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"Geschiedenis is filosofie die onderwijst in voorbeelden."
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"Ik denk niet dat ik van een aap afstam."
DOSSIER RELIGIE
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5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent.
Verschijnt tweewekelijks tijdens het
academiejaar.

Hoofdredacteur
Frédéric Piccavet
Geloof jij? Het is een vraag die voor
steeds meer jongeren als triviaal en irrelevant aanvoelt. Maar ook: een vraag
uit het verleden. Want God, die bestaat
toch niet? Wetenschap kan alles bewijzen. Misschien wel een vraag die geen
nut meer lijkt te hebben in deze individualistische en steeds sneller draaiende
consumptie- en prestatiemaatschappij.
Want wie moet nog hopen op een hemels
paradijs als die al aanwezig lijkt te zijn in
het heden? Geluk maak je vooral zelf. Of
koop je zelf, zo je wil.
Ikzelf was ooit een van die gelovigen. Het lijkt een hele tijd geleden, nu.
Toen op zondagochtend de klokken van
de Sint-Maartenskerk in de provinciale
grootstad Kortrijk luidden, stond ik klaar
in de sacristie van die kerk om de hoogmis
te vieren. Iedere week stond ik er om m’n
lof aan God te betuigen. Als misdienaar.
En nee, daar heb ik geen spijt van. Het
voelde voor mij aan als een van de lichtpunten in de week. Ik keek ernaar uit om
met een warme gemeenschap samen te
komen voor het altaar en daar met veel
liefde onze God te eren. De God die mij
en m’n buur had geschapen. Een God die
ook heel menselijk was en fouten vergaf
die niet altijd bijzonder gemakkelijk te
vergeven waren. Ik verveelde me er nooit,
kon mezelf net intellectueel uitdagen bij
de Bijbelse teksten en bijhorende preken.
Een groot voordeel was dan ook dat de
kerk waar ik praktiseerde gekend stond
om haar progressieve denken. Ze liet me
inzien dat geloven niet het blind vertrouwen was in regeltjes en het eng lezen van
tweeduizend jaar oude teksten. Nee, het
was het toepassen van die regels op je eigen leven en de teksten leken vaak heel
modern te zijn.
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MISDIENAAR ZIJN IS TOF

Onderweg verloor ik het echter. M’n
geloof. Niet zomaar natuurlijk, maar door
een voortschrijdend inzicht. Steeds vaker
verloor ik rationele grond om m’n geloof
op te baseren. Ik wilde het niet. Maar toch
kwam het, dat moment waarop ik als ongelovige aan het altaar stond. Het voelde
allemaal heel ambivalent.
Verderop in dit nummer leest u het
verhaal van enkele jonge mensen die het
nog steeds durven. Geloven. Het zijn zonder twijfel moedige mensen. Want wat
vroeger vanzelfsprekend leek, geloven,
is dat vandaag zeker niet meer. Het vergt
heel wat kracht om dag in dag uit voor jezelf, maar zeker ook voor anderen, duidelijk te maken in wat en waarom je nu juist
gelooft. Nu ben je een non-conformist
als je gelooft. Of zoals kardinaal Léonard het stelt: “Het praktisch atheïsme,
gelinkt aan de consumptiemaatschappij,
is een gemakkelijkheidsoplossing. Maar
intellectueel atheïst zijn, of net het omgekeerde; overtuigd gelovig, daar heb ik
respect voor.”
Geloof jij? Het is een vraag die misschien toch niet zomaar te negeren valt.
Stel ze nu maar eens. Bewijs maar even
dat er geen God bestaat. Ga niet mee in
dat groepsdenken dat al te vaak aanwezig
is, vandaag de dag. Doe eens wat moeite.
En wees niet enkel een praktisch atheïst. Of net het omgekeerde. Een gelovige
fundamentalist. Want geloven, of het net
niet doen, zonder twijfelen is al te makkelijk.
En ik? Wel, ik kijk zonder gêne terug
naar m’n verleden als gelovige. Het verrijkte mijn leven. Het maakte me tot de
mens die ik vandaag ben. ■
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KORT

