort

"Het is één van onze dromen om
ooit in Byron Bay te spelen" (p. 30)

SATIRE
|38| De Liegende Reporter
|39| "In mijnen tijd..." & Minisatire
facebook.com/schampergent

@Schamper_Gent

@Schamper

www.schamper.be

KORT

Toeten noch blaaskaak
Godverdzju, nondedzjis, Polleke
was zijn potske kwijt, en sindsdien is
het tussen Polleke en zijn potske puur
platonisch. Plotsklaplong werd Polleke
op ‘t placematje geroepen bij ‘t Verbond. Want zo’n potske is obligaat in
‘t Verbond en zijn lintje hangt vaak te
scheef (om nog maar te zwijgen over
zijn zijmeet), plotsklap-eens-in-je-handen werd Polleke ervan verweten zich
te vereenzelvigen met de vuile tsjeef.
Plotsklaproos Jezus Christus Maria en
Moemoe zaliger, ‘t Verbond was er niet
mee gediend, dus heeft Polleke, hangende pootjes, nooit een nieuw potske verdiend. Op slapende voet (kleermakerszit
de gehele treinrit) werd Polleke van zijn
goede naam ontdaan.
Olleke Polleke, godverdzju, nondezjee, ge gaat toch niet op speeddate zeker, met die mensen van ‘t VRG (5/3)?
Alsof ‘t Verbond daar oren noch ogen
heeft en gij daar de toeten noch blaaskaak gaat uithangen met uw dichterlijk kuttenkruid, over hoe goed het
was, hoe goed het zal worden wanneer
Pollekes piemel zijn potskes-gebrek
compenseert. Zo’n LAN-dijn (13/3)
kan ‘t al helemaal niet zijn. GGO-lezingen (GBK, 11/3) om de Internationale mee te zingen? The Big Brain
Battle der Studenten Noord en Zuid
(Noord-Zuid Studenten, 11/3), dat
houdt Polleke niet uit. Een drugsdebat
(Lombrosiana, 5/3) is te plat. Polleke
plat, Polleke zat, Polleke nog korstjes
aan zijn gat. Te lui om in de douche te
gaan staan. Te actief om slapen te gaan.
‘t Verbond? Kust mijn kont. Polleke plezant, Polleke bijt in ‘t zand.
Olleke Polleke, pist nu in m’n nolleke,
olleke Polleke knol, raapt uzelf bijeen,
desnoods met borstel en blik, borsten
en pik (en interpornografisch geklik),
zwier uw gordijnen open en luister
naar ik: de derde van Saint-Saëns komt
ook pas op gang zo rond de laatste beweging. Schommel mee, maar hou één
voet op de grond, scheer uw baard en
4
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scheer u weg. Plotsklaploper-nog-aantoe is Polleke plaats aan ‘t houden op de
trein, want dat tweede ticket, dat andere
zitje, zal bij de terugreis voor Pollekes
potske zijn.
Olleke Polleke, gij listige kadee, ge
hebt nog een vriendin zitten in Achterlee (halte Tielen, Kempense zielen).
‘t Doet een beetje denken aan een roman uit het oeuvre van Auguste Raes,
Vlaams auteur, waarin een jongedame

door Brecht Vissers
cartoon door Martijn Vermeersch

plots wordt opgebeld om op zoek te
gaan naar ‘t prachtige idee om een zelfreinigende bril te maken voor op ‘t wc.
Nu ja, zo’n potske heeft ook een gat in
‘t midden en de jongedame mag mee op
zoek, maar zo’n bril idee heeft metafysische kwaliteiten die zo’n potske dermate mist, dat de gelijkenissen hier toch
ophouden tussen Raes’ en Pollekes onfortuinlijke gemis. ■

FOTOPAGINA

door Arthur Joos

Gala-avond der Studentenverenigingen
What happens op het gala van de studentenverenigingen, stays there. Maar niet heus.
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ON THE ORIGIN OF

Het Pand
God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doen
wij dat in zijn plaats. Vandaag: Het Pand.
door Esther Beeckaert
Het Pand is het oudste gebouw dat
de UGent in bezit heeft. Wanneer deze
het in 1963 aankocht, had het bouwwerk
reeds zeven woelige eeuwen doorstaan.
Dringend tijd dus om de geheimen van
Het Pand te onthullen. Een verhaal over
vrome monniken, godsdienstoorlogen,
verval en redding.
EERSTE HOSPITAAL VAN GENT
In 1201 werd in de schaduw van
de Sint-Michielskerk het Uten Hoven
Hospitaal opgericht, één van de eerste
hospitalen van Gent. Hier vingen cisterciënzerinnen zieken, gewonden, armen en bedevaarders op. Het gebouw
werd echter al snel te klein. Zowel hospitaal als abdij verhuisden naar de Bijloke.
DECOR VOOR RELIGIEUZE
STRIJD
De graaf van Vlaanderen, Ferdinand van Portugal en de cisterciënzerinnen gooiden het in 1228 op een
akkoord: in ruil voor de site van de
Bijloke kreeg Ferdinand Het Pand.
Vervolgens schonk hij deze kloostergebouwen aan een nog relatief nieuwe
orde in Gent, de dominicanen. Ferdinand had oog voor talent want het
voormalige hospitaal groeide uit tot
een belangrijk religieus- en kenniscen6
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trum. De dominicanen waren ambitieus. In 1240 begonnen ze met de bouw
van een kerk aan de zuidzijde van het al
bestaande complex. Tussenin richtten
ze een kloosterbibliotheek op om hun
prachtige boekencollectie te herbergen.
Ook dit intellectueel oord werd niet
gespaard van de razernij van de Beeldenstorm die op 22 augustus 1566 de
gehele inhoud van de bibliotheek in de
Leie kieperde. Kroniekschrijvers meenden dat “het papier als sneeuw naar beneden dwarrelde waardoor men de Leie
droogvoets kon oversteken”.
Toen Gent in 1577 uitgeroepen
werd tot een Calvinistische Republiek,
werden de dominicanen uit hun woonst
verdreven. De calvinisten vormden Het
Pand om tot hogeschool voor de opleiding van predikanten. Maar deze toestand was slechts tijdelijk. Wanneer de
Spanjaarden Gent opnieuw innamen
in hun gevecht tegen het opstandige
Noorden, verlieten de calvinisten massaal onze stad. Zo konden de dominicanen zich opnieuw in hun klooster
vestigen.
VAN RELIGIEUS OORD NAAR
COMMERCIEEL GOED
Na twee eeuwen werd Het Pand de
kloosterlingen nogmaals ontnomen,
ditmaal door Franse revolutionaire
troepen. Zowel klooster als kerk kwa-

men onder de veilinghamer van de
Franse Revolutie terecht. De dominicanen slaagden er evenwel in hun bezit zelf terug te kopen. Helaas hadden
de paters het geld niet meer om het
oude gebouw gepast te onderhouden.
Zo werd de site begin 19de eeuw verkocht aan handelaar Pieter-Domien
Velleman die het religieuze oord omvormde tot commerciële huurkazerne
voor de opslag van goederen. Na een
tijd bleek geld opnieuw een probleem
te vormen waardoor de eigenaars zich
genoodzaakt zagen de bewoning in de
gebouwen op te drijven. Zo werd het
19de-eeuwse Pand volgestouwd met
goederen en arbeidersgezinnen terwijl
het gebouw steeds verder verkrotte.
UNIVERSITEIT REDT PAND
Aan de verkrotting kwam geleidelijk een einde wanneer in 1946 een eerste deel van Het Pand als monument
geklasseerd werd. Het bleef wel een
goedkope woonplaats, ditmaal voor studenten en kunstenaars. In deze periode
kreeg het haar bijnaam ‘Vlooienpaleis’.
In 1956 werd het gehele complex geklasseerd en onbewoonbaar verklaard.
In 1963 werd de Rijksuniversiteit Gent
de nieuwe eigenaar en redde Het Pand
van verder verval. ■
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Studiebegeleiders onder druk
Universiteit Gent wil meer inzetten op de individuele begeleiding van studenten. De werklast van de studie- en trajectbegeleiders ligt echter nu al bijzonder hoog, zo getuigen
enkelen onder hen: “Ik werk in piekperiodes tot 14 uur per
dag, met stress en gezondheidsklachten als gevolg.”
door Arno Vanhollebeke en Eva Christiaens
cartoon door Bos Goderis

Uit rondvraag bij de studie- en trajectbegeleiders van alle faculteiten
blijkt weinig enthousiasme te bestaan
om nog meer studenten te laten langskomen voor en na elke examenperiode. Enkele van hen geven aan dat de
werklast aan hun faculteit nu al enorm
hoog ligt in de piekperiodes aan het begin en aan het einde van elk semester.
Dat komt volgens de studiebegeleiders
omdat studenten vaak te laat en allen
op hetzelfde moment langskomen, met
bergen werk als gevolg.
Meestal zijn de taken opgesplitst onder afzonderlijke studie- en trajectbegeleiders. De studiebegeleiders bieden
studenten vooral gerichte hulp aan bij

8

SCHAMPER 551

moeilijke vakken. De trajectbegeleiders
begeleiden studenten bij het samenstellen van hun studieloopbaan. Die laatsten krijgen dikwijls nog een hele hoop
administratieve taken voorgeschoteld,
waardoor er minder tijd overblijft voor
de begeleiding van de studenten. Een
trajectbegeleider zegt hierdoor op sommige momenten nauwelijks nog tijd te
hebben voor individuele gesprekken
met studenten: “Vaak vinden oversten
de administratieve taken belangrijker
dan de begeleiding van studenten. Zelf
wil ik wel studenten helpen en dus zie ik
het ook als mijn taak om me daarvoor in
te zetten.” Zo zou hen aangeraden worden om geen tijd te steken in eerstejaars

die maar een vierde van hun studiepunten behalen.
DE CONSTRUCTIEVE “GENTSE”
AANPAK
Rector Anne De Paepe kondigt aan
dat ze in de toekomst een belangrijkere
rol weggelegd ziet voor deze al zwaar
belaste begeleiders (zie kaderstuk, red.).
Dit eventueel met de SIMON-proef,
een instrument dat peilt naar de interesse van studenten en hun slaagkansen. Met de proef is het de bedoeling
dat studenten een bewustere studiekeuze maken die aansluit bij hun interesses
en vaardigheden. Daarom zullen vanaf
volgend academiejaar alle eerstejaars
de SIMON-test afleggen aan het begin van het academiejaar. Nu kan dat al
vrijwillig. De vraag is echter of de test
een echte hulp zal zijn bij het maken
van de studiekeuze, omdat ze de proef
moeten afleggen aan het begin van het
academiejaar. Wanneer een student al
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een studiekeuze gemaakt heeft en zich
effectief heeft ingeschreven dus.
Op het eerste zicht kan de SIMONtest voor minder werk zorgen voor de
studie- en trajectbegeleiders, omdat
meer studenten op de juiste plaats zitten. Daarnaast verzamelt SIMON veel
data die van onschatbare waarde zullen zijn in geval van heroriëntering en
verdere begeleiding als elk jaar duizenden studenten de test zullen afleggen.
Anderzijds kan de proef ook studenten
aanzetten om naar de begeleiders te
trekken, uit voorzorg na een negatieve
score op de test. Het idee om studenten die slecht scoren op de test naar de
studie- en trajectbegeleiders te sturen,
zorgt voor heel wat kritiek bij die laatsten. Enkele begeleiders lieten verstaan
dat het werk zich de laatste tijd enorm
opstapelt. Vele overuren en weekendwerk zorgen nu reeds voor stress en lichamelijke klachten. “Ik kan tijdens de
eerste lesweken geen minuut extra tijd

"De studiebegeleiding is te vrijblijvend,
te weinig proactief en
te onzichtbaar"
vrijmaken. Dus ben ik ook gekant tegen
de plannen van de rector. Als dat erdoor
komt en mijn situatie blijft ongewijzigd,
zal ik om gezondheidsredenen moeten
opstappen,” klinkt het bij een van hen.
Twee weken geleden benadrukte
rector De Paepe in Schamper dat de studie- en trajectbegeleiders nu al zeer
goed werk leveren. Toch zijn er studenten die getuigen dat ze soms erg
lang moeten wachten op begeleiding:
“In mijn faculteit moest ik twee tot
drie weken wachten voor ik op gesprek
kon gaan”, horen we bij enkele studenten. Dat bevestigt ook een vergelijking

RECTOR REAGEERT
Rector Anne De Paepe begrijpt dat studie- en trajectbegeleiders al heel
wat werk hebben aan het begin van elk semester: “We willen inzetten op die
individuele begeleiding. Logischerwijs zal er dan ook meer personeel aangeworven worden om die begeleiding te voorzien. We gaan de studie- en trajectbegeleiders niet overspoelen met studenten zonder hen te helpen.” De Paepe
benadrukt dat ze al vanaf volgend academiejaar zullen investeren op zowel het
centrale niveau als op het facultaire niveau: “We zullen kijken waar er problemen zijn en daar investeren.” Een deel van wat de UGent begroot om te investeren in onderwijs, zou hier naar toe kunnen gaan mede door de inkomsten van
het hogere inschrijvingsgeld maar daar is nog geen uitsluitsel over.
met de andere Vlaamse universiteiten,
door middel van het visitatieprofiel. In
dit visitatieprofiel, gebaseerd op de externe opleidingsevaluaties tussen 2005
en 2012, blijkt dat de UGent beduidend
minder scoort op het vlak van studiebegeleiding dan de andere instellingen.
Volgens een ander document (deze keer
van de Dienst Onderwijsaangelegenheden) is het niet zo dat de kwaliteit te
wensen overlaat. De studiebegeleiding
aan de KU Leuven, de UAntwerpen en
de VUB scoren gewoon beter bij de visitaties. De studiebegeleiding aan de
UGent is te vrijblijvend, te weinig proactief en te weinig zichtbaar; klinkt het.
En het is net op dit vrijblijvende aspect
dat rector De Paepe wil inspelen door
sneller en meer studenten door te sturen. Wat ook bij de begeleiders op enthousiasme kan rekenen.

ten van een opleiding aan onze alma
mater.”
Nele Dewulf, studiebegeleider aan
de faculteit Rechten: “Wie verplicht bij
ons langskomt, heeft niet altijd de wil
om zelf iets te veranderen. Hij of zij beseft niet voldoende dat ze zelf een aantal stappen kunnen zetten om het beter
te doen.” Bij de Politieke en Sociale Wetenschappen en de Psychologie klinkt
dat ze vooral laagdrempeliger moeten
zijn. “We kunnen en moeten verder nadenken hoe we meer studenten kunnen
aanzetten om zelf de stap te zetten bij
ons te komen en van de aangeboden begeleiding gebruik te maken.” Studie- en
trajectbegeleiders willen meer studenten helpen, maar daarom niet in de nu
al drukke periodes.

LAAGDREMPELIG

Want bijna alle faculteiten geven aan
nu al heel veel werk te hebben aan het
begin van elk semester. Om dan ook nog
eens alle eerstejaars die slecht scoren op
de SIMON-test te moeten gidsen, individueel of in groep, lijkt niet evident.
Verschillende studiebegeleiders zeggen
nu al tot 14 uur per dag te werken in
de piekperiodes. Aan een faculteit klinkt
dat, als er meer studenten zullen langskomen voor hetzelfde aantal begelei-

Alleen zien de studie- en trajectbegeleiders geen heil in een eventuele
verplichting. Die zou contraproductief
werken. Enkele studiebegeleiders aan
de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: “Wij zijn persoonlijk van mening dat zelfredzaamheid een essentieel
onderdeel is van een universitaire opleiding. Vrijheid en zelfstandigheid zijn
immers essentiële, verrijkende elemen-

AVOND- EN WEEKENDWERK
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ders, de individuele begeleiding sneller
door groepssessies vervangen zal worden.
Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn er al gedurende meerdere
jaren langdurig afwezigen, dit onder
meer door de enorm hoge werklast en
bijhorende stress: “We zitten zeker op
een grens in de piekperiodes. Tot vorig
academiejaar waren die enorm zwaar,
met veel avond- en weekendwerk tot
gevolg”, vertelt An Vierstraete, studiebegeleidster aan de Blandijnberg. “Als
ik voor mijzelf spreek, is die werklast
de voorbije jaren veel te hoog geweest.
Eén van de oorzaken daarvan was dat
mijn directe collega’s de voorbije jaren
langdurig afwezig zijn geweest wegens
ziekte, waardoor ik een deel van hun

"Door de stress heb
ik veel gezondheidsklachten"
werk erbij moest nemen. Die mensen
werden wel vervangen, maar het duurt
ook altijd eventjes voordat die vervangers ingewerkt zijn,” gaat ze verder.
Bij de faculteit Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen geven ze
aan dat er in verhouding met het aantal studenten weinig begeleiders zijn:
2,3 voltijdse equivalenten voor 4.500
studenten. De meeste andere faculteiten melden wel voldoende personeel te
hebben. Rector De Paepe laat weten ook
te investeren in meer begeleiders om
meer op de individuele studiebegeleiding in te zetten, ondanks het financieel
moeilijke klimaat (zie kaderstuk, red). De
monitoraten kennen volgens sommige
studiebegeleiders overigens een veel
groter verloop van personeel dan andere ondersteunende diensten zoals de
10
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Facultaire Studentenadministratie die
onder meer de lessenroosters opstelt.
De overkoepelende afdeling Studie- en
Loopbaanadvies kon of wou dit hogere
verloop van personeel echter niet bevestigen. Evenzeer ontkende ze dat er
aan sommige faculteiten mensen op hun
tandvlees zitten en er dus problemen
zouden zijn.
ANGST
Het blijkt een gevoelige kwestie te
zijn. Een tweetal begeleiders trok, daags
na een eerdere reactie, hun opmerkingen in. Daarnaast hield de centrale afdeling Studie- en Loopbaanadvies vol
geen weet te hebben van problemen,
wat door de getroffen studie- en trajectbegeleiders met klem tegengesproken wordt. “Iedereen is bang,” horen we
bij een begeleider, “Er zijn er nog die
niet tevreden zijn en het zwaar hebben,
maar ze durven het niet luidop zeggen
uit angst hun job te verliezen.” De afdeling Studie- en Loopbaanadvies werd
trouwens om een reactie gevraagd over
de verzuchtingen van de begeleiders,
maar het afdelingshoofd wenste zich
volledig te distantiëren van dit artikel.
Ook werd een mail uitgestuurd vanuit
hetzelfde orgaan met de suggestieve
vraag dat elke studie- en trajectbegeleider dit artikel nog snel voor publicatie
wou nalezen, zichzelf afvragend of dit
het verhaal is dat gebracht moest worden.
De faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur wensten
al van in het begin niet te reageren op
onze rondvraag. Daar bleek dat ofwel
de onderwijsdirecteur ofwel de decaan
het in samenspraak met de begeleiders
niet opportuun vonden dat op onze vragen gereageerd werd omdat “alles nog
intern besproken moet worden.” ■

ACHTERKLAP
MOOIE VERSCHIJNING IN HET
GUSB

SB

Anne De Paepe ziet er altijd uit om
door een ringetje te halen, nog nooit
hebben we haar kunnen betrappen op
een bad hair day of een slonzige outfit.
Eindelijk is nu ook het mysterie achter haar immer strakke figuur bekend.
Onze rector is elke week te vinden in
het zwembad van sportcomplex GUSB.
Allen daarheen!
ALS EN NSV! BINNENKORT OP DE
VUIST?
De Gentse politie heeft de anti-NSV!
betoging van Blokbuster en Actief
Linkse Studenten, die gepland staat op
12 maart, goedgekeurd. De Nationalistische Studentenvereniging organiseert
op datzelfde moment een betoging voor
een Europees leger. ALS en Blokbuster
willen op de ‘haatmars’ reageren met
een tegenbetoging. Organisator van
deze tegenbetoging, Jeroen Demuynck,
claimt dat het echte doel van NSV! is
om te proberen voor één avond de straat
over te nemen met een mars tegen migranten, tegen vakbondsmilitanten en
tegen links, ongeacht het thema van de
mars.
DER SCHLANGEMANN
Een tijdlang maakten een student en
zijn slang de gebouwen van de UGent ‘s
nachts onveilig. Zijn huisdier werd voor
het eerst gespot in de gebouwen aan de
Henri Dunantlaan, waarna het duo verkastte naar studentenhuis De Therminal. Daar bracht de student, die thuis
niet meer welkom was, enkele nachten
door in de kelder. O ja, zijn slang meet
60 cm. ■

tentoonstelling
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Cara's voor een halve euro
De nachtwinkel, heilige plaats voor de alcohollievende student, kreeg onder de huidige regering opmerkelijk vaak het
etiket ‘imagoverlagend’ opgeplakt. Al langer is het in de
ogen van de gemiddelde elitaire kloothommel een obscure
en vage plek. Ik noem geen namen. Antwerpen. Omdat er
nu telkens maar over wordt verteld, komt nu het woord van
de nachtwinkel te Gent zelf aan bod: “De Stad Gent discrimineert ons.”
door Amelia Malfait
foto door Brecht Vissers

Satram Lakshotra Shanti, gestationeerd in de Burgstraat, baadt al jaren
zijn nachtshop ‘Shanti’ uit. Via een Erasmus-programma streek hij op 24-jarige
leeftijd neer in België en bleef hij plakken. De Indiase man merkt op dat personen met een migratie-achtergrond
gekend zijn als kwetsbare doelgroep
binnen de maatschappij, zo ook in de
bedrijfswereld. Zoals elke horecadienst,
apotheker of garagist in Vlaanderen
vertegenwoordigd wordt, nam de man
het heft in eigen handen en smeedde hij
plannen om een vzw op te richten. Als
ware leider die het wilde opnemen voor
de rechten van de nachtwinkels, wou
hij ervoor zorgen dat ook zij hun zegje
konden doen bij Stad Gent. Hij wist 70
van de 105 Gentse nachtshops te overtuigen om mee te werken aan zijn plan.
Het feit dat zij niet vertegenwoordigd
waren en dat er zaken geregeld werden
zonder hun recht op antwoord, zou verleden tijd worden. Shanti had ambitie,
had een wil. Er werd hem enkel wat roet
in het eten gegooid.

Shanti was dat het perfecte moment
om als stad discriminerende maatregelingen te nemen. “We mogen dan geen
glas meer verkopen na 20 uur. Zogezegd uit veiligheidsredenen.” Opmerkelijk is wel dat de Feesten zich dagelijks
ontspinnen om 14 uur. Zijn mensen
dan tussen 14 uur en 20 uur niet veilig
op straat? Of lopen er na 20 uur meer
zuipschuiten rond? Aangezien supermarkten gesloten zijn om 20 uur, zijn
mensen vanaf dan dus verplicht om op
café te gaan of drank aan te kopen bij
standjes die in het bezit zijn van het
ruime assortiment dat de Gentse Feesten biedt. “Jonge mensen die het geld
niet hebben om op café te gaan komen

dan bij ons alcohol kopen. Maar de Stad
Gent heeft een glasverbod ingevoerd.
Wodka kunnen jongeren dus niet meer
kopen, enkel bier. Ze willen al het geld
in hun eigen zak steken. Delen kennen
ze niet bij de Stad Gent. Ze willen niet
dat mensen naar de nachtwinkels gaan
tijdens de Gentse Feesten want dan verdienen ze minder.” Frank Philips, kabinetsattaché, treedt in de verdediging
door te stellen dat het glasverbod enkel
en alleen uit veiligheid werd ingevoerd:
“De timing is niet bedoeld om een bepaalde sector met de vinger te wijzen.
Mensen die in de buurt wonen van de
Gentse Feesten, moeten om 16 uur nog
in staat zijn om boodschappen te gaan
doen.”
FIGHTCLUB IN DE
NACHTWINKEL
Toen Shanti en co op vijf december
2013 hun aanvraag indienden moesten
ze twee weken wachten op een besluit.
Een besluit dat later in slechte aarde
viel. “Ze hebben onze aanvraag genegeerd en hebben ons in plaats daarvan

PIEREZWAAIEN IN DE KUIP
De hele historie begon tijdens de uitermate amusante Gentse Feesten die
elk jaar opnieuw worden georganiseerd.
In 2012 en 2013 werden de Feesten getroffen door verschrikkelijk slecht weer.
Er kwam minder volk de straat op en
dus werd er minder drank geconsumeerd. Een totale flop was het ook weer
niet, maar de stad leed verlies. Volgens
12
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Bestrijdt onrecht by day, verkoopt Cara's by night.
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belastingen opgelegd. De Stad Gent
heeft geen vertrouwen in ons.” Sinds
januari 2014 worden nachtwinkels verplicht om een jaarlijkse uitzonderingsbelasting te betalen. Die bedraagt 1500
euro en zij dienen die te betalen tot en
met 2019. Dat is voor de uitbaters, net
als voor een aanzienlijk deel van de samenleving, haast een maandloon. Nu
moet iedereen die nachtactiviteiten uitvoert na 1 uur ’s avonds belastingen
betalen. Die 1500 euro is bepaald door
de regering en is ook van toepassing in
Brugge, Antwerpen en Mechelen. In
Antwerpen moeten nachtondernemers
ook nog eens een vestigingsbelasting
betalen. Christophe Peeters, schepen
van Financiën, Feesten, Middenstand
en Innovatie noemt het “een bijdrage
voor de maatschappelijke kosten.” Ook
Philips heeft het over een vergoeding:
“Hier en daar zorgen nachtwinkels voor
overlast. Wij moeten daar dan als stad
politie op afsturen en dat weegt ook op
de samenleving. Je mag die belasting
dus als een soort vergoeding zien.”
Nu kunnen lokale overheden geen
verbod leggen op het oprichten van een
vzw. Peeters vindt de hele kwestie wat
vaag, want binnen de wetgeving heeft
de stad daar nochtans niets mee te maken. “Er was weinig enthousiasme toen
de nachtwinkels ook te horen kregen
dat ze een bijdrage moeten betalen voor
die oprichting.” Om vertegenwoordigd
te worden in hogere kringen moet er
betaald worden. Wat een jammerlijke
zaak is.
GEZONKEN VERZET
Nachtwinkels worden volgens Shanti gediscrimineerd. Verder nog is “de
Stad Gent tegen nachtwinkels.” “Waarom worden de andere zelfstandigen
niet op diezelfde manier belast? Horecazaken, kappers of bakkers betalen
die uitzonderingsbelasting niet.” Op de
vraag of nachtwinkels naast seksshops

of internetcafés imagoverlagend
zijn in bepaalde woonbuurten reageert Peeters als volgt: “De kwaliteit
moet omhoog. Ik ga het nu niet echt
imagoverlagend noemen. Ook dagwinkels hebben brol staan.” We geven al meer dan tien jaar maximum
1700 euro subsidies aan de paki’s,
voor het hervormen van het interieur
of voor het opblinken van de gevel.
Bovendien werd in Gent een aantal
jaar geleden een nieuwe maatregel
ingevoerd, waardoor de vergunning
voor het opstarten van een nachtwinkel enkel wordt toegekend indien er
zich geen andere winkel bevindt in
een perimeter van 500 meter. “Toen
schoot in Ledeberg en andere wijken
de ene nachtwinkel na de ander uit de
grond. Dat is nu ook niet de bedoeling”, aldus Philips.
Shanti is verbolgen over de hele
affaire. “Ik voel me er slecht bij. Ik
heb al dat werk voor niets gedaan.
Het is een moeilijke periode geweest. Mijn collega waar ik de vzw
mee ging oprichten zit momenteel
ook in Cuba waardoor samenwerken problematisch wordt. Voorlopig
ligt de zaak stil.” Na het indienen
van een bezwaarschrift werden de
uitbaters wederom genegeerd. “Ik
heb het gewoon opgegeven.” Is er
sprake van een mislukte revolutie?
Nog één? Zijn er al niet genoeg floppen in de geschiedenis geweest? Uit
hoop die vervaagt en die uit de mens
wordt weggezogen uit onmacht?
Het is toch vanzelfsprekend dat we
rechten binnen de mooie noemer
van een democratische maatschappij moeten verdedigen? Vraagteken
na vraagteken, bij de meest eenvoudige kwesties. Zoals bij de Arabische
Lente die nu een winter geworden is,
overrompelt de weemoedige winter
tegenwoordig de lentesfeer van het
ondernemerschap en ambitie voor
heil en voorspoed. ■
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Gimme some sugar, baby
door Andries Rosseau
cartoon door Louise Gevaert

Zie, die rosse ginds. Ze lacht zo mooi
naar je. Haar hagelwitte tanden blikkeren in het zonlicht en maken je helemaal week. Je raapt al je moed bijeen
en stapt op haar af. Haar rode wangen
doen je hart sneller slaan. Langzaam
strek je je armen uit en neemt haar
vast. Je opent voorzichtig haar sluiting
en brengt je lippen dichterbij. Je proeft
haar. Ze smaakt zo zoet als zeven opgeloste klontjes suiker. En dat is ze ook,
want ik heb het niet over jouw immer
imaginaire vlam, maar over een helrood
blikje cola. Een blikje vol guilty pleasure,
me dunkt, want iedereen weet ondertussen wel dat cola en andere sprankelende suikerdrankjes niet goed zijn voor
de gezondheid. Maar waarom precies?
Wat is er mis met wat water, suiker en
smaakstoffen? Waarom wordt er overwogen ze te verbieden op middelbare
scholen (en binnenkort misschien op
onze eigenste unief)?
DAT HEERLIJKE WITTE SPUL
Eerst en vooral: 35 gram suiker per
standaardblik is niet zomaar ‘wat’ suiker. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan maximaal 25
gram suiker per dag te consumeren.
Dus zelfs wanneer je overleeft op een
blikje fris per dag — wat ik sterk betwijfel — overschrijd je die grens al. En
frisdrank is natuurlijk niet onze enige
bron van suiker, tegenwoordig vind je
het bijna overal in terug. Het verfrissende glaasje fruitsap aan de ontbijttafel? Net zo erg: dertig gram van dat
heerlijke witte spul, ook al werd het net
vers geperst door die lieve mama van je.
Gelukkig vind je er ook nog wat vitamientjes in, hoera. Robert Lustig, professor aan de universiteit van Californië
en bekend om zijn controversiële video
Sugar: The Bitter Truth, zegt dat suikers
lege calorieën zijn. Ze veroorzaken verschillende aandoeningen, zoals een te
hoge bloeddruk, een verhoogde vetop-

slag in het bloed, insulineresistentie en
suikerziekte. Zelfs kanker, beschadiging
van DNA en cognitieve achteruitgang
worden in een adem met suiker genoemd. Gelukkig gaat dat laatste over
fructose, een vorm van suiker waar wij
in Europa minder mee te maken krijgen
dan pakweg de gemiddelde Amerikaan.
Niet alle deskundigen zijn het volledig
eens met Lustig, maar waar wel een
consensus over bestaat, is dat toegevoegde suikers niets bijdragen behalve
wat energie in de vorm van vloeibare
calorieën. Dat zou je beter consumeren op gezondere manieren, waarbij je
ook vezels, vitamines en mineralen opneemt, bijvoorbeeld door het eten van
fruit. Frisdranken of andere drankjes
met een hoog suikergehalte remmen je
hongergevoel niet af omdat ze zo vlug
in het bloed terechtkomen. Daardoor
is je lichaam bij je volgende nachtelijke schranspartij die extra calorieën al
‘vergeten’ en worden ze simpelweg aan
je ondertussen niet meer zo schattige
bierbuikje toegevoegd.