O, Machtige Moederfoef
Piemeltjesprutsers, pollekespletsers
en preutjesproppers, bekeert u. Want ik
heb het licht gezien, dat door het water
scheen en het plenste, plaste mijn bek
vol met praat die ik soms poog te stamelen. De praat die ik nu stamel, de stamelingen waarover ik praat en ik zeg:
bekeert u. Want ik heb de nacht gezien
die nooit meer vallen zal, want hij heeft
een traplift laten zetten en dat is toch
wel handiger dan met dat looprek op en
af en op en af en op en af. Want ik heb
het vel gezien, waarachter de beenderen verzachtten en in hun eeuwig verwachten verlengden en verstrengelden
met die van u en u en u en u.
Machtige Moederfoef, breng ons
heden naar de Marginale Foorfuif
(VEK, 1/4), want wijlie kunnen nog
wandelen na de Schamperfuif ( 1/4 )
in de Sioux, die eigenlijk veel beter was
en ons de bekoring gaf om verder te
gaan. Misschien waren wijlie daar beter
gebleven, want Economiestudentjes en
de Yucca doen ons beven, in onze mond
een beetje overgeven, al onze centen aan
Oxfam geven. Heb ik u daar niet eerder
gezien? Noord-Zuidstudent? Eerder
dan op de Lezing Milleniumdoelstellingen terugblik & toekomst? ( 1/4 )
En ik zei tegen mezelf: bekeert u piemelprutserke, pollekespletserke, preutjespropperke. Want ik zag het stoppen
van de stad in uw ogen. Tram 1 trilde
trager over de brug. En ‘t was niet dat
er niemand bewoog of dat de tijd stopte, want de zon (Lezing zonnewaarnemingen, VVN, 2/4) stapte traag
de etalage binnen en maakte me melig,
bloemig, suiker met belofte van karamel, als de zon wat dichterbij zou willen komen en het mij eens zou uitleggen
van A(ardmens) tot Z(on), hoe het in
zijn haak zat, met dat stoppen van de
stad zo af en toe. Wanneer het ruizen
en suizen stopt met zijn verduistering
van de stilte. De stilte die het stoppen
van de stad betekende, die de stappen
suste van ‘t meisje met haar naaldhakken over de kasseien. Het schreeuwtje
4
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wanneer ze haar balans verliest op een
te gladde kinderkop gaat normaal door
merg en been. Waar, o, waar is haar
schreeuwtje heen? Wanneer de stappen, het ruizen en suizen en het stamelen van de stad stoppen in uw ogen?
Bekeert u tot het stoppen! Of nee, ga
eerst tegen een bal schoppen op Student Street Soccer (22/4 en 23/4,
VEK). Maar als dat goed en wel gedaan
is, bekeert u dan tot het stoppen! Be-

door Brecht Vissers
cartoon door Martijn Vermeersch

keert u! Want ik zag de zwerver stamelen, zoals ook ik ooit stamelde en wat
zegt dat dan over mij? Sta mij bij, sta
mij bij. Bekeert u nu en volgt allen mij.
Want ik ben voor het stoppen, doch niet
voor het blijven, tenzij het gaat over de
heetste der heetste wijven. Want daar
wil ik voor vechten. Daar wil ik voor
staan. Stoppen. Vergeten ooit te hebben
gegaan. ■

FOTOPAGINA

TUMULTINGENT#3
Voor de derde keer op rij organiseerde het cultuurplatform van Urgent.fm TUMULTINGENT#3. Op woendag 25 maart
kon u als bezoeker op heel wat locaties genieten van gratis optredens, theatervoorstellingen, expo’s en films. Enkele sfeerbeeldoor Agathe Danon
den. ■
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ON THE ORIGIN OF

De Graslei
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: de Graslei.
door Thomas D'hiet
Vechtend tegen de occasionele regenvlaag laat de zon zich steeds vaker
zien boven onze geliefde studentenstad.
Spring is coming... De tijd van gerstenat en barbecues, kubben en frisbeeën,
skippen en brossen! Met een rugzak
vol drank fietsen we gewetenloos voorbij de Aula, op zoek naar een plekje in
de zon. Waar kan dat beter dan op de
drukke maar o zo gezellige Graslei?
Toch knarst er iets als je daar aangeschoten langs het water ligt te braden.
We hebben het niet over het inschrijvingsgeld van je ouders voor de les
die je niet bijwoont, noch over de kans
sneller te verbranden door het kwistige
alcoholgebruik. Neen, we hebben het
over de prangende vraag: hoe ging het
er op de Graslei aan toe in de middeleeuwen? Blijf rustig liggen, wij brengen je het verhaal.