VLOEIBAAR GOUD
Moeten frisdrankautomaten dan
verboden worden op alle scholen? Of
kan er geen suikertaks komen, naar het
voorbeeld van de omstreden vettaks?
Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft het geen zin
de automaten op scholen te verbieden,
aangezien jongeren zelf bewust de
keuze moeten maken om gezondere alternatieven te drinken. Ze komen buitenschools toch al genoeg in aanraking
met frisdrank. Ook de scholen zelf zien
de automaten liever niet verdwijnen.
Wat daar heel misschien wel toe bijdraagt, is dat zo’n automaat een klein
goudmijntje is dat per jaar tot 10 000
euro oplevert.
Een omgeving met minder zoete prikkels creëert een sfeer waarbij verantwoord omgaan met suiker
aangemoedigd wordt. Toch ligt de
eindverantwoordelijkheid nog steeds
bij de student, jijzelf dus. Drink misschien eens wat water. Dat helpt ook bij
die verdraaide katers, naar het schijnt.■
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Fuck vrouwendag
Al 44 jaar vieren we op 8 maart Internationale Vrouwendag. Om te achterhalen wat de
modale burger over het fameuze feminisme denkt, trokken we de straat op en legden nietsvermoedende passanten enkele pertinente vragen voor. Met onthutsende resultaten tot
gevolg.
door Amelia Malfait, Laetitia Mouton en Laura Massa
cartoon door Bos Goderis

Op de vraag wat feminisme bij de
volgende mensen oproept, antwoordde:
Bouwvakker Michel (47) : “Geen gedacht.”
Scholier Mira (12): “Ik heb er al van
gehoord. Is dat niet iets slechts of zo?”
Schrijver Peter Verhelst (52): “Dat
is etymologisch een rare term, maar au
fond is het feminisme zeer noodzakelijk.
Soms ben ik blij dat ik geen vrouw ben
zodat ik al die domme kritiek niet hoef
te aanhoren. Ik vind het wel moeilijk
om als man te zeggen dat ik een feminist ben.”
U merkt het. Onze kleine bevraging
maakt meteen duidelijk dat het feminisme kampt met een imagoprobleem.
Wat kunnen feministes anno 2015 daaraan doen? Is er nog hoop voor de term
‘feminisme’ of dringt een nieuwe term
zich op?
Voor ons is de slinger soms te ver
doorgeslagen. Het gevaar bestaat dat
feminisme geassocieerd wordt met radicaal feminisme dat alleen de belangenstrijd van vrouwen propageert en geen
rekening houdt met de overkoepelende
categorie ‘mens’.
HERSTORY
Een opvallend vaak gehoord antwoord is dat het feminisme ‘iets van
vroeger is’ en inmiddels tot het cultureel erfgoed behoort. In 1792 ging de
bal aan het rollen toen de eloquente
Mary Wollstonecraft ‘Vindication of
the rights of women’ schreef. Pas een
halve eeuw later volgden de eerste vrouwenbewegingen die voornamelijk naar
de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt streefden. Ook het recht op
eigen bezit, gelijke huwelijksrechten,
vrouwenkiesrecht en het recht op open16
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baar spreken werden belangrijke feministische strijdpunten. In 1895 doet de
term via het Frans zijn intrede. ‘Féminisme’ staat expliciet voor een ‘richting
welke de rechten of de emancipatie der
vrouw voorstaat’. Toch zijn er rond
deze tijd geen noemenswaardige mentaliteitsverschuivingen te bespeuren.
Daarvoor is het wachten tot in 1948,
wanneer het stemrecht voor vrouwen
in België ingevoerd wordt. Pas in 1965

"Feminist: the person
who believes in the social, political and economic of sexes"
is de tijd rijp voor de eerste vrouwelijke
minister: tsjevendochter Marguerite de
Riemaecker-Legot. De sixties waren
dan weer de ideale voedingsbodem voor
het ontstaan van de zogeheten tweede
golf, met Simone de Beauvoir als libertaire spilfiguur. Feministes ijverden toen voor de seksuele bevrijding
van de vrouw, de doorbreking van het
‘huishoudsyndroom’ en economische
zelfstandigheid. Het was het begin van
het einde voor modieuze neologismen:
sjakossengevecht, carrièretijgerin, vrouwenbaard etc.
ENIG VROUWENRECHT? HET
AANRECHT!
Hoe staat het nu vandaag de dag
met die gelijke rechten wereldwijd? In
Egypte mogen vrouwen geen rechter
worden. In Rusland kan er geen sprake
zijn van vrouwelijke brandweermannen
en treinbestuurders. Vrouwen mogen er
geen ‘harde, gevaarlijke of ongezonde’

arbeid uitoefenen. Wat een vriendelijk
gebaar. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto’s besturen. Voorbeelden
zat.
Amper te vergelijken met de situatie in België, dat klopt, maar ook bij
ons is er discriminatie, zij het dan iets
subtieler. Op 26 januari 2015 verscheen
in De Standaard dat justitie voor het
eerst in de geschiedenis meer vrouwen
dan mannen telt. Alleszins wat betreft
de lagere echelons. De hogere blijken
nog steeds een mannenclubje, wat meteen het bestaan van het ‘glazen plafond’ aantoont. Maar geen nood: 60%
van de afgestudeerden aan de UGent is
van het vrouwelijk geslacht. Begin dit
jaar schreef De Morgen ook dat vrouwenquota blijken te werken. Ondanks
het feit dat een meerderheid van de bedrijfsleiders nog steeds gekant is tegen
quota, zijn ze blij met de frisse, vrouwelijke wind die door de raden van bestuur
waait. Is feminisme dan nog wel nodig?
Jawel. Hoewel even getalenteerd, blijken vrouwen minder machtsbelust, discreter en pragmatischer en ambiëren zij
bijgevolg minder snel machtsposities
dan mannen. Hoewel dat natuurlijk met
het doorleven van traditioneel verankerde rollenpatronen te maken kan hebben.
Het blijft bovendien blijkbaar opvallend moeilijk om de — nog altijd 10%
grote — loonkloof tussen mannen en
vrouwen te dichten. Hoewel Charles
Michel, die onlangs bekogeld werd met
frietjes en mayonaise door LilithS (red.
Belgische ex-Femen ledengroep), graag
voor ELLE poseert met een t-shirt ‘this
is what a feminist looks like’, zijn slechts
drie (van de veertien) federale ministers
vrouwelijk. Michel ontbreekt enige visie op dit vlak. Ook Knack bracht bijvoorbeeld begin dit jaar ‘10 staaltjes
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als bijvoorbeeld gynaecologe Marleen
Temmerman alsook Alicia Arbid die
met haar project ‘Vrouwen op café’ de
traditionele mannenbastions die Marokkaanse café’s nog altijd zijn, moedig
bestormt.
MANIFEST

van nog steeds bestaande seksistische
wetgeving’ uit. En die wetgeving treft
ook mannen. Mannen worden eveneens
geconfronteerd met discriminatie zoals
bijvoorbeeld bij het opnemen van vaderschapsverlof, iets wat nog al te vaak
met hoongelach en onbegrip onthaald
wordt.
WEG MISPOEZEN, WELKOM
EQUALIZER (M/V)
Het merendeel van de ondervraagde
voorbijgangers kleefde een pejoratief
etiket op het woord ‘feminisme’ en al
helemaal niemand vereenzelvigde zich
met de term an sich. Ook een belangrijk boegbeeld van het feminisme konden onze respondenten niet bedenken.
Nu ja, wie kan er wél omgaan met de
deerniswekkende Joy Anna — “ik voel
me een week schuldig als ik een Chokotoff eet” — Thielemans als rolmodel?
Een sterk ontwikkelde mening of latere
leeftijd en kritische houding moet je van
haar lezerspubliek niet verwachten. Je
zou voor minder dreadlocks met purpe-

ren parels in je okselhaar laten groeien.
Het kaf moet van het koren geschoren
worden. Laten we alstublieft eens even
verder kijken dan onze eigen, weliswaar
welgevormde, neus lang is. De acties
van buitenlandse vrouwenbewegingen
blijken wel spectaculair én succesvol.
Dat dit in een aantal gevallen te maken
heeft met het veelvoudig exposeren van
de eigen boezem, is voor veel feministes van ondergeschikt belang. Dat de
organisatie Femen vooral haar mooiste
meisjes als modellen naar voren schuift,
wordt door velen onder de vrouwonvriendelijke deurmat geveegd.
Een goed voorbeeld zegt u? De Nigeriaanse schrijfster Chimamanda
Ngozi Adichie lijkt wél een nieuwe,
beeldschone stem te worden voor neofeministes. En wie herinnert zich de
bevlogen Oscarspeech van Patricia
Arquette niet, die — bijgevallen door
een wild enthousiaste Meryl Streep
— de loonkloof in de Verenigde Staten
fel aanviel. Ook dichter bij huis zijn er
vrouwen die hun steentje bijdragen aan
een meer egalitaire samenleving. Zo-

Voor alle duidelijkheid: wij scharen
ons als één blok achter feminisme zoals
het gedefinieerd wordt door Ngozi Adichie: “feminist: the person who believes
in the social, political en economic equality of sexes.” Wij kanten ons echter resoluut tegen de categorie der feminazi
die de vrouw boven het andere gender
plaatst. Iedereen is gelijk, onafhankelijk
van het geslacht. Pleiten voor egalitarisme lijkt ons daarom het aangewezen
alternatief. Maar vrouwen, voornamelijk in de zogenaamde conflictlanden,
zijn zich in de meeste gevallen niet bewust van de mogelijke vrijheden die ze
zouden kunnen verwerven. Leg in Afghanistan aan een vrouw die wettelijk
gezien dezelfde rechten heeft als een
hond maar eens dat uit dat ze hier in
België meer vrouwen aan de top willen
zien. Laat ons daarom deze vrouwendag niet louter in eigen boezem kijken,
maar naar de situatie van vrouwen wereldwijd. Waarom wij nu vrouwendag
in het westen bekritiseren, is omdat het
een uitgehold gebeuren is geworden:
één dagje uitzenden als Studio Brusselle helpt de situatie voor vrouwen niet
vooruit. We zijn pro vrouwendag, uit
sympathie met landen waar de strijd
voor gelijkheid hevig woedt of nog gestreden moet worden, maar wij staan
sceptisch tegenover vrouwendag in
rijke, westerse landen waar het streven van vrouwen naar meer gelijkheid
één dag louter als marketingsstunt in
de potsierlijke bloemetjes wordt gezet.
Daarom hebben wij — verwende, westerse geëmancipeerde luxehutten — het
recht om te zeggen: ‘Fuck vrouwendag!’■
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Aerey,
het nest voor jonge ondernemers

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.
door Adel Mouchalleh
foto door Brecht Vissers

Boven het café tegenover de Vooruit
hebben we een afspraak met Jan-Willem Callebaut, oprichter van Aerey
een ondernemerscommunity voor jonge
start-ups. Callebaut: “Aerey is een onderneming met twee doelen. Ten eerste willen we een netwerk maken tussen
de bedrijfswereld en de jonge ondernemers, door onder andere events te
organiseren waar gevestigde waarden
lezingen geven. Op die manier komen
de jongeren in contact met de entrepreneurs en delen ze ervaringen uit.
Ons tweede doel is het aanbieden van
locaties voor co-working. In maart/april
verhuizen we naar een groter kantoor
in de buurt van Gent-Dampoort, waar
er plaats zal zijn voor 20 à 25 personen
om te werken. Er zullen bureaus staan,
alsook een vergaderzaal en een keuken. Dat kan handig zijn om klanten en
partners te ontvangen, iets wat op je kot
niet mogelijk is.”
Co-working is hip en in Gent bestaan
er verschillende alternatieven. “Wat
wij doen is een leuke omgeving creëren waar verschillende ondernemingen, met verschillende mensen die elk
op zich zeer creatief zijn en elkaar kunnen helpen. Het concept is dat we daar
samen meer benefits uit halen, doordat
het verschillende branches zijn. Het is
op zich ook niet evident, co-working bestaat al. In een community leren mensen
elkaar kennen en met elkaar communiceren. Dan wordt het pas echt voordelig
om samen iets te doen. Wanneer je met
een groep mensen zit die hetzelfde meemaken – of meegemaakt hebben – kun
je samen met hen tot oplossingen komen. Een idee hebben is een ding, overgaan naar een product én dat product
kunnen verkopen is iets anders. Het is
belangrijk om de juiste mensen te kennen.”
18
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Het concept van een ondernemersnetwerk klinkt bekend in de oren van
wie vertrouwd is met ondernemen.
Student Ghentrepreneur is door de
UGent, Artevelde Hogeschool, HoGent, iMinds, de Stad Gent georganiseerd, met steun van VIA (Vlaanderen
in Actie) en het Agentschap Ondernemen. Toch is Aerey anders. Callebaut:
“We richten ons meer op jonge ondernemers, wat wil zeggen dat onze ondernemers afgestudeerd zijn, gestopt zijn
of nog studeren. Wij vinden het niet
logisch dat het enkel voor studenten
is. Er zijn ook jonge starters die geen
studenten meer zijn, maar wel nood
hebben aan de diensten die wij aanbieden. Ghentrepreneur is slechts een geïsoleerde gemeenschap van studenten
die vaak samenkomen. De events waren zeer eentonig: je zag vaak dezelfde
mensen, op den duur gaat niemand er
nog naar toe. Het is te kleinschalig. Wij
vinden het positief dat er een kruisbestuiving is tussen die verschillende werelden. Het is heel nuttig dat je vanaf

de start in contact met mensen komt
waarvan je kunt bijleren.”
Ondernemen is voor beginners een
angstwekkend woord. Callebaut ziet
het anders: “Als je student bent heb je de
luxe dat je je vrije tijd eventueel in een
project of onderneming kunt steken.
Het hoeft niet altijd van dag één winst
op te brengen. Wat op dat moment belangrijk is, is het feit dat je waardevolle
ervaring opdoet, die ervaring is je eigenlijke winst. Afhankelijk van wat je
doet, moet je er zelfs niet veel geld in
steken. Daarnaast zou de manier waarop je een onderneming begint vooral
project based zijn. Het gaat om het doen,
niet om de winst. Echter is het wel anders om van een hobby een echte lucratieve business te maken. Je kunt er als
student veel van leren, zelfs wanneer je
bedrijf of project faalt. Voor je eerste
werknemer is het een teken dat je wel
degelijk iets gedaan hebt, en niet je studentenleven in de Overpoort hebt doorgebracht.” ■

Ondernemer in de jungle

INTERNATIONAAL

Griekenland: hoop of wanhoop?
Europa is in crisis. De reden: de verkiezing van het radicaal-linkse SYRIZA in Griekenland.
De partij van de immer dasloze Alexis Tsipras haalt veel van zijn steun uit jongeren, tot
40% van hun kiezers zijn jonger dan 25.
door Tom Cassauwers en Lotte Debrauwer

Het is niet toevallig dat jongeren
naar de nieuwe partij stromen. Met een
jeugdwerkloosheid van meer dan 50% is
het precies deze groep die zijn toekomst
eerder ziet in een programma dat breekt
met de vanuit Europa opgelegde besparingen. SYRIZA ijvert onder andere
voor de verhoging van het minimumloon naar 700 euro en een programma
dat 300.000 extra jobs moet creëren.
Dit is voor Joanna, een Griekse vrouw
die jaren geleden naar België verhuisde, de grootste reden waarom SYRIZA
zo populair is bij de jongste generatie.
“Tsipras heeft zoveel beloofd, en dit
is aanlokkelijk voor jongeren zonder
werk. Maar hij zal dit niet kunnen realiseren, hij zal toegevingen moeten
doen.” Ze wil ook duidelijk maken dat
het niet enkel linkse kiezers en jongeren
zijn die SYRIZA hun stem hebben ge-

geven. “Ook mensen met rechtse ideeën
hebben op hem gestemd. Ze staan met
hun rug tegen de muur en hopen op een
mirakel. Ze hebben niets te verliezen.”
George, een 21-jarige student uit
Thessaloniki, vertelt ons: “SYRIZA
vertegenwoordigt de hoop dat er een
betere regeling met Europa zal komen.
Het was duidelijk dat de vorige regering simpelweg politieke risico’s wou
vermijden. Het feit bovendien dat belastingen verhoogd werden om het zwarte
gat van schulden te vullen, terwijl lonen
massaal verlaagd werden, dwong mensen ertoe om SYRIZA te verkiezen.”
UNIVERSITEITEN SLUITEN DE
DEUREN

Voor de besparingen op het Griekse
onderwijs is George hard: “De kwaliteit
van onze universiteiten is afgenomen omwille van
de besparingen van
de laatste vijf jaar.
Geld dat normaal
in onderwijs en
innovatie geïnvesteerd werd, werd
gebruikt om oude
leningen af te betalen.” Verschillende universiteiten
hebben de deuren
bovendien al moeten sluiten, en voor
de overblijvende
wordt de sluitingsdreiging gebruikt
om de kwaliteit
van het onderwijs
drastisch in te perKostas ontsnapt gelukkig aan de haartaks
ken.

Joanna vertelt met furieuze ogen over
wat haar Griekse vrienden doormaken.
“Bij de jeugd zie ik het heel goed. Zij
hebben gestudeerd, behalen een diploma en vinden vervolgens geen werk.
Dus als ze hiertoe de mogelijkheid hebben, vertrekken zij naar het buitenland.
Als dit niet lukt, blijven ze bij de ouders
wonen.“
De grootte van de humanitaire crisis
die Griekenland op dit moment ondergaat wordt ook duidelijk wanneer we
met George praten. Zijn moeder verloor haar job drie jaar geleden, iets wat
hij als “vrij normaal” beschrijft voor het
huidige Griekenland. Zijn vader, een fysiotherapeut kreeg dan weer een loondaling van 40-50% te slikken. Zijn broer
werkt als software ontwikkelaar voor
een loon van 350 euro voor een 40-uren
werkweek. Bitter vertelt George: “Dit
zijn de levensstandaarden waar de crisis
voor gezorgd heeft al deze jaren.”
HONGER
Joanna staat erop het volgende nog
mee te geven: “Er zijn mensen in Griekenland die honger hebben, die geen
verwarming hebben, dat heeft mijn
dochter zelf ondervonden. Mensen die
naar de Kerk moeten gaan om eten. Ouders die beide hun werk hebben verloren
waardoor de kinderen niet meer kunnen studeren. Maar er zijn ook mensen
die nog altijd geld hebben, die het nog
steeds goed hebben. Vroeger bestond
dat niet, honger hebben in Griekenland.
En nu wel. Dat mag je als slot schrijven.
Ik zeg niet dat als je naar Griekenland
gaat, je zal overspoeld worden door armoede. Het is wel degelijk crisis, maar
niet voor iedereen.” ■
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Prof Simoens over de Faculteit Diergeneeskunde
Wat moeten we ons voorstellen bij de gemiddelde student diergeneeskunde?
Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als een “gemiddelde student”. De grote studentenmassa die onze auditoria bevolkt,
blijkt telkens opnieuw te bestaan uit evenzoveel boeiende persoonlijkheden. Maar de samenstelling van de studentenpopulatie is in de loop der jaren wel grondig veranderd. Dertig jaar
geleden waren het vooral Vlaamse boerenzonen die veeartsenijkunde studeerden. De nieuwste generatie studenten bestaat
voor het overgrote deel uit vrouwen en zijn voor ongeveer
20 à 25% uit Nederland afkomstig. De meerderheid van de
studenten droomt er nog steeds van om als zelfstandige dierenarts of in dienstverband in een kliniekpraktijk terecht te
komen. Maar steeds meer studenten willen ook als ontwikkelingshulp aan de slag in derdewereldlanden of willen expertise opbouwen voor wildbeheerprojecten. Allen die aan
de zware studies diergeneeskunde beginnen hebben één gemeenschappelijk kenmerk: zij hebben een enorme interesse en
liefde voor de dierenwereld, in al haar fascinerende diversiteit.
Wat zijn de grootste misvattingen over de opleiding
Diergeneeskunde?
“De studentenpopulatie van de diergeneeskunde bestaat vooral
uit potige kerels die berucht zijn voor spraakmakende doopplechtigheden — lees: gelardeerd met slachthuisafval — en rumoerige
cantussen.” Maar sinds talloze jaren organiseren onze studenten jaarlijks, naast de klassieke studentikoze activiteiten, allerlei unieke evenementen zoals een go-kartrace voor het goede

doel en een uiterst professionele materiaalbeurs: Expovet,
waar het gehele beroep op afkomt.
“De opleiding tot dierenarts is voornamelijk gericht op de diergeneeskundige praktijk.” De opleiding is echter enorm veel breder, en beklemtoont evenzeer academische vaardigheden en
wetenschappelijk onderzoek. Zo worden jaarlijks een vijftigtal
doctoraten afgewerkt aan de faculteit. In de opleiding wordt
heel veel aandacht besteed aan de zeer belangrijke maatschappelijke rol van de dierenarts in het kader van de veterinaire
volksgezondheid. Honderden dierenartsen zijn in België beroepshalve actief in de hygiënische inspectie van eetwaren
van dierlijke oorsprong, maar evengoed in de controle van
groenten en fruit. Ook is er zeer grote interesse en aandacht
voor dierenwelzijn en voor het behandelen van gedragsproblemen bij gezelschapsdieren.
Zijn er al dieren losgebroken op de campus?
Gelukkig niet veel, want de studenten worden intensief getraind in het leren omgaan met dieren en daarnaast is de campus ook goed afgesloten. Enkele jaren geleden was er wel een
spectaculaire ontsnapping van een koe tot in de boomgaard
van de campus. Het dier werd met de auto van de ambulatorische kliniek achtervolgd door een team wanhopige studenten
tot de auto zich klem reed in het zompige grasland. Een van
de zeldzame boerenzonen die nog op de campus rondlopen
kwam met de klassieke oplossing: hij haalde een ander rund
uit een stal en de ontsnapte koe kwam daar onmiddellijk naar
toe, gevolg gevend aan haar kuddementaliteit.■

door Willem-Jan Persoons
foto door Arthur Joos, cartoon door Lorenz Kempeneers

C.Jij hebt problemen, man. Autist.
Resultaten
Je hebt het meest A: Je bent uitermate geschikt voor het beroep van dierenarts. Je bent als het ware gebeten door dieren.
Let wel, niet letterlijk. Nu, dat zou natuurlijk kunnen, he. Dat je ooit al eens gebeten bent. Door een hond of zo. Of een papegaai. Die durven ook wel al eens het een en het ander. Soit, wat ik wil zeggen is dat het mij en je naaste omgeving niet zou
verbazen, mocht blijken dat je iets te veel geniet van je arm in die aars.
Je hebt het meest B: Je bent uitermate geschikt voor het beroep van dierenarts. Je zou het niet zeggen, maar... Zeg, dit is
compleet belachelijk. Wat is dat toch altijd op deze pagina? Niet dat ik ambities heb in de amateurpsychologie, maar jij moet toch echt wel
enkele serieuze complexen hebben om week na week elke richting door het slijk te halen. Ja maar, wat is dat hier van inmenging? Niets te
maren, meneer denkt dat hij Jeroom is of zo? Een kleine Monty Python. Hmm?
Je hebt het meest C: En uw probleem dan, ambetanterik? Vertel mij eens, doet dat zeer, zo’n bezemsteel in uw gat? Ah, en
nu komen de invectieven, zenne. ’t Is al goed, ventje. Ge zit toch al weer over uw tekenlimiet. Onnozelaar. Insgelijks. ■
We vallen maar beter gewoon met de deur in huis. Koeienaarzen. Jouw mening:
A.Veel potentieel.
B.Heerlijk in een stoofpotje met madeirasaus.
C.Serieus? Is het niet wat gemakkelijk om daar enkele gratuite mopjes over te maken?
Eén anekdote uit je kindertijd rakel je steeds opnieuw op tot grote ergernis van je cafégezellen.
A.Het ontzag van jou en je vriendinnetjes toen jullie de volle vijftien centimeter van het lid van de jack russell des huizes aanschouwden.
B.December ‘44. Het geluid. De sneeuw. De banaliteit ervan. God.
C.Wat heeft dit in godsnaam met mijn studiekeuze te maken?
Dagen Zonder Vlees laat je niet onbewogen. Waarom?
A.Biefstuk eten is als negerweesjes slaan. Maar dan anders.
B.De eerste boer die ik nog bruinlederen schoenen zie dragen met een zwarte riem, zal de komende veertig dagen vegetarische
pap uit een rietje mogen slurpen.
C.Ik begin een lijn te bespeuren in deze parade van absurditeit.
Over je favoriete huisdier hoef je niet lang na te denken.
A.Een grote, dikke slang.
B.Ik heb nooit die lama gezien die mijn Simsvrienden altijd moesten voederen telkens ik ze uitvroeg.
door Wouter De Rycke

Ben jij geroepen tot de opleiding Diergeneeskunde? Doe de test!

WETENSCHAPSKORT
PIJN ZIT TUSSEN JE OREN
Wanneer je weer eens je kleine teen
tegen het salontafeltje aanstoot en vervolgens vloekend door het huis hinkelt,
zou het soms van pas kunnen komen
om pijn te kunnen controleren. Volgens
David Linden, een professor in de neurowetenschappen, kan je de hersenen
trainen om dit ook daadwerkelijk te
doen. Dit komt omdat pijn alleen echt
gevoeld wordt in de hersenen. De hersenen doen ons geloven dat we de pijn voelen in bijvoorbeeld onze kleine teen. Ze
bepalen daarnaast ook welke emoties er
loskomen bij een pijnlijke ervaring. Dit

door Maxim Lippeveld

wordt sterk gestuurd door omgevingsfactoren zoals de troostende woorden
van mama. Hoe de perceptie van pijn
exact geregeld wordt, is echter nog niet
helemaal gekend. Wetenschappers hebben wel al aangetoond dat er twee hersengebieden zijn die synchroon werken
bij het voelen van pijn. Het gaat om het
voorste deel, dat voor de pijn zorgt, en
het het zintuiglijke deel, waarmee we de
troostende woorden van mama waarnemen. Het is dan ook mogelijk om hierop
in te spelen door bijvoorbeeld meditatie.
Haal je yogamat dus maar al boven.

IEDEREEN SUPERMAN
Benijd je soms ook diegenen die iets
zien en het als bij wonder perfect kunnen onthouden? De Nederlandse psycholoog Mark Tigchelaar heeft een
methode ontwikkeld die jou in staat
stelt om je brein te trainen om dingen
beter te onthouden. De methode heet
UseClark en is genoemd naar Clark
Kent, ofwel Superman, die in staat is
om informatie razendsnel op te nemen.
Eén van de vlakken waarop je je brein
kan verbeteren, is door het opvullen
van leegte. Wanneer je een tekst leest
of luistert naar een spreker, neem je ge-

TELEFONERENDE BACTERIËN

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
ontdekten dat er organismen leven op
de bodem van de Noordzee die met elkaar communiceren via elektrische signalen. Dit doen ze via een netwerk van
bacteriën dat ze zelf hebben opgezet.
Eén zo’n ‘telefoonlijn’ kan tot een paar
centimeter lang zijn. Dat is veel verder
dan andere manieren van communicatie die bacteriën gebruiken, zoals het
22
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afstoten van chemische stoffen. Microorganismen gebruiken deze verbindingen om informatie door te sturen naar
dieper gelegen organismen. Het kan
bijvoorbeeld gaan over veranderende
zuurstofconcentraties of de hoeveelheid zonlicht op dat moment. De dieper gelegen organismen reageren dan
op deze signalen door hun gedrag aan
te passen en bijvoorbeeld op zuurstof
te besparen. Best een straf beestje dus,
zo’n bacterie! ■

woonlijk trager woorden in je op dan je
hersenen kunnen verwerken. Hierdoor
ontstaat er een leegte en raken je hersenen afgeleid door allerhande onbelangrijke zaken. De truc bestaat er nu
in deze leegte te vullen. Dit kan je door
bijvoorbeeld sneller te lezen of kleine tekeningetjes te maken tijdens het
luisteren naar een spreker. Bovendien
heeft niemand een excuus om zich niet
te trainen. Volgens Tigchelaar bestaan
er geen breinen die te dom zijn om getraind te worden.

VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Park Meeters: Vaccinaties en autisme
Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten
strijde tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten
nadenken. Oók zij die bang zijn van spuitjes.
door Clara Casert
cartoon door Robbe Verschueren

Gisteren was ik terneergeslagen.
Zo’n dag waarop alle geiten in de Brug
je straal negeren en je ontdekt dat er
een fout staat in je laatste pamflet. Saturnus staat dan ook nog eens volledig
verkeerd. Afijn, je kent ’t wel. Een mens
zou de moed al eens verliezen. Na mezelf een paar uur doordrenkt te hebben
met zelfmedelijden, besloot ik dat het
genoeg was. Ik heb namelijk een taak.
Een Hogere Opdracht. Toen ik stootte
op een artikel waarin stond dat meer
dan een op vijf Amerikaanse twintigers gelooft dat vaccins autisme veroorzaken, kromp ik dus niet in elkaar.
Neen. Deze jonge snaken, gespeend in
achterlijkheid, zijn niet volledig verloren. Richting is wat ze nodig hebben.
Iemand die ze met geruststellende doch
harde hand leidt. Een herder die zijn
aarzelende schapen veilig de drukke
baan over helpt naar de groene wei der
Waarheid, waar ze gulzig kunnen grazen en groeien in kennis.
Laat me beginnen met de essentie:
neen, een vaccin maakt geen autist van
je nazaten. Die hardnekkige lulkoek
steunt op een wetenschappelijk artikel
uit 1998 dat gepubliceerd werd in The
Lancet. Nochtans geen rioolblad. Het
artikel bespreekt onderzoek rond autisme en een nieuwe aandoening die wat
weg heeft van de ziekte van Crohn. Eigenaardig is dat in een aantal gevallen
de symptomen begonnen na toediening
van het BMR-vaccin, dat bescherming
biedt tegen bof, mazelen en rodehond.
Ondanks het gebrek aan sluitend bewijs,
schreeuwen de Britse kranten moord en
brand en meteen daalt het aantal vaccinaties pijlsnel. Een spoor van doden en
permanent gehandicapten volgt doordat mazelen en bof voor het eerst sinds
lange tijd vrij spel krijgen. Best een opgeblazen reactie voor een fenomeen dat
beschreven werd bij acht van de twaalf
kinderen die de studiepopulatie van het
artikel vormden. Daarnaast bevat een

studiepopulatie van twaalf kinderen
ook zo’n paar duizend personen te weinig om een verband met zekerheid te
bevestigen.
In de daaropvolgende jaren ontstaat
er stilaan wat controverse. Andrew
Wakefield, auteur van het artikel,
slaagt er namelijk niet in om zijn verband hard te maken. Ondertussen zijn
de Britten bezeten door de vraag of
Leo, het zoontje van toenmalig eerste
minister Tony Blair, het vaccin gekregen heeft. Prioriteiten, zie je. Blair weigert te antwoorden, maar zijn vrouw
Cherie onthult later ter promotie van
haar autobiografie dat de uk wel degelijk een spuitje kreeg. Ook onderzoeksjournalist Brian Deer ruikt stront aan
de knikker, en hij besluit er zijn neus in
te steken. Hij ontdekt dat Wakefield een
kleine 55.000 pond gekregen heeft om
het BMR-vaccin in een slecht daglicht
te plaatsen. Daarnaast diende Wakefield een aanvraag in voor een patent

op een rivaliserend vaccin en waren er
testresultaten, afkomstig uit zijn eigen
laboratorium, die het verband tussen
autisme en het BMR-vaccin tegenspraken. De resultaten gebruikt voor zijn
artikel blijken overigens ook vervalst
te zijn, de patiëntgegevens gemanipuleerd. Met andere woorden: een behoorlijke portie stront.
In 2004 trekt The Lancet het artikel
in en een paar jaar later wordt Wakefield uit zijn doktersfunctie ontzet. De
affaire gaat de geschiedenisboeken in
als het schadelijkste geval van medische
oplichterij van de voorbije honderd jaar.
Ondanks een metastudie van vorig jaar,
die bij 1,25 miljoen kinderen aantoont
dat er geen verband bestaat tussen vaccinatie en autisme, is er een harde kern
die blijft geloven in het artikel van Wakefield. Daarom, kind’ren, wees geen
malle onderdaan die enkel wil weten
wat er op de vaccinatiekaart van kleine
Leo staat. Denk! ■
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DOSSIER