ties waardoor er tussen elk bouwwerk
een verplichte opening van 55 centimeter was. Zo werd vermeden dat de hele
straat afbrandde wanneer het stoofpotje
van buurvrouw Adelberta vuur vatte.
Het Hazewindstraatje en Schuddeveestraatje zijn resterende voorbeelden
van deze brandsteegjes.
Indien de vlammen toch oversloegen
naar de buren, dan hadden die dikwijls
geen andere optie dan hun huis af te
breken en opnieuw te beginnen. Wat
een burenruzie moet dat geweest zijn.
Na drie keer heeft een mens dat wel gehad en dus deed na verloop van tijd de
steenbouw zijn intrede. De aanvoer van
het nodige bouwmateriaal aan de kaai
werd vergemakkelijkt door de Leie.

EERSTE NEDERZETTING

Het water tussen de Sint-Michielsbrug en de Grasbrug – gelijk aan de
lengte van de Graslei – werd om diezelfde reden het centrum van de oude
binnenhaven. Kooplui van her en der
kenden deze aanlegplaats onder de (niet
zo spitsvondige) benaming Tusschen

De eerste gebouwen op deze kaai
zouden in de tiende eeuw na Christus
opgetrokken zijn, vlakbij de Groentenmarkt en het Castrum. We hebben het
hier weliswaar over houten construc-
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GRAANZOLDER TUSSEN DE
BRUGGEN

Brugghen. De naam Graslei vinden we
voor de eerste keer terug op een bouwaanvraag uit de achttiende eeuw.
Het belangrijkste handelsproduct
dat rond deze tijd de Graslei passeerde,
was graan uit Noord-Frankrijk. Heel
het graafschap Vlaanderen was qua
graaninvoer afhankelijk van Gent. Bovendien had de stad een stapelrecht op
dit product. Handelsschepen die hier
passeerden, moesten een vierde van hun
lading graan uitladen. Dit werd dan
acht dagen bewaard in het Stapelhuis.
Zo kregen de Gentse bakkers en brouwers als eersten de kans om graan in te
kopen. Hierna kon de eigenaar het resterende deel op de Gentse markt brengen of verder landinwaarts varen. De
Graslei deed achthonderd jaar dienst
als binnenhaven van Gent en werd terecht “de graanzolder van Vlaanderen”
genoemd.
ERKENDE ARCHITECTUUR
Het Stapelhuis – ook gekend als het
Spijker – is daarmee één van de oudste gebouwen op de kaai. Het heeft verschillende functies gekend vooraleer
het in 1896 volledig uitbrandde. Kort
daarna heeft de stad Gent het gebouw
(of toch de overgebleven muren) gered
van een moderne architect met wilde
plannen. Na de aankoopprijs van zo’n
30.000 Belgische frank neergeteld te
hebben, begon men niet veel later aan
de restauratie.
Om dus een antwoord te bieden op
uw prangende vraag: veel is er niet veranderd aan de Graslei. De gebouwen
zijn authentiek en beschermd, er passeren hier nog heel wat schepen (lees: toeristenboten) en op zonnige dagen vind
je hier heel wat graan (gebrouwen en
gebotteld). Santé! ■

ONDERWIJS

De grenzen van de ratio(nalisering)
Over rationalisering is al veel gezegd, maar wordt nog meer gezwegen. Het is een van de
vier pijlers waar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar onderwijsbeleid op
baseert. Officieel ligt een besparingsdrang niet aan de basis van de rationalisering, maar
door Jessie Van Cauter en Brecht Vissers
off the record zijn er toch enkele bedenkingen.
cartoon door Bos Goderis