T.J. Iedereen heeft een mening over de genetische manipulatie van ons voedsel. Dat is een positieve zaak, maar de kampen pro- en contra-ggo’s hebben allebei hun hielen in het zand, overtuigd van hun eigen gelijk, onwillig om naar
de argumenten van de ander te luisteren. Iedereen heeft een mening, maar er
is geen debat, geen discussie; enkel confirmation bias. De wetenschapssectie van
deze Schamper neemt een kijkje naar de feiten, de raw data over ggo’s; de realiteit op economisch, biologisch, juridisch en maatschappelijk niveau, zonder
daarmee het proces van genetische manipulatie op te maken. De feiten over
ggo’s spreken zich niet pro of contra, de feiten zijn wat ze zijn. Aan u, lezer,
om te beslissen welke kant ze gelijk geven. ■

Wat zijn ggo's nu precies?
door Suzanne Grootveld

SG Genetisch gemodificeerde organismen zijn steeds prominenter aanwezig. Maar hoe worden die ‘superplantjes’
en gloeivissen nu precies gefabriceerd?
De informatie die opgeslagen zit in
het DNA van alle cellen in een organisme verandert constant. Zo zorgt de
natuur ervoor dat een organisme beter
aangepast is aan de heersende condities. Denk aan de verschillende verdedigingsmechanismen van een plant. Het
bewust aanpassen van planten en dieren
voor onze eigen behoeftes gebeurt al jaren. Door veredeling zijn de gewassen
ontstaan die we tegenwoordig kennen,
hierbij worden alle voor de mens positieve eigenschappen van een plant verenigd. Deze technieken berusten vaak
op het fenotype — de uiterlijke kenmerken — van een plant. Er wordt weinig
aandacht gegeven aan wat er verandert
binnen het DNA.
Het gericht veranderen van de DNAcode — en daarmee veranderingen teweeg brengen in het fenotype — is
relatief nieuw. Met de ggo-techniek
kunnen stukken DNA verwijderd of
toegevoegd worden aan de genetische
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informatie van een plant. Hierbij wordt
er gebruik gemaakt van een bacterie,
Agrobacterium tumefaciens. De technologie, ontdekt door Gentenaar Marc
Van Montagu in samenwerking met
Jozef Schell berust op een opmerkelijke eigenschap van de bacterie. In prokaryoten kunnen naast het DNA een
of meerdere plasmiden voorkomen, dit
zijn kleine cirkelvormige stukken DNA
met ‘extra’ informatie, een voorbeeld
zijn de resistentiegenen. Als een plant
geïnfecteerd wordt door de Agrobacterium zal een deel van het plasmide geïncorporeerd worden in het genoom van
de gastheer. Het zogenoemde transfer-DNA bevat virulente genen die de
kroongalziekte bij planten veroorzaakt.
Maar in plaats van virulente genen kan
men in het laboratorium een gen van
interesse inbouwen binnen het transferDNA. Denk hierbij aan genen die ervoor zorgen dat planten een langere tijd
droogte kunnen weerstaan. Na inspuiting van de bacterie in de plant wordt
het gen van interesse overgeplaatst in
het DNA van de plant. En — met wat
geluk — zal de plant de eigenschap vertonen die je wilt. ■

GGO

Naar een gemodificeerde economie?

In de VS is de teelt van ggo’s ondertussen al big business, maar Monsanto en co kloppen
ook bij de Europese markt steeds harder aan. Of daar ook zal worden opengedaan, doet
Europaspecialist Hendrik Vos uit de doeken.
door Anna Jakoba Ryckewaert
cartoon door Sarah Van Veen

Ggo’s lokken niet alleen biologische,
maar ook economische controverse uit.
Gevaar op monopolievorming, weet u
wel. Europa staat op dat vlak kritischer
tegenover ggo’s dan de VS en laat de
teelt ervan maar beperkt toe. TTIP, een
voorgesteld vrijhandelsakkoord tussen
de twee grootmachten, zou daar wel
eens verandering in kunnen brengen.
De VS plaatsten ggo-gewassen op hun
verlanglijstje tijdens de onderhandelingen. Of ze ook hun zin krijgen, is volgens professor Hendrik Vos helemaal
niet zeker.
Zal TTIP zorgen voor een versoepeling in de regulering rond ggo’s?
“Wat zaken zoals ggo’s, chloorkip en
hormoonvlees betreft, denk ik dat de VS
in het zand zullen moeten bijten. Die
symbooldossiers liggen erg gevoelig in
het Europees parlement en bij de lidstaten. Enkel met hun goedkeuring kan
TTIP in werking treden. Europa zal
dus waarschijnlijk het been stijf houden zodat de uiteindelijke ratificatie niet
in het gedrang komt. Ik vermoed dat de
regeling niet veel zal afwijken van hoe
ze er vandaag uitziet: er blijft een extra check op Europees niveau, en daarbovenop kunnen de lidstaten zelf nog
beslissen de teelt te weigeren.”
Ook de zogenaamde ISDS-clausule ligt op tafel tijdens die onderhandelingen. Bedrijven zouden met die
clausule staten kunnen aanklagen als
ze schade lijden door economische
wetgeving of beleid.
“Ja, in principe zouden bedrijven die
ggo-gewassen ontwikkelen dan klacht
kunnen neerleggen als een lidstaat de
teelt van dat gewas weigert. Maar of
die clausule in het uiteindelijke akkoord
komt lijkt me niet zeker. Europa is na-

melijk enorm terughoudend als het gaat
over dat soort aparte rechtbanken. Natuurlijk is er wel het Europese Hof van
Justitie waar zo’n conflicten naar voren
zouden kunnen komen. We zijn één Europese markt, dus het idee dat ggo-gewassen toegestaan zijn in één lidstaat
en niet in de andere, zou juridisch wel
eens wankel kunnen zijn.”
Hoe verklaart u de verschillende
houding tegenover ggo’s in Europa
en de VS? Hebben bedrijven in de VS
meer greep op het beleid?
“Dat zal voor een stuk kloppen, maar
volgens mij ligt het dieper dan dat. De
verwevenheid van bedrijfsleven en politiek zal wel versterkend werken, maar
uiteindelijk gaat het om een bepaalde
mindset. Het heeft nooit alleen maar met een sterke
lobby te maken, ook de cultuur, historisch gegroeide
bezorgdheden en de publieke
opinie spelen mee.”

aan milieuorganisaties en ngo’s, maar er
blijft een onevenwicht.”
Mocht ggo-teelt op grote schaal
toch ingang vinden in Europa, wat
zou het economisch effect hiervan
zijn op onze landbouw?
“Ik denk niet dat het tot een directe
omslag zou leiden, omdat de mogelijke
effecten zich eerder op lange termijn
afspelen. De geleidelijke afhankelijkheid van een aantal bedrijven, mogelijke
consequenties die we nu nog niet kunnen inschatten… Het probleem is dat
het een beslissing is waar je niet meer
op kan terugkeren. Het is een sluipend
iets, omdat eens ggo’s massaal verspreid
zijn, je ze niet meer zomaar kan weghalen.” ■

Hoe sterk staan die lobby’s in Europa?
“Behoorlijk sterk, omdat
zij veel informatie hebben.
Zo heeft de Europese commissie erg weinig ambtenaren en is daardoor zeer
afhankelijk van input door
spelers op het terrein. Op
zich is dat geen probleem als
alle stemmen in het debat
even sterk vertegenwoordigd zijn, maar dat is niet
helemaal het geval. De Europese commissie probeert
dit voor een stuk te corrigeren door subsidies te geven
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Maximizing benefits, minimizing risks
Twijfelen, niet zeggen wat ze echt denken en achteraf van gedacht veranderen: als het op
ggo-regelgeving aankomt zijn politici in de EU net als vrouwen. Een Europese opt-out kan
misschien een oplossing zijn, maar of dit de juiste is...
door Vanessa McClelland
Tegen 2050 zullen we 50% meer
voedsel moeten produceren met minder
water, op minder grondoppervlakte en
rekening houdend met de klimaatverandering (de zogenaamde sustainable intensification). Een belangrijk instrument
om dit doel te bereiken, zou de ggotechnologie kunnen zijn, maar daarvoor
is regelgeving nodig.
VEILIGHEID VOOROP
Telkens nieuwe technologie wordt
ontwikkeld, is het van belang om een
sterke juridische basis te hebben zodat
we hier voorzichtig en toch efficiënt
mee kunnen omspringen. Overheden
gebruiken regelgeving om de voordelen
van nieuwe technologie te maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s zoveel
mogelijk in te perken. Ook in het geval
van ggo’s speelt het juridisch kader een
belangrijke rol. In 1992 werd in Rio de
Janeiro de United Nations Conference on
Environment and Development (the Earth
Summit) gehouden. Deze conferentie
resulteerde in Agenda 21, een actieplan
dat een specifieke bepaling bevat met

betrekking tot het gebruik van biotechnologie. Baanbrekend was de nieuwe
manier van omspringen met biotechnologie: veiligheid eerst. Volgens Piet
van der Meer, professor biotechnologierecht aan de VUB, hadden we al veel
vroeger zo moeten denken. “We moeten
altijd eerst de vraag stellen hoe veilig
nieuwe technologie is. Een analyse van
risico’s is van cruciaal belang en dat
werd vroeger niet altijd gedaan vooraleer iets op de markt werd gebracht.
Wat betreft ggo’s is dit helemaal anders: er wordt eerst gekeken naar wat
de mogelijke gevaren zouden kunnen
zijn en pas daarna wordt het product
verder uitgewerkt.”
OPT-OUT IN DE EU
Toch blijven bepaalde groepen radicaal gekant tegen deze technologie.
Binnen de EU vormt dit een probleem,
er worden nooit beslissingen genomen
omdat sommige lidstaten steevast tegen
die beslissingen stemmen. De Europese
Commissie heeft daarom een voorstel
uitgewerkt die een opt-out mogelijk zou

maken. Dit zou ervoor zorgen dat lidstaten de mogelijkheid krijgen om bepaalde ggo’s, ondanks goedkeuring van
de EU, in hun lidstaat te verbieden. De
achterliggende idee is dat lidstaten minder geneigd zullen zijn om tegen een
beslissing te stemmen aangezien ze de
ggo’s in kwestie nadien toch kunnen
verbieden in hun lidstaat. “Deze redenering is begrijpelijk, maar toch zeer
eigenaardig. Wat is het nut om een bepaalde goedkeuringsprocedure uit te
werken als de leden het toch kunnen negeren? De opt-out is bovendien strijdig
met de principes van de interne markt
in de EU en het creëert onzekerheid.
Als een product van het ene jaar op het
andere kan worden verboden op om het
even welke gronden zullen organisaties
die onderzoek financieren twee keer nadenken voor ze hun geld in een bepaald
onderzoek steken,” aldus van der Meer.
“In de VS is het systeem complex, maar
het werkt. In de EU werkt het systeem
niet. Er zijn nu te veel partijen die zeggen dat ze willen meewerken en toch
telkens tegenwerken als er beslissingen
worden genomen.”
EEN (ON)VERKLAARBARE ANGST
Nathalie Verbruggen, professor aan
de wetenschapsfaculteit van de ULB,
wijt de angst die veel mensen blijven
hebben deels aan onwetendheid: “Het is
altijd zo geweest dat de mens dingen die
hij niet kent eerst van zich wegduwt:
de angst van het onbekende. Nochtans
kunnen weinig mensen bijvoorbeeld
een gsm volledig ontleden en terug in
elkaar steken en toch zijn mensen er
niet bang voor. Mensen horen ook allerlei mythes over ggo’s en deze zijn natuurlijk moeilijk om uit iemands hoofd
te krijgen.” ■
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GGO

De patat te hulp

Een biologische achtergrond van genetische gewassen

De biologie achter genetische modificatie brengt bedenkingen met zich mee. Helpen transgene gewassen de mensheid uit de nood of brengen ze ons einde naderbij? De strijd is nog
lang niet gestreden, het lijkt kanten kiezen.
door Suzanne Grootveld
cartoon door Bos Goderis en Sarah Van Veen

Of de controverses rond genetisch
gemodificeerde organismen snel ten
einde zullen komen blijft koffiedik kijken. Doorgaans hangt er een bittere
nasmaak rond de woorden ‘gemanipuleerd’ en ‘gemodificeerd’. Zijn de angsten voor ggo’s terecht, of zijn het
restanten van misinformatie bij de ontwikkeling van de techniek? Wim Grunewald (expert agrobiotechnologie
VIB, coauteur ‘De ggo revolutie’) vertelt een woordje meer over de biologische aspecten van de techniek. Over de
voor- en nadelen voor ons en de omgeving. Over de toekomst van het ggo.
PLANT VAN ADEL
Veredeling gaat al een lange tijd mee.
De gewassen die wij eten zouden in de
wilde natuur niet ontstaan zijn en niet
overleven, ze zijn namelijk naar onze
voorkeur geselecteerd via kruisingen.
Neem bijvoorbeeld de tarweplant. Deze
plant houdt zijn zaadjes vast. Handig
voor ons, niet zo slim in het wild. Dat
zou namelijk betekenen dat de zaden —
en daarmee de informatie van de plant
— niet verspreid worden. Deze plant
zou bijgevolg snel weg geselecteerd
worden.
Naast selectie en kruisen begonnen onderzoekers in de jaren zestig te werken met mutagenese. Door
gebruik van straling en chemische
stoffen wordt de nucleotidensamenstelling in het DNA van zaden veranderd. Bij het opgroeien van de zaden
is aan de uiterlijke kenmerken van de
zaailing te zien wat er precies veranderd is. Het nadeel is dat er naast
de uiterlijk waarneembare veranderingen nog vele andere modificaties
opgetreden zijn in het DNA die niet
direct te zien zijn aan het plantje.
Met de ggo-techniek worden planten zeer doelgericht veranderd: ver-

edeling op chirurgisch niveau. In plaats
van een lange tijd te moeten kruisen
tot het gewenste kenmerk in de plant
aanwezig is, kan een aanpassing van
het DNA veel sneller plaatsvinden. En
sinds kort kunnen de aanpassingen
ook zeer gericht gebeuren via genome
editing. Met gebruik van eiwitten die
op specifieke delen van het DNA binden, kan er precies achterhaald worden
waar het gen van interesse ingebouwd
zal worden. Vergelijk het met een tekst
waarin een punt vervangen wordt door
een komma.
DE NATUUR VERZET ZICH
Organismen passen zich aan naar
hun omgeving. Dit is zeer duidelijk
zichtbaar bij bacteriën. Het hoeft maar
een paar generaties te duren vooraleer
zij een resistentie opbouwen tegen een
bepaalde stof. Dit door veranderingen
in het DNA en de plasmiden. Niet alleen bacteriën doen hier aan mee, alle
organismen kunnen zich door mutaties
in het genoom adapteren aan de omgeving. En deze adaptaties liggen aan

de basis van een gevaar: het ‘superonkruid’.
Sinds de mens is begonnen met landbouw heeft hij last gehad van belagers.
Insecten die maar al te graag een hapje
mee-eten van de gewassen, en onkruid
dat maar al te graag groeit op de verrijkte bodems. Om dit tegen te gaan
spuiten boeren met pesticiden, chemische stoffen die het onkruid en de
beestjes doden. Maar de gewassen zelf
zijn ook gevoelig voor chemische stoffen. Ideaal is een gewas dat resistent is
tegen een bepaalde onkruidverdelger,
terwijl zijn belagers eraan ten onder
gaan. Of een gewas dat een stof produceert waar insecten van doodgaan. Deze
planten kunnen we bekomen door bovengenoemde technieken: kruising, mutagenese of via het gebruik van ggo’s.
De problemen ontstaan als de insecten
en het onkruid zelf ook resistent geraken aan de gebruikte pesticiden.
De komst van zo’n herbicidetolerante sojagewassen was een groot succes in Noord- en Zuid-Amerika. De soja
is ontwikkeld via ggo-technieken en is
resistent aan een stofje dat glyfosfaat
heet. Dit herbicide zorgt ervoor dat een
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belangrijke reactie binnen planten stilgelegd wordt. Het resultaat was dat er
gigantische arealen vol met soja geplant
werden, voor jaren aan een stuk. Aangezien de natuur zich aanpast, kwamen
na een aantal jaren de eerste herbicide
resistente onkruiden de kop op steken
— een groot probleem te wijten aan
het gebrek aan inzicht en regelgeving.
Er is namelijk rotatie nodig binnen de
gewassen en pesticiden. Door teelten te
roteren, veranderen ook de gebruikte
pesticiden waardoor het onkruid en insect lastig gemaakt worden zich aan te
passen.
ANDERS WILLEN ZIJN
Maar wat als de transgene plant
zelf te succesvol wordt? Een gemodificeerde superplant zo sterk dat zij zal
overwoekeren. Een reële angst. De ggotechniek is namelijk zeer krachtig. Stel
dat een plant een gen ingebouwd krijgt
waardoor deze tot wel tien keer sneller groeit dan voorheen. De plant heeft
hierdoor een groot voordeel in vergelijking met andere planten en zou deze
weg kunnen concurreren.
Nuance is hierbij het codewoord volgens Grunewald. Al is een superplant
theoretisch mogelijk, in de praktijk
zal deze er toch niet snel komen. Rond
ggo’s zijn er strenge regelgevingen, en
een plant die een mogelijk gevaar zou
28
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veroorzaken voor de omgeving zou niet toegelaten
worden.
En de procedures zijn
inderdaad eindeloos. Om
een nieuwe ggo op de
markt te brengen komen
er jaren aan onderzoek —
en geld — te pas. Zo duurt
het in Europa uiteindelijk
bijna even lang om een ggo
op de markt te brengen als
om een andere techniek te
gebruiken. En hiermee is
een van de grootste voordelen van de techniek wel
wat ontkracht.
Maar toch neemt de techniek een ander groot voordeel met zich mee, namelijk dat ze niet soortspecifiek is. Kruisen
tussen planten kan alleen als de plant
van dezelfde — of gelijkaardige —
soort is. Een appel kan niet met een
peer gekruist worden, maar het DNA
van de appel kan wel in het DNA van de
peer overgebracht worden via de ggotechniek. Een gunstig kenmerk van de
appel kan zo overgebracht worden in
de peer. En zo kunnen appels toch een
beetje met peren vergeleken worden.
Daarnaast zal er met kruisingen altijd een nieuw ras ontstaan met nieuwe
eigenschappen, positief of negatief.
Een voorbeeld hiervan is het in de
biologische sector ontwikkelde Sarpo
Mira aardappelras. Dit ras is door jarenlange veredelingsprogramma’s resistent geworden tegen Phytophthora
infestans, oftewel de aardappelziekte,
een schimmelinfectie op aardappelen
die de mensheid al decennia teistert.
Naast de overerving van deze positieve
eigenschap zijn er echter ook negatieve
eigenschappen overgeërfd. Zo heeft dit
ras een slechtere smaak en is het daardoor minder populair bij de consument.
Bintje aan de andere kant, een van de
populairste aardappelsoorten, is heel
gevoelig voor de ziekte. Er moet door
de boer dan ook zeer veel bespoten worden om de ziekte tegen te gaan. Kruisen
is al geen oplossing voor het ras, bintje

is namelijk steriel en kan zich derhalve
alleen ongeslachtelijk voortplanten. De
ggo-techniek biedt hier een oplossing:
de resistentiegenen kunnen in de aardappel overgezet worden zonder nood
aan soortspecificiteit of geslachtelijke
voortplanting.
EEN WERELD ZONDER HONGER
Op de vraag of ggo’s mondiale voedselzekerheid verzekeren wordt door
Grunewald volmondig nee geantwoord.
Ze zijn niet de oplossing voor de honger in de wereld. Oorlog, slecht beleid
en klimatologische omstandigheden
zorgen voor voedselonzekerheid.
Wel kan de techniek lokaal voor
voedselzekerheid en welvaart zorgen.
Zo is de productie van Bt-katoen een
mooi voorbeeld. Katoen heeft last van
de bolworm, welke eigenlijk geen worm
maar een rups is, en zich dik vreet aan
de planten. De bodembacterie Bacillus thuringiensis produceert Bt-eiwitten
die giftig zijn voor sommige rupsen, zo
ook de bolworm. De genen die coderen
voor de Bt-eiwitten zijn overgezet in
de katoenplanten, waardoor de planten
de eiwitten zelf begint te produceren.
Het moment waarop een bolworm aan
de plant begint te knabbelen, zal deze
sterven. Zo overleeft de katoen het en
hoeft de boer niet vaak meer te spuiten met chemicaliën, wat ook meteen
minder belastend is voor het milieu. In
India, waar veel katoen geplant wordt,
zijn de boeren massaal overgestapt op
de Bt-katoen. Ze zijn van een importerend land naar een exporterend land
gegaan, de lokale welvaart is gestegen.
Eind goed, al goed. Toch moet worden
opgepast, zo zijn de eerste resistenties
al een feit.
Genetische gemodificeerde organismen zijn een mooi en handig hulpmiddel, maar geen godswonder. De rechten
van de boer, consument en omgeving
moeten gerespecteerd worden. De techniek moet gezien worden in een breder
model, ggo’s zijn niet de oplossing an
sich. ■

GGO

Ggo's around the World
Een goed inzicht in de economische, biologische en juridische situatie waarin ggo’s zich
bevinden is cruciaal om het debat te begrijpen. Maar hoe staat het nu met ggo’s in de praktijk? Hoe doen de speciale patatjes het in werkelijkheid? Een bloemlezing.

door Thomas Jacobs
cartoon door Sarah Van Veen

Er zijn wereldwijd al verschillende
praktijkexperimenten met ggo’s gehouden: sommigen een groot succes, anderen een komedie dan wel een drama,
afhankelijk van uw perspectief.
BACTERIËN
Bij ggo’s denken we al te snel aan
eten, maar in theorie kan ieder organisme genetisch gemanipuleerd worden
- inclusief de mens. Voorlopig lopen
er nog geen schapen rond waarvan het
DNA zodanig gemodificeerd is dat ze
purperen wol produceren, maar met
de code van bacteriën wordt duchtig
geklooid. De eerste experimenten met
bewuste modificatie in laboratoria gebeurden op bacteriën, omwille van hun
vrij simpele genetische code. Op dit moment spelen onze microscopisch kleine
genetisch gemodificeerde vrienden
een rol in de behandeling van diabetes,
dwerggroei en hemofilie, en spelen ze
een rol in de productie van bio-brandstoffen en verschillende voedingsmiddelen zoals kaas en fruitsap.
PLANTEN
Het clichébeeld van ggo’s is de wortel waarmee je een heel dorp kan voeden, en waar iedereen vijf jaar later
gruwelijke mutaties van krijgt. Gelukkig hebben we dergelijke miskleunen
nog niet in de praktijk gezien. Een notoir succes was er voor een Japans en
een Australisch bedrijf die er in 2004
na dertien jaar onderzoek in slaagden
om blauwe rozen te produceren. Exact
wat de wereld nodig had. Er zijn sinds
1996 echter ook genetisch gemodificeerde gewassen bestemd voor voeding in omloop. Verschillende planten
zijn een beetje aangepast om resistent
te zijn tegen virussen en herbiciden en

om zelf pesticiden te produceren die
onschadelijk zijn voor mens en dier, en
zijn met succes op de markt gebracht.
In 2014 zag bijvoorbeeld droogteresistente mais het levenslicht. Vitaminerijk
graan en rijst rijk aan bètacaroteen zijn
andere voorbeelden.
Onverdeelde successen waren die
echter zeker niet allemaal. Van de originele met bètacaroteen verrijkte rijst,
bekend als Golden Rice , moest je kilo’s
eten voordat het tekorten aan vitamine
A effectief bestreed. Verbeteringen in
het design zorgen er echter voor dat
‘Gouden Rijst’ op dit moment een realistische oplossing lijkt voor vitamine
A-tekort, een ziekte die jaarlijks meer
dan een half miljoen kinderen doodt en
miljoenen blind maakt. Het eerste ggo,
de Flavr-Savr-tomaat, ging na drie jaar
failliet. In de VS is er een heuse ggolobby die o.a. verhindert dat op labels
van producten melding gemaakt wordt
van genetische manipulatie. De andere
kant is echter ook verre van clean; verschillende onderzoeken die negatieve
effecten van ggo’s rapporteerden bleken
slecht uitgevoerd, overdreven de resultaten of waren gewoon doorgestoken
kaart. Onderzoekers als Arpad Pusztai en Gilles-Éric Séralini publiceerden bevindingen over de schadelijke
effecten van ggo’s, maar raakten zelf
verwikkeld in controverses over hun
geloofwaardigheid.

produceerden koeien die menselijke
moedermelk geven, er is varkensvlees
rijk aan Omega-3 en een Amerikaans
bedrijf produceerde zalm die dubbel zo
snel groeit en dubbel zo groot wordt.
Voorlopig vindt u echter geen van deze
zaken in de rekken van uw lokale supermarkt. Gelukkig of helaas? ■

DIEREN
Ook op dieren wordt uitgebreid geëxperimenteerd met genetische manipulatie. Veelal met als doel om meer
inzicht te krijgen in de werking van
bepaalde genen of met farmaceutische
doeleinden, maar ook de voedselkwaliteit van bepaalde soorten vee wordt
genetisch onderzocht. De Chinezen
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“Ik hoop dat het nooit als werken
zal aanvoelen”
Het heeft niets met Lord Byron te maken, de groepsnaam van de Gentse groep Byron Bay,
hoewel we de poëtische kwaliteiten van Tom Verstappen en zijn indiefolk-elektropopband
(What’s in a genre name?) zeker niet in twijfel willen trekken.
foto en artikel door Brecht Vissers
Een slaperig surfdorp genaamd Byron Bay in het oosten van Australië is
ook geen slechte referentie en tegelijk
past het bij de muziek: ‘warme’ samenzang, de opzwepende melodieën en de
elektronische gloedgolven die zachtjes in uw oren rollen. En dan zijn we
het gitaarspel van Dries Lybaert bijna
vergeten, dat af en toe door die golven
snijdt als… U begrijpt het wel. En er is
ook wel iets met veertienjarige meisjes
die dat alles aanschouwen en aanbidden
vanaf het strand, want hun vorige single God Only Knows zat in de vaste rotatie bij MNM, StuBru en JimTV. Hun
tweede single Run For Gold is net uit.

Wat denk je dat die mensen uit
jullie eerste single God Only Knows
halen?
T.V.: “Blijkbaar spreekt dat mensen
aan. Ik heb onlangs gehoord dat het
gebruikt is op een begrafenis… Dat
zijn zo’n dingen… Dat geeft een heel
vreemd gevoel.”

Zijn jullie zelf al in Byron Bay geweest?
Tom Verstappen: “Nee, wij zijn zelf
nog niet in Byron Bay geweest, alleen
onze pianist wel. Het is wel een van
onze dromen om daar te spelen. Er is
ook een festivalletje: Byron Bay Blues
Festival of zoiets. Dus wie weet, ooit.
(lacht) “

Jullie werden al gedraaid op
MNM en JimTV. Denken jullie dat
de liefdesverklaringen van veertienjarige meisjes nog lang gaan uitblijven?
T.V.: ”Het is zeker niet ons doel
(lacht). Wij kiezen dat zelf niet en we
zijn blij met alle vormen van aandacht
die we op dit moment krijgen. We maken gewoon dingen die we zelf cool
vinden. Ik denk dat dat fout is, vertrekken vanuit het idee dat je veel op MNM
wil gedraaid worden. Dat kan niet je
doel zijn als muzikant, dat zou toch niet
mogen.”

Wat is je eigen beeld bij dat nummer?
T.V.: “Er was een familielid van mij
die een herseninfarct heeft gehad. Haar
leven hing aan een zijden draadje. Het
zijn altijd dingen die echt gebeuren die
mij triggeren om iets te schrijven.”

Wat met de Jo Vally’s van deze wereld?
T.V.:“Dan is dat meer je beroep geworden dan een passie waarmee je op
die manier dingen van jezelf afzet. Ik
doe dat graag. Natuurlijk ben je wel
dood als je een videoclip hebt gemaakt
en die dag nog een show moet spelen.
Ik hoop dat het nooit als werken gaat
aanvoelen, want dan denk ik dat de dag
gekomen is om iets anders te doen.”
Welk optreden zullen jullie zich
voor altijd herinneren en waarom?
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Dries Lybaert: “In Spanje hebben
we een optreden gehad in een dorp een
uurtje rijden van Barcelona. In de Jazz
Cava of zoiets. We kwamen daar toe
en dat leek daar echt doods en het was
slecht weer. We hadden net twee shows
gedaan voor tamelijk lege cafés en het
moreel lag laag. (lacht) We begonnen
dan te spelen en dat was zo een klein
keldertje, zoals je ook zo van die cafés in
Gent hebt. Het zat daar vol en dat was
echt zot. Je kan dat moeilijk beschrijven
hoe dat dat precies komt. Zelfs de geluidsman zei: “Mannen, dat is echt de
beste show die ik ooit gezien heb”. Je
hoort muzikanten vaak praten over de
chemie met het publiek en dat lijkt een
redelijk abstract concept, maar op zo’n
moment voel je wel wat die mensen bedoelen. Op onze schaal dan.”
T.V.:”Het publiek was mee en dan
stijgt dat boven jezelf uit. Dat is echt
cool.”
Hoe gaan jullie te werk als jullie
songs maken?
D.L.:“We hebben veel nummers die
wat ouder zijn, die hebben we op de
repetities al volledig uitgespit. Bij Run
For Gold was dat anders, daar was nog
niet veel aan gedaan. Dat is ook wel
waar Reinhard (Vanbergen, bekend van
Das Pop en The Happy. Hij producete
Byron Bay, red. ) naar op zoek was, het
spontane van het moment. Dat is een
mooie manier van werken. Je voelt die
spontaniteit ook, tegenover onze oudere nummers dan. Zoals onze eerste
single, dat was echt een piano ballad en
dan kwam Reinhard op de repetitie toe
en hij zei: “We gaan daar een drumpartij aan toevoegen en daar wat gitaren”.
Wij dachten echt: dat kan toch niet! Dat
is gewoon een piano ballad en we hebben dat nooit anders in ons hoofd gehad. Maar uiteindelijk… wat hij ermee
gedaan heeft, is écht wel mooi.” ■

CULTUURAGENDA
ALLAH-LAS
Met hun tweede langspeler Worship
the Sun aanbidt Allah-Las de Californische zon en laat je dromen van warme
zandstranden. De Amerikanen slagen
er ook deze keer in je te doen verlangen naar de goudkust. De band brengt
opnieuw een ode aan de psychedelische
gitaarpop van de jaren zestig, de stand
van de legendarische Amoeba platen-

2/3 - 15/3
door Yob Hillewaert

winkel waar de bandleden elkaar leerden kennen. Heb je een verlangen om
zo snel mogelijk naar de Amerikaanse
westkust te trekken, maar heb je er op
dit moment de tijd noch het geld voor?
Kom dan op 3 maart naar de Handelsbeurs, dat die dag omgetoverd wordt
tot Malibu Beach.