In een notendop wordt onder rationalisering van het hoger onderwijs verstaan: het efficiënt organiseren van het
aanbod. Zoals geweten is er in Vlaanderen een wildgroei aan opleidingen
— lees: meer dan driehonderd richtingen — en daardoor zou de studiekiezer
door het bos de bomen niet meer zien.
Net zoals haar voorgangers wil minister Crevits dit probleem aanpakken.
Hoe? Daarover bestaat vooral veel onduidelijkheid.
Bovendien is er ook een tweede luik
binnen de rationalisering, namelijk
“met minder middelen betere resultaten
proberen behalen”. Dat zegt professor
Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden aan de Universiteit Gent. Nochtans verzekerde de
minister eind januari in de Commissie
Onderwijs dat de rationalisering niet
“in functie van de besteding van middelen” staat. De Vlaamse Vereniging
van Studenten (VVS) onderstreept dit.
Voor de VVS moeten efficiëntiewinsten
het onderwijs en dus de studenten ten
goede komen, niet de besparingsagenda
van de Vlaamse regering.
DRIE PADEN
Om klaarheid te scheppen in de rationaliseringswaan heeft de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) op
aansturen van de UGent een charter
opgesteld waarin de leden hun standpunten uit de doeken
doen. Concreet wil
de VLIR inzetten op
drie paden: samenvoegen, samenwerken en afbouwen.
Kleine
studentengroepen gaan op in
grotere, personeel
en lokalen worden
efficiënter benut, op-

leidingen en vakken zouden meer interfacultair georganiseerd worden en de
deur naar een brede bacheloropleiding
staat open.
Om dit alles te realiseren moet de samenwerking tussen faculteiten en universiteiten intenser worden. Mooi in
theorie, eerder moeilijk in de praktijk.
De hevige concurrentie die zichtbaar
tot uiting komt in de reclamecampagnes gericht op het aantrekken van
nieuwe studenten zijn hier een mooie
illustratie van.
OPLEIDINGEN LETTERLIJK IN
DE KOU
Het derde aspect, het afbouwen van
richtingen, is meteen ook het meest
gecontesteerde. In de praktijk worden
richtingen afgebouwd door ze eerst te
bevriezen. Dit houdt in dat geen nieuwe
studenten toegelaten worden tot een
bepaalde opleiding. Als zou blijken dat
er opnieuw een maatschappelijke nood
ontstaat, kan die opleiding terug uit de
koelkast gehaald worden. De UGent
heeft dit ‘bevriezen’ in het verleden
reeds toegepast en zal dit blijven doen
in het kader van de rationalisering.
Opdat dit geen loze oefening zou
zijn, heeft Crevits het instellen van
nieuwe richtingen verboden voor de
komende twee jaar. “Dat moratorium
mag ook niet te lang duren, want de

markt en de stand van de wetenschap
verandert. Bio-informatica bijvoorbeeld
is nu zo belangrijk geworden. In Leuven is die opleiding er al, maar ze is zo
belangrijk dat Vlaanderen er wel twee
van nodig heeft. Zo’n zaken gaan we
twee jaar lang niet kunnen doen. Twee
jaar is natuurlijk niet lang, maar als dat
langer zou duren, is dat natuurlijk wel
problematisch”, aldus Versluys.
KINDEREN VAN DIPLOMATEN
Ondanks het moratorium is er toch
een aanvraag lopende voor een brede bachelor in de Social Sciences die de
UGent samen met de VUB zou organiseren. Deze is al goedgekeurd door de
NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, red.) en ligt nu op het bureau van Crevits.
Over de nieuwe opleiding zegt Versluys: “Die lessen zullen in Brussel gegeven worden. Het is een Engelstalige
bachelor die we nog niet in het Engels
hebben, want het zal gericht zijn op de
internationale studenten in Brussel,
bijvoorbeeld zonen en dochters van diplomaten. De brede bachelor is een concept waarover een aantal jaren geleden
een rondvraag is gedaan bij de faculteiten. Toen bleek daar weinig animo voor
te bestaan. Het is niet duidelijk of dat
op dit moment nog steeds zo is.” ■
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Jarenlang contractueel wanbeleid aan U
Universiteit Gent verdient een onvoldoende voor arbeidsrecht. Onwettige contracten,
niet-toegekende pensioenrechten en discriminatie tussen werknemers. “De UGent maakt
haar eigen arbeidsreglement”, klinkt het.
door Arno Vanhollebeke, Thomas D'hiet, Simon Hoebeke en Fabrice Luyckx
cartoon door Bos Goderis

Sinds 2003 bewandelt de Universiteit Gent illegale paden. Ongeveer een
vijfde van de werknemers ontvangt niet
het pensioen waar het wettelijk recht op
heeft. Wie dat aanvullend pensioen misloopt, ontvangt elke maand 200 tot 400
euro minder op zijn rekening. Het gaat
vooral over het Wetenschappelijk Personeel (WP) en het Administratief en
Technisch Personeel (ATP), en dus niet
zozeer over professoren (ZAP) en assistenten (AAP). Verschillende werknemers haalden bij de arbeidsrechtbank al
hun gelijk. Uit interne documenten die
Schamper kon inkijken, blijkt dat, indien
al die werknemers hun pensioenrechten met terugwerkende kracht zouden
opeisen, het universiteitsbestuur 70 à
80 miljoen euro zou moeten ophoesten. “Dat kan het einde van Universiteit
Gent betekenen”, klinkt het meermaals
in wandelgangen van het rectoraat. Dit
wordt bevestigd door verschillende leden van het universiteitsbestuur. Ook
academisch beheerder Koen Goethals
erkent dat er simulaties zijn waarbij dat
cijfer de ronde doet: “Als je ons huidig
aanvullend pensioenplan toepast op alle
werknemers die er recht op hebben voor
de voorbije tien à vijftien jaar, dan is dat
onbetaalbaar.” Al een aantal jaar proberen de vakbonden en het Bestuurscollege tot een oplossing te komen. Maar
hoe is het zover kunnen komen?
JARENLANGE DISCRIMINATIE
Concreet ging de UGent op twee
vlakken in de fout. Enerzijds voerde
ze jarenlang een wanbeleid met de
grootschalige opeenvolging van arbeidscontracten van bepaalde duur, een
procedure op de rand van de legaliteit.
Anderzijds discrimineert ze sinds 2003
tussen werknemers met een contract
van bepaalde en onbepaalde duur.
8
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In de arbeidswet van 1978 werd bepaald dat contracten van bepaalde duur
na twee jaar verplicht moeten omgezet
worden in een contract van onbepaalde
duur. Aan de UGent werd een aanzienlijk aantal contracten van bepaalde duur

"Dit kan het einde
van de Universiteit
Gent betekenen."
afgesloten gedurende langere periodes.
Volgens professor arbeidsrecht Willy
Van Eeckhoutte kan de werkgever
flexibeler omgaan met arbeidscontracten van bepaalde duur: “Je moet namelijk geen opzeggingstermijn instellen
of een opzeggingsvergoeding betalen.”
Maar het is niet alleen een zaak van willen: instellingen zoals de UGent zijn nu

eenmaal grotendeels afhankelijk van
overheids- en private financiering die
zeer variabel is. “Er zijn uitzonderingen op het algemene systeem”, gaat Van
Eeckhoutte verder. “Namelijk wanneer
de aard van het werk of een andere wet
stelt dat het sluiten van opeenvolgende
contracten van bepaalde duur toch verantwoord is.” Dat is bijvoorbeeld zo
wanneer de UGent personeel aanwerft
voor projecten met externe financiering
zoals onderzoeksfondsen. Die redenering gaat zeker op voor het WP, maar
minder voor het ATP dat nu eenmaal
een noodzakelijke, continue dienstverlening voorziet. Tim Joosen, syndicaal
afgevaardigde van het ACOD en lid van
de Raad van Bestuur, bevestigt de houding van de universiteit: “De UGent
gaat inderdaad vrij ruim in de interpretatie van de uitzonderingen. Op sommige vlakken werkt ze momenteel niet op
een wettelijke manier met de contracten
van bepaalde duur.” Maar Joosen klinkt
hoopvol: “Het bestuur toont zich, zeker

ONDERWIJS

UGent
de voorbije twee jaar, bereid om iets aan
de situatie te doen.”
Een dergelijke cultuur van opeenvolgende contracten heeft verschillende
nefaste gevolgen voor de werknemers.
Zo bouwen ATP’ers die jarenlang met
tijdelijke overeenkomsten werken geen
anciënniteit op. Bovendien leven ze in
onzekerheid over hun verworven (aanvullende) pensioenrechten. Bij die medewerkers groeit intussen de frustratie.
“Wanneer we onze bezorgdheid aan het
universiteitsbestuur signaleren, zeggen ze dat ze ermee bezig zijn. We horen dit al jaren. In de praktijk zien we
weinig verandering”, aldus Pauline, die
meer dan 10 jaar lang van contract naar
contract leefde. Eva, die na dertien jaar
tijdelijke contracten haar dienst moet
verlaten, bevestigt dat haar opzegvergoeding onzeker is.
Terwijl de onderhandelingen op het
hoogste niveau aanslepen, blijven de
betrokken contractuelen de psychologische en praktische gevolgen van de
situatie ondervinden, zo bevestigt Paul
De Pauw, arbeidsgeneesheer aan de
UGent. “De contracten van bepaalde
duur zijn echt een miserie. Er is voor het
WP en het ATP nog een lange weg te
gaan. Mensen die hetzelfde werk doen,
krijgen niet hetzelfde salaris, noch dezelfde rechten. Dat is een vorm van discriminatie. Dat weegt mentaal zwaar
door bij die mensen. Probeer maar eens
een lening te krijgen zonder vast werk.”
Ook Jan Dumolyn, professor Geschiedenis en vakbondsafgevaardigde voor
ACOD, ziet hier een groot probleem:
“200 tot 400 euro per maand mislopen,
dan gaat je levenskwaliteit simpelweg
achteruit.”
ALS HET ZWAARD VALT
De situatie werd bij de start van het
nieuwe millennium nog een pak complexer. In 2000 stelde de universiteit
een nieuw pensioenplan op dat zegt dat
de vierhonderd werknemers met een
contract van onbepaalde duur recht
hebben op een aanvullend pensioen. Iets

wat voordien niet het geval was. Wanneer in 2003 bij wet wordt bepaald dat
er niet mag gediscrimineerd worden
tussen contracten van bepaalde en onbepaalde duur, moet het pensioenplan
uitgebreid worden. “We hebben lang
betwist dat de wet van 2003 betekende dat we ons pensioenplan van 2000
moesten toepassen op iedereen”, zegt
Goethals. Het punt ‘aanvullend pensioen’ verschijnt echter pas op de agenda
in 2013 in de officiële verslagen van het
Bestuurscollege. Ondanks ‘het zwaard
van Damocles’ dat boven de universiteit
hangt, dixit Koen Goethals, kwamen
de onderhandelingen tergend traag op
gang.
“De situatie zoals ze nu is, is historisch zo gegroeid”, weet Jan Dumolyn,

"We horen al jaren
dat ze ermee bezig
zijn."
“maar nu willen we die regulariseren.
Sommige mensen binnen het bestuur
beseffen het zeer goed, terwijl anderen
nog eens moeten nadenken of het illegaal is of niet.” Tot de dag van vandaag
blijven de vakbonden in onderhandeling met het Bestuurscollege.
80 MILJOEN EXTRA ZORGEN?
Hoewel de onderhandelingen door
zowel de vakbonden als de academisch
beheerder vertrouwelijk worden gehouden, zijn al enkele zaken duidelijk over
het nieuwe pensioenplan. De universiteit kiest resoluut om het pensioenplan
van 2000 niet toe te passen op de contracten van bepaalde duur. De gevolgen van dit plan zouden dramatisch
zijn voor de UGent. In dit scenario
krijgt iedereen een aanvullend pensioen, zowat 20% van de loonkost. Mocht
iedere werknemer zijn aanvullend pensioen opeisen teruggaande tot 2003,

dan wordt de totale kost geraamd op
70 tot 80 miljoen euro, een bedrag dat
de universiteit in tijden van financiële
moeilijkheden niet meteen voor handen
heeft. Dit jaar nog moet de UGent minstens 14 miljoen euro besparen en ook
volgend jaar zou het om een soortgelijk
bedrag gaan.
Bovendien houden deze cijfers nog
geen rekening met werknemers die de
universiteit reeds verlaten hebben. Een
gerechtelijk precedent uit 2013 doet
vermoeden dat honderden ex-werknemers het niet-toegekende aanvullend
pensioen kunnen opeisen. In dat geval
kan de kost tot boven de 100 miljoen
euro oplopen. Een bron uit het universiteitsbestuur trekt aan de alarmbel: “Als
de 2.600 werknemers die vooralsnog in
de kou bleven staan, naar de rechtbank
trekken en daar eveneens hun gelijk
zouden halen, kan dat het faillissement
van de UGent betekenen.” Professor
arbeidsrecht Van Eeckhoutte en Tim
Joosen nuanceren: “Elk geval wordt afzonderlijk bekeken. Niet elke zaak zal
sowieso in het voordeel van de werknemer beslecht worden.”
AKKOORD SLUITEN OF DE
UNIEF?
Na verschillende formele en informele gespreksrondes, werken het bestuur en de vakbonden intensief verder
aan een akkoord. Het voorstel, dat oorspronkelijk deze maand op tafel had
moeten liggen, is uitgesteld tot eind
mei. Goethals: “Ik wil voor de zomer
een pensioenplan voorstellen dat door
alle partijen gedragen wordt en waar
het bestuur en de vakbonden zich in
kunnen vinden. Is het de bedoeling om
de universiteit te sluiten misschien? Is
het de bedoeling om de studenten in
auditoria te laten zitten waar het binnenregent? Is het de bedoeling om duizend mensen op straat te zetten? De
vakbonden en werkgevers hebben een
verantwoordelijkheid naar de werkgelegenheid toe.” ■
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Durf Pesten
Burn-outs, vriendjespolitiek, pesterijen en angst. Het rommelt aan de Universiteit Gent.
Het welzijnsbeleid voor de meer dan 9.300 werknemers krijgt langzaamaan vorm. En dat
is maar goed ook, want zowel bij de centrale diensten als aan de faculteiten weerklinken
door Arno Vanhollebeke, Thomas D'hiet, Simon Hoebeke en Fabrice Luyckx
verontrustende signalen.

cartoon door Bos Goderis

“De UGent doet veel te weinig voor
het welzijn van haar personeel.” Een
hooggeplaatste bron windt er weinig
doekjes om, het personeelsbeleid laat
in de diepte te wensen over. Meerdere
(oud-)werknemers vertellen hoe leidinggevenden hen — soms jarenlang
— koeioneerden en uiteindelijk de deur
wezen of richting pensioen duwden. Zij
die wel getuigen, verkiezen anoniem te
blijven. Net als zij die hun verhaal niet
uit de doeken wensten te doen, vrezen
ze de macht van het universiteitsbestuur.

"Niemand durft
spreken, niemand
durft lachen."
Bij de vakbonden en het bestuur beseft men dat er werk aan de winkel is;
zo bevestigt ook Tim Joosen, ACODafgevaardigde en lid van de Raad
van Bestuur voor het Administratief
en Technisch Personeel (ATP): “De
UGent is een zeer goede werkgever als
je vastbenoemd bent en bij een correct
diensthoofd zit.”
Sara Drieghe, die in 2011 aangesteld werd als vertrouwenspersoon
binnen de UGent, ontving vorig jaar
120 nieuwe meldingen. In haar recentste jaarverslag (2014) citeert Drieghe
de meest voorkomende — gemelde —
problemen: pesterijen in de vorm van
verbale agressie, psychisch geweld,
conflicten, psychosociale belasting en
burn-outs. Die klachten herkennen we
ook bij meerdere getuigen. Barbara
had lange tijd te kampen met een enorm
hoge werklast: “Mijn leidinggevende
10
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viel bovendien steeds mijn bureau binnen om aan te geven dat ik niet meer
gewenst was. Door de bergen werk en
haar gedrag stortte ik in en moest ik
een psycholoog raadplegen. Bij het verlaten van mijn afdeling mocht ik van de
decaan geen afscheid nemen van mijn
toenmalige collega’s. Ik ben er nooit
meer terug geweest.” Ook Erik had het
niet getroffen met zijn diensthoofd, die
zich volgens hem schuldig maakte aan
pesterijen: “Het begon met negeren.
Daarna ondermijnde men mijn gezag
als leidinggevende en werden mijn bevoegdheden geleidelijk uitgehold. De
hele situatie zorgde voor heel wat stress
en vrat aan mij. Ik heb mij overeind proberen te houden maar ben uiteindelijk
toch gekraakt.” Zowel Barbara als Erik
werden de deur gewezen. Bij de getroffen medewerkers leeft de perceptie dat
de leidinggevenden een hand boven het
hoofd worden gehouden. “Ernstige problemen worden vaak opgelost door de
slachtoffers te muteren naar een andere
faculteit of dienst, terwijl de pesters
blijven zitten, veelal zonder echte consequenties. Dat is uiteraard de simpelste
oplossing kiezen,” aldus een bron uit de
bestuursorganen.
Meerdere getuigen vertellen overigens hoe hun leidinggevenden het systeem van evaluaties gebruiken om de
werknemers met problemen onder druk
te zetten of, in geval van negatieve beoordelingen, buiten te krijgen. Zowel
Udo als Tania kregen negatieve evaluaties die ze met succes aanvochten bij
respectievelijk een interne beroepscommissie en de rechtbank.
HALF OF VOL PENSION?
Dat veel personeelsleden van de
UGent met contracten van bepaalde

duur werken (zie pagina 8 en 9), zorgt
ervoor dat velen minder geneigd zijn
problemen aan te kaarten bij de ombudsdiensten of bij de vertrouwenspersoon.
Dit uit angst dat het contract van bepaalde duur niet verlengd zou worden.
Erik stelde vast dat op zijn dienst de
tijdelijke contracten door het afdelingshoofd misbruikt werden: “De tijdelijke
contracten zijn machtsinstrumenten
voor leidinggevenden: ze dreigen ermee
het niet te verlengen of belonen je met
een contract van onbepaalde duur.” Tim
Joosen van het ACOD zegt hierover:
“Het arbeidsreglement verzekert je wel
van enkele rechten, maar als je weet
dat je contract elk jaar vernieuwd moet
worden, dan weet je dat het moeilijk is
in de praktijk je rechten af te dwingen.”
Arbeidsgeneesheer Paul De Pauw
ontvangt jaarlijks honderden werknemers van alle geledingen en bevestigt het bestaan van een angstklimaat

"Het begon met
negeren..."
onder de werknemers: “De schrik om
iets te melden neemt zeker toe. De zekerheid van een job bij de universiteit
is toch iets dat mensen niet graag en
snel te grabbel willen gooien.” Ook uit
de (anonieme) getuigenissen blijkt de
angst. Eva keerde na ziekte terug op de
centrale dienst waar ze al dertien jaar
werkte en stelde vast dat haar positie
was vrij gekomen en ze moest vertrekken: “Mijn leidinggevende viseert al
jaren enkele mensen waaronder ikzelf,
en ze slaagt erin ons elke dag slecht
te laten voelen. Als zij het kan, zal zij
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het niet nalaten mij een mes in de rug
te steken. Niemand durft spreken, niemand durft lachen. De reden dat ik anoniem wil blijven, is omdat ik nog werk
wil vinden aan de universiteit en mijn
eigen ruiten niet wil ingooien.” Ook bij
Roos klinkt hetzelfde: “Als je een klacht
indient, word je nadien voor elke functie
geweigerd. Zo sluit je alle deuren voor
jezelf.” Pauline sluit zich hierbij aan:
“Een klacht indienen? Dat levert niets
positiefs op, nu heb ik tenminste nog
mijn loon.”
UITGEBLUST EN OPGEBRAND
Ook de bevindingen van de arbeidsgeneesheren staven de ervaringen van
de getuigen. Arbeidsgeneesheer De
Pauw: “We komen meer in contact met
burn-outs en depressies dan vroeger.
Anderzijds is het taboe om erover te
spreken vandaag veel kleiner. Bij professoren en vakgroepvoorzitters merken we dat het niet evident is om toe
te geven dat ze een burn-out hebben.”
Ondanks de negatieve signalen, zijn

het bestuur, de arbeidsgeneesheren
en de vakbonden optimistisch over de
toekomst. “Er wordt echt wel aan gewerkt”, meldt De Pauw. “Met de mogelijke