OPENING MISSY SIPPY
Kort na de tweede editie van Boogieville opent Marie Follebout de deuren
van haar nieuwe bluesclub Missy Sippy,
de eerste in haar soort in Gent. Marie
doet niet mee aan een doordeweekse
opening, maar maakt er een driedaags
openingsspektakel van. Op de openingsdag valt er onder meer het blues-icoon

Roland van Campenhout te bewonderen. Na het openingsweekend is het de
bedoeling dat mensen in het café van
concerten, jamsessies en swingavonden
kunnen genieten. Dat kan bovendien
helemaal gratis. Alle bluesliefhebbers
en nieuwsgierigen zijn welkom op het
openingsweekend van 6 tot 9 maart.

PAX MAMA
Pax Mama is het nieuwe toneel van
schrijver Arnon Grunberg en toneelspeler Sabri Saad El Hamus. Het is
gebaseerd op Nadav Schirman’s The
Green Prince, een boek over een Palestijn die spion was voor de Israëlische
geheime dienst. Het stuk onderzoekt
de cruciale band die moeders met hun

kind hebben, dit in een spionageverhaal
waarin Pawel bij Hassan in de onderwereld van Caïro terechtkomt. Hassan
woont samen met zijn moeder die hij
verzorgt. Onmogelijke keuzes, mysteries en een vijand die je enige vriend
lijkt, staan centraal in dit toneel dat op
7 maart te zien is in NTGent Arca.

JULIA MARGARET CAMERON
Deze lente staat in teken van de
19e-eeuwse fotografe Julia Margaret
Cameron die 200 jaar geleden werd
geboren. De Britse stond bekend voor
haar portretten van de beroemdheden
uit haar tijd. Toen haar man op reis was
en ze van haar dochter en schoonzoon
een camera kreeg om zich op te vrolijken, begon haar carrière. Haar handels-

merk was het nemen van portretfoto’s
met softfocus, oftewel foto’s die doelbewust onscherp gehouden worden. Ze
nam onder meer foto’s van haar buurman Alfred Lord Tennysson, Darwin
en Alice Liddell. Van 14 maart tot 14
juni is haar werk te bekijken in het Museum voor Schone Kunsten. ■
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Henk vertelt
We ontmoeten Henk Rijckaert in de Arca, het theater waar in 2008 zijn voorstelling
Karton in première ging. Nu, zes jaar later, is de sympathieke man met de bakkebaarden
niet meer weg te denken uit het comedylandschap in België.

door Selin Bakistanli en Esther Beeckaert
foto's door Agathe Danon

De stand-upcomedian begint meteen
honderduit te vertellen. Hij verwacht
nog een telefoontje, want hij moet onverwachts een nachtje doorwerken voor
beeldmateriaal. Hij heeft thuis ook een
luide koffiezetapparaat, maar de lekkere koffie maakt de herrie goed. Hij kent
Schamper nog uit zijn studententijd.
Het is duidelijk: dit zal een chaotisch,
maar zeer fijn gesprek worden.
Leuk om te horen dat u Schamper
kent, las u het vaak?
“Als kotstudent had ik niet veel geld
te besteden – de jaren daarop eigenlijk ook niet (lacht) — en dan was het
wel fijn om zo’n gratis boekje te kunnen lezen. Sowieso vind ik initiatieven
als Schamper en Urgent.fm goed, voor
sommigen kan zoiets echt een opstap
zijn voor hun latere carrière. Ik had
bijvoorbeeld een vriend die voor burgerlijk ingenieur studeerde en die mee
heeft geholpen met de opzet van de online radiostream van Urgent.fm. Te-

genwoordig werkt hij in Spanje in de
pornoindustrie, daar moet er soms ook
gestreamd worden hé.”
WETENSCHAPPER OF
COMEDIAN?
U heeft voor industrieel ingenieur
in landbouw gestudeerd aan de HoGent. Hoe bent u met dat diploma in
een carrière op het podium en op tv
gerold?
“Tijdens mijn studentenjaren heb ik
The Lunatic Comedy Club leren kennen.
Wekelijks was er daar een avond waar
er aan improvisatie en stand-upcomedy
gedaan werd. Ik ben dus bij The Lunatics gestart met improvisatie, en toen ik
hoorde dat er audities waren bij de Belgische Improvisatieliga heb ik besloten
om een poging te wagen. Zo ben ik begonnen met comedy op het podium. Na
een van de shows werd ik aangesproken
door twee mannen van Canvas die mij
vroegen of ik geïnteresseerd was om

Een komisch gezicht
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mee te werken aan een nieuw programma. Het leek heel ongeloofwaardig,
maar ik heb hen – lichtelijk dronken –
toch mijn gegevens meegegeven op een
bierviltje. En daarna was er Zonde van
de Zendtijd, een programma dat voor mij
een heuse springplank is geweest.”
Bent u nog steeds tevreden met
uw studiekeuze of zou u toen iets anders gekozen hebben met uw huidige
carrière in het achterhoofd?
“Ik ben nog steeds tevreden met
die keuze. In het begin wilde ik eigenlijk iets praktisch doen aan Sint-Lucas,
maar mijn ouders vonden dat geen goed
idee. Nu, ik was heel erg geïnteresseerd
in wetenschap, maar de universiteit was
toch iets te zwaar voor me. Uiteindelijk ben ik voor industrieel ingenieur in
landbouw gegaan, een algemene richting waar ik die wetenschappen op een
praktische manier kon bestuderen. Ik
heb altijd het gevoel dat ik mijn studiekeuze moet verantwoorden, maar uiteindelijk heb ik wel een aantal jaar les
gegeven. Eigenlijk zijn wetenschappen
en comedy erg gelijklopend: in beide
domeinen moet je analyseren, observeren, kritisch zijn en theorieën uitbouwen.”
Tegenwoordig presenteert u samen met Lieven Scheire het programma De Schuur van Scheire, een
wetenschapsprogramma op Eén. Was
dit voor u een nieuwe manier om uw
werk te linken aan uw studiekeuze?
“Lieven presenteert het programma,
ik mag gewoon aan de zijlijn een beetje
onnozel doen (lacht). In het programma
maken Lieven, Bart Van Peer, Kurt Beheydt en ik uitvindingen. Dat ik meer
praktisch aangelegd ben merk je meteen: Lieven, Bart en Kurt zijn heel theoretische mensen, die alles minutieus

CULTUUR

uitrekenen en exact uitdenken. Ik neem
genoegen met vage berekeningen en wil
vooral zo snel mogelijk dingen proberen. Mijn manier brengt natuurlijk risico’s met zich mee, maar het gevoel dat
je krijgt wanneer iets waar je geen gedetailleerde berekeningen van hebt gemaakt gewoon werkt, is niet te vatten.
Ik ben momenteel bezig met een uitvinding, waar ik niet al te veel over mag

"Eigenlijk zijn
wetenschappen
en comedy erg
gerlijklopend"
verklappen, maar als het uiteindelijk
functioneert zoals het zou moeten kan
ik meteen met pensioen gaan. Dit illustreert dan ook waarom ik eerst naar
Sint-Lucas wilde gaan en uiteindelijk
van de universiteit naar de hogeschool
ben gestapt waar alles praktischer en
minder wiskundig en theoretisch was.”
DE JONGE HENK
U bent, net als zoveel anderen,
blijven plakken in Gent. Wat waren
tijdens uw studententijd enkele van
uw favoriete plaatsen in deze mooie
stad?
“Ik kwam eigenlijk niet zo graag in
de Overpoort, maar er was daar één
café waar ik het wel leuk vond: de Abou
Simbel. In de jaren 80 was er een sterke
scheiding tussen de Johnny’s en de rockers. Je was óf Johnny, óf rocker. Toen
ik studeerde begonnen die twee stijlen
wat met elkaar te flirten en kwamen er
nieuwe soorten muziek op de markt. In
de Abou Simbel had je goeie muziek en
zaten alle mooie meisjes, terwijl er in
de rest van de Overpoort vooral van
die Marina-cafés waren. Wanneer je ’s
nachts zo’n cafés passeerde, zag je door
de ramen enkel benen van meisjes die

op tafels stonden te dansen en dat sprak
mij niet zo aan. Daarnaast ging ik ook
graag naar de cafés bij Sint-Jacobs: de
Kinky Star, de Charlatan, enzovoort.
Dat was wel even wennen. Ik kom uit
een boerendorpje, voor mij was Gent
een wereldstad en cafés als de Kinky
Star waren in het begin een beetje overweldigend.”
Een van uw eerste shows, De Duif,
dateert van 2002. Vorige maand ging
De Fun, De Hits in première. Welke
goede raad zou u geven aan de dertien jaar jongere Henk Rijckaert,
mocht dit kunnen?
“Ik denk niet dat ik mijn jongere zelf
advies zou geven. Daar was, en ben ik
nog steeds te koppig en te eigenzinnig
voor. Ik vraag me soms wel het omgekeerde af: wat zou mijn jongere zelf
vinden van de huidige Henk Rijckaert?
Als ik dan toch advies moet geven,
zou ik de jonge Henk aanraden om fouten te maken. Dat kan op het moment
zelf vervelend zijn, maar later leer je
die fouten omzetten in wijsheid.”
Kunt u een voorbeeld geven van
zo’n fout die u indertijd heeft gemaakt en waarvan u heeft geleerd?
“Het Experiment is een show waar
ik nog steeds achter sta en waarvan ik
geloof dat het heel goed kon zijn, maar
de rode draad was te overheersend in
vergelijking met de humor. Als ik daar
nu op terugkijk, zou ik sommige delen
anders hebben aangepakt. Als een grap
niet goed is, moet ik die er niet inhouden voor de show, maar moet ik blijven
zoeken naar een grap die echt goed is.
Maar eigenlijk praat ik daar nog altijd
niet graag over (lacht).”
EN NU?
U kent Alex Agnew vast wel. Hij
heeft enkele jaren geleden zijn comedycarrière on hold gezet om zich
te kunnen focussen op zijn muziek en
zijn band. Heeft u ooit overwogen om

een pauze te nemen om tijd te maken
voor iets dat u graag zou doen?
“Wie? Alex Agnew? Die zal ik even
moeten googelen (lacht). Ik begrijp
zijn keuze ergens wel. Alex’ populariteit bereikte op dat moment zijn piek.
Hij speelde zo’n 80 tot 100 shows op
een jaar, wat zeer veel is. Ik snap dat je
dit, en jezelf, op den duur beu wordt.
Alex was ook veel bezig met muziek,
dus ergens is zijn beslissing niet onlogisch. Ik geef zelf zo’n 60 tot 70 voorstellingen op een jaar, wat ook veel is,
maar ik doe dit nog steeds heel graag.
Het is niet altijd evident, maar ik wissel mijn podiumwerk ook af met andere
dingen, zoals bijvoorbeeld tv-werk met
'De Schuur van Scheire'. Verschillende
dingen doen voorkomt dat ik verveeld
raak.”
Uw vorige show Zwerm kan, heel
simplistisch, samengevat worden
met de woorden ‘middelmatigheid’
en ‘plantenspuiten’. Hoe kunnen we
uw nieuwste show De Fun, De Hits
in een notendop samenvatten?
“Muziek en een pratende vuilbak. Ik
deed het al in mijn vorige shows, maar
bij deze voorstelling heb ik ervoor gekozen nog meer muziek te integreren.
Er zijn dan ook zo’n vijftal liedjes te horen in De Fun, De Hits. Daarnaast heb
ik ook heel wat dingen ineen geknutseld, zoals bijvoorbeeld een pratende
vuilbak. Maar ik kan natuurlijk niet al
te veel verklappen.”
Tot slot: welke grote dromen en
wilde plannen heeft u nog voor de
toekomst?
“Ik ben niet echt iemand die jaren
vooruit plant. Het liefst van al blijf ik
gewoon doen wat ik graag doe en waar
ik nu mee bezig ben. Dat is om de twee
jaar een nieuwe show brengen, veel podiumwerk en om af te wisselen wat tvwerk.” ■
De Fun, De Hits – Schouwburg NTGent – 14 maart (uitverkocht)
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De malaria van het verlangen
'Hotel Malaria' in NTGent

“U kijkt niet zoals een man kijkt naar een vrouw. U kijkt zoals een man kijkt naar de vrouw
voor wie zijn ogen werden gemaakt.” Oogcontact. Dat is waar het allemaal om draait in de
nieuwste productie van Peter Verhelst die afgelopen woensdag in première ging.

door Laura Massa en Laetitia Mouton
foto door Arthur Joos

Voor die voorstelling, ‘Hotel Malaria’, koos Peter Verhelst de 32-jarige
Lien Wildemeersch als protagoniste.
Hoog tijd dus voor een gesprek.
Na Parsifal is dit je tweede samenwerking met Peter Verhelst. Hoe zou
je de voorstelling ‘Hotel Malaria’ beschrijven?
“Vooral de sfeer is echt heel bepalend: het belooft één grote trip te
worden. In de voorstelling sluiten een
jongere vrouw en een rijpere man (Bert
Luppes, red.) een contract. Weet je wat
het mooiste is aan die voorstelling? Alles wat je zegt, is verbonden met de ‘andere’ door dat contract. Het wordt een
stille, intieme, beeldende voorstelling.”

Enig idee waarom Peter Verhelst
uitgerekend jou gecast heeft?
“Ik had al met Peter samengewerkt
in ‘Parsifal’. Peter heeft bovendien de
tekst voor ‘Hotel Malaria’ met ons in
het achterhoofd geschreven.”

Wat met de verwachtingen van het
publiek, in het bijzonder van critici?
“Wij zijn niet bezig met de verwachtingen, wat goed is. Je kunt mensen niet
dwingen, alleen uitnodigen om ontvankelijk te kijken.”

Delen jullie een soort filosofie of
een stijl?
“Het is leuk om gebombardeerd
te worden door verschillende stijlen.
Ik werk ook graag vanuit het fysieke,
waarbij fysiek daarom niet altijd ‘groot’
en ‘uitputtend’ betekent. Het betekent
net dat je je heel bewust bent van je lichaam in elke kleine beweging. Ook Peter vindt dat fysieke belangrijk. Hij gaat
naar de essentie en is minimalistisch in
zijn opzet. Daarbij probeert hij zo eerlijk en authentiek mogelijk te werk te gaan. Dat is
meteen de reden waarom
we in microfoontjes spreken: alles is hoorbaar. Dit
maakt het heel intiem.”

Over Peter Verhelst zijn de critici
het immers niet altijd eens: sommigen zijn grote fan en anderen vinden
de tekst te hermetisch. Hoe sta jij
daar tegenover?
“Ik denk dat je theater over je heen
moet laten komen; dat je daar dan veel
meer aan hebt dan wanneer je welbepaalde hoge verwachtingen koestert.
Eigenlijk zoals in het leven zelf.”

DE KUNST VAN HET
CRASHEN
Werd de oorspronkelijke tekst nog veel
aangepast tijdens de
try-outs?
”Alleen kleine dingetjes: een woord toevoegen
of een woord veranderen.
We verfijnen nu alleen nog
een beetje. De tekst an sich
is al geweldig. Soms zijn
de dagen voor de première
erg gespannen en moet er
nog veel gebeuren, maar
hier is dat niet zo. Peter
geeft ook zo’n vertrouwen, wat heerlijk is voor
een speler.”
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Staan Peters boeken bij jou in de
kast?
“Jazeker, lang geleden las ik ‘Tongkat’
en enkele jaren geleden ‘Geschiedenis
van een berg’. Ook van zijn dichtbundels heb ik geproefd. Intrigerend mooi.
En natuurlijk zal ik zijn nieuwste boek
‘De kunst van het crashen’ en zijn dichtbundel ‘Wij totale vlam’ ook lezen.”
Heb je een favoriete rol?
“Ik vind het boeiend om iemand te
spelen die mysterieus is, of van wie een
hoek af is. Het leuke aan al die verschillende personages is dat je altijd wel iets
van jezelf aanspreekt. Ik ben echter
niet bezig met die ene grote droomrol.
Ik heb al een droomjob.”
Waarom is deze voorstelling niet
te missen?
“Als je ontroerd wil raken door een
verstilde voorstelling – die niet gaat
over eten of het weer – dan is ‘Hotel
Malaria’ iets voor jou. Mensen weten
dat. Peter Verhelst, dat is geen ‘show’
hé.” ■
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De bastaardzonen van Mumford

Joey Haynes over zijn Bear's Den

Waar de drie heren van Bear’s Den amper een jaar geleden gratis optraden in de Gentse
Café Video, gaven ze vorige maand in een uitverkochte Botanique het beste van zichzelf.
Doorgezakt op een zetel in de bar met muts, baard en apple-laptop, zoals het een echte artiest betaamt, nam banjospeler Joey Haynes even de tijd voor een kort interview.
artikel en foto door Agathe Danon

Bear’s Den is een indiefolktrio uit
West-Londen. Ontstaan in 2012, bracht
de band eind oktober hun langverwachte debuutplaat uit. Deze werd over
het algemeen zeer positief ontvangen,
waardoor de drie mannen nu haast elke
show van hun tour vlotjes uitverkopen. Gelukkig maakten ze tijdens hun
tournee tijd voor een dagje Brussel.
Een uitgelezen kans dus om één van de
bandleden voor een interview te strikken. En ja hoor, zaterdagmiddag, 21
februari om 13u40 stipt, had ik een afspraak met Joey Haynes.
Voor jullie Bear’s Den startten, vormden Davie (zanger, red.)
en Kevin (drummer, red.) de band
Cherbourgh, waarvan jullie enkele
nummers herwerkten en op jullie
debuutplaat Islands plaatsten. Sta je
anders tegenover die nummers dan
tegenover de nummers waar je er al
vanaf het begin bij was?
“Goeie vraag. Mij maakt dat eigenlijk weinig uit. Alle nummers zijn van
Davie’s hand en dragen duidelijk zijn
stempel. Wij spelen er dan achteraf
met onze instrumenten op in. Alle liedjes voelen dus eigenlijk als één geheel.”
In 2012 tourden jullie samen met
The Staves, Ben Howard en Nathaniel Rateliff doorheen Amerika op
de verfilmde Austin to Boston tour. Hoe
was het om toen, als een beginnende
band, deel te mogen uitmaken van
dit project?
“Het blijft een prachtige ervaring.
Bear’s Den bestond toen nog maar enkele maanden en het was onze allereerste tour. We kenden al enkele andere
artiesten die ook mee waren en kregen
de kans om als onbekende groep bijna
iedere avond op te treden. Dat was een
uitstekende gelegenheid om als band
een identiteit te vormen, onze sound

te kristalliseren en aan te voelen wat al
goed zat en wat nog beter kon.”
Sinds die Austin to Boston tour
hebben jullie ondertussen al in meer
dan honderd concertzalen gestaan.
Worden optredens een automatisme? Veranderen nummers van betekenis door ze al zoveel keren live
gespeeld te hebben?
“Een gevaar van dag in dag uit met
je muziek bezig te zijn, is dat je immuun
raakt aan de emotie. Tijdens het optreden moet je ervoor opletten dat je ieder
lied op de juiste manier opnieuw probeert te beleven. Wat tijdens een concert ook veel impact heeft op hoe we de
nummers brengen, is het publiek. Zij
bepalen voor het overgrote deel de sfeer
en intimiteit. Toeschouwers in Amerika
bijvoorbeeld komen veeleer om zich te
vermaken en zijn wat luidruchtiger dan
in Europa, waar het publiek meestal stil
en respectvol luistert. Het ene is daarom niet beter dan het andere en ik heb
het nu ook wel wat veralgemeend, maar
het is gewoon een andere manier van
omgaan met muziek. Daarnaast denk
ik dat liedjes van hun oorspronkelijke
betekenis kunnen gaan afwijken door
persoonlijke ervaringen. Je maakt dingen mee waardoor je nummers op een
andere manier interpreteert.”

veel geholpen door zijn kennis van zaken. Hij weet wat we van een platenlabel mogen verwachten en merkt snel
wanneer dingen niet lopen zoals het
hoort.”
Heb je tot slot zelf een favoriet
nummer op het album?
“Dat is hoogstwaarschijnlijk Bad
Blood. Het nummer werd geschreven
toen we ons met de band drie weken in
een klein huisje teruggetrokken hadden om muziek te maken en te testen
hoe we de nummers zo goed mogelijk
konden laten klinken. Bad Blood wordt
tijdens optredens heel vaak middenin
het publiek gespeeld. Op dat moment
staan we in een heel direct contact met
het publiek, zonder versterkers of micro’s. Gewoon wij en de toeschouwers.
Ik vind het een heel pure manier van interactie.” ■

Heeft het feit dat jullie drummer,
Kevin Jones, naast Ben Lovett van
Mumford & Sons, een van de oprichters van jullie platenlabel Communion
Music, jullie geholpen om het op een
korte tijd al aanzienlijk ver te schoppen?
“In sommige opzichten wel, in andere niet. Bij de onderhandelingen met
het platenlabel zelf mocht Kevin er niet
bij zijn. Dat is logisch. Dus met dat contract bij Communion Music heeft hij
weinig te maken. Wel heeft hij de band
SCHAMPER 551
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Tonic
LMA “Heb ik een alcoholprobleem?”
Dat is de confronterende vraag die
Arthur Poolman, een 37-jarige leraar
Nederlands aan een middelbare school
zich na de dood van zijn vader voortdurend stelt. ‘Tonic’, dat als dubbelzinnige
ondertitel ‘een (non)-alcoholische roman’ draagt, gaat dus over alcohol. Veel
alcohol. Wat begint als een weemoedige
daad van ontspanning, eindigt al gauw
in een gruwelijke verslaving. “Het enige dat ik wilde, was vloeibaar”, kweelt
Poolman licht filosofisch. En zwalpend
gaat hij dan ook aan dat fluïde verlangen
ten gronde, zijn vrouw Maite en zijn
beste vriend Thomas meesleurend naar
de bodem. Vertroosting vindt hij uiteindelijk bij de AA, waar hij na verloop van
tijd begint te sympathiseren met marginale, clichématige typetjes zoals ‘Pistolen Jantje’. Vanaf dat moment is het
tijd voor totale abstinentie: tonic wordt

Whiplash
L.S. Tromgeroffel voor Whiplash.
Deze film vertelt het verhaal van Andrew Neiman, een eerstejaarsstudent
aan het Shaffer Conservatory die ervan
droomt tot de wereldtop der jazzdrummers te behoren. Hoewel snel blijkt dat
de mentale aanpak van dirigent Terence Fletcher niet bepaald poeslief
te noemen valt, zet Andrew door om
zichzelf te bewijzen. Er vloeit letterlijk
bloed, zweet en tranen over de cimbalen. Drummen wordt een obsessie en de
rest van Andrews leven moet daarvoor
wijken. In dit drama speelt de 28-jarige

BOEKKORT
het substituut. “De gin moet je er maar
bij denken”, is de waardeloze raad van
een andere AA-er. Halverwege de roman is het echter uit met rake beschrijvingen van benevelde Wallenuitstapjes
en zware ontkateringsnamiddagen. De
anders zo ijverige Nederlandse Mohren
gaat iets te losjes om met zijn gekwelde personage en trapt daarbij in de val
van de herhaling. Het is aan de lezer om
zich een weg te banen door al dat geforceerde polemiseren — inclusief cursief
gedrukte stream of consciousness — probeersels. Des te meer worden we blij en
nostalgisch naar de Toverpoort bij zinnen als “mijn leven is een draad kots”.
Al met al: rauw semi-autobiografisch
proza dat ondanks enkele stilistische
schoonheidsfoutjes in combinatie met
een glaasje Aliwen best aangenaam te
consumeren valt. ■

FILMKORT
Miles Teller (Divergent, Footloose) de
hoofdrol. Regisseur van dit alles is de
30 jaar jonge Damien Chazelle, die de
film op zijn eigen leven baseerde. Door
zijn jonge leeftijd en het feit dat Whiplash slechts zijn tweede werk is, was het
niet eenvoudig om meteen middelen te
vinden voor de film. Het gevolg was dat
Chazelle zich eerst moest bewijzen met
een kortfilm. De reacties op die kortfilm waren lovend en Chazelle kreeg de
kans om de langspeelfilm te realiseren.
Het resultaat daarvan: drie Academy
Awards ofte Oscars. De prijs voor beste

mannelijke bijrol ging naar J.K. Simmons, die de rol van dirigent Terence
Fletcher op zich nam. Ook voor beste
filmmontage en beste geluidseffecten
kreeg de film Academy Awards mee. Dat
laatste is een mooie bekroning voor een
film die draait rond muziek. Goed gespeelde jazzmuziek meer bepaald, die
gepaard gaat met bikkelharde scheldtirades. Chazelle en de rest hebben zich
bewezen; het is een plezier voor het oog
én het oor geworden. Laat hem in het
vervolg maar meteen zijn langspeelfilm
maken. ■

Internationale Vrouwendag in de
Islamitische Staat

door Adel Mouchalleh

Op acht maart is het Internationale
Vrouwendag, en in de Islamitische Staat
is dat niet anders. De voorbereidingen
voor het grote feest zijn al maanden aan
de gang. Lees hier het eerste
deel van het verslag door Vlair
correspondente Stephanie Euteke in Raqqa, de “hoofdstad”
van De Staat.
Bij het opstappen in het
vliegtuig richting Istanbul is
het duidelijk hoe populair de
route is. De helft van de mannen aan boord hebben een
lange baard, de vrouwen en
meisjes een lang, zwart kleed
en bijpassende hoofddoek.
Nog een bewijs dat de Staat
dé plek bij uitstek is om Vrouwendag te vieren. Eenmaal uit
het vliegtuig gestapt, trekt de
hele massa naar de busterminal. Eindhalte is Bab al Hawa,
de grensovergang met Syrië,
in het noordoosten van Aleppo. Na de avontuurlijke reis
— deels met de bus, erna een
heel eind te voet — komen we
aan in Raqqa.
Iedereen is er druk bezig.
Luide knallen in de verte kondigen aan dat we in de goede
richting stappen. De vuurwerkshow moet nu eenmaal
geoefend worden. Niet veel later zien we huilende vrouwen
en kinderen in onze richting
lopen. “Ga weg, zo snel mogelijk!”, schreeuwen ze ons toe. Uiteraard
willen ze niet dat we naar daar gaan, de
show moet een verassing (sic) blijven;
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niemand mag die spoilen. Hun tranen
hebben wel al verklapt dat het een heel
bombastisch gebeuren zal zijn.
Even verderop komt een vrouw in

een zwarte boerka, zwarte handschoenen, en dito schoenen op ons af. “Oh.
Maaj. Goood! Spreek je Nederlands?”

Zij hoorde mij spreken over de versieringen die overal zijn aangebracht. “Ja,
dat is de vlag van onze Staat. Checkt
eens hoe goed die bij mijn boerka past!”
Na wat babbelen kom ik te
weten dat zij Amal heet. “Op
mijn vijftiende ben ik naar
hier verhuisd om te trouwen
met mijn man, Dreitan bin
Fsayyan. In het begin was het
wel even wennen. Zijn drie
andere vrouwen spreken geen
Nederlands, en mijn Arabisch
was niet zo denderend. Ondertussen verstaan we elkaar
wel, onze gemeenschappelijke liefde voor Dreitan werkt
onze verschillen weg.”
Omdat mijn hoofddoek te
kleurrijk was, werd ik door
Amal en haar man meegenomen naar een groot gebouw.
“Jij gaat kennismaken met
mijn man en zijn vrienden! Ze
zijn heel tof hoor, geen paniek.” Binnen stond een man
of vijf, allemaal voorzien van
zweep en touw. Fifty Shades
of Grey is hier ook populair,
wie had dat gedacht. Na de
exclusieve sessie ontwaak ik
in een klein, donker kamertje
dat ik met minstens tien andere westerse meisjes moet delen. Op luxe besparen ze hier
duidelijk niet!
Volgende week volgt het
tweede deel van het verslag in de Staat, waar S. Euteke kennismaakt met de voor haar gekozen
strijder. ■

SATIRE

In mijnen tijd...

SB Schamper blaast dit academiejaar veertig kaarsjes uit! Megalomaan als we zijn zullen we voor die gelegenheid de foyer
van het Ufo bezetten met een tentoonstelling over vier decennia flauwe grappen, seks en geldproblemen. En dat drie weken
lang, van 16 maart tot 3 april, met als klap op de vuurpijl een plechtige opening op 17 maart om 20u!
Veertig jaar Schamper betekent heel wat edities van uw lijfblad. Wat te doen met al deze pareltjes? Hier alvast onze suggesties. ■

Lezersbrief
Beste student,
Het is tijd voor wat eerlijkheid. Na
al die jaren. Geen smoesjes meer. Geen
zalfjes. Geen sussende woorden. Enkel
nog de waarheid. En die is niet prettig.
Weet je al waar ik het over heb? Ik denk
het wel. Inderdaad. Je punten. Die zijn
gewoon niet goed genoeg. Ik begrijp
het niet. Je hebt zoveel potentieel. Elk
semester opnieuw overleggen we samen hoe we het beste resultaat kunnen
bereiken. En elk semester opnieuw zie
ik een aaneenrijging van tienen en elven, met de occasionele negen. Hoe kan
dat? Ik weet dat je het kan. Maar als je
dan weer naar mijn kantoor komt om te
zien hoe het anders kan, zie ik dat het je
blijkbaar geen bal kan schelen. En dat
kwetst mij. Ik werk mij de ziel uit het
lijf voor je. Besef je dat? We zijn al met
te weinig. Elke dag opnieuw weet ik niet
waar eerst aan te beginnen. En dan zie
ik jou daar zitten. Met je jeansjasje. Je
warrige haar. Een lichte sigarettengeur
W.D.R.

van de avond voordien. Je net uit bed
gerolde flair van je ne sais quoi. Besef je
wel wat dat met mij doet? Daarom heb
ik één vraag die ik aan jou zou willen
stellen.
Hoe doe je het? Ik wil het weten.
God, ik wil het weten.
Je weet niet hoe het is. Een heel leven
lang altijd moeten presteren. Nooit was
het goed genoeg. De slapeloze nachten
als studentin. De tranen. De eenzaamheid. Het geluk bij de proclamatie dat
achteraf steeds opnieuw even vluchtig
verdwenen bleek te zijn als de spanning
van een bedpartner voor een nacht.
Niet dat ik er ooit veel heb gehad. En
dan komt het moment waar je al die tijd
naartoe hebt gewerkt. En wat blijkt?
Door besparingen hebben ze besloten
die postdoc toch maar niet aan te bieden.
Weg droom. En dan komt de wanhoop.
Je bent enthousiast dat de universiteit
je alsnog een job aanbiedt, maar dat
ebt al vlug weg wanneer je ziet wat het

werkelijk inhoudt. Types als jou tutoyeren. Types waar ik altijd op heb neergekeken. Maar nu zie ik de waarheid.
Jij weet hoe het werkelijk in elkaar zit.
Ik zag het wel vanochtend. Jij was ongetwijfeld weer gaan feesten de avond
voordien. Een onverwachts kotfeestje
misschien? Ik slaap ook amper. Vorige
nacht nog was ik tot middernacht bezig.
Te veel domme kinderen aan de unief.
En dan drink ik al eens een glas wijn.
Of twee, waarom niet? En plots word
ik halfnaakt bovenop de lakens van mijn
bed wakker. Een enkele blonde lok in
mijn mond. Weer een nieuwe dag. Maar
jij, jij lééft! Misschien ben je wel bij een
meisje blijven slapen. God, ja. Wat verlang ik zo naar seks. God weet dat ik
het nodig heb. Naar drank. Naar plezier.
Naar het leven. Naar... Zucht.
Leer het mij. Alsjeblieft.
Groetjes,
Je studiebegeleidster ■
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kunde gij spelln?
doe dan mee aan het

Groot Gents
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durfdoen.be/dictee

win

€250 op je rekening, een vat,
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boekenpakketten, een ontbijt,...
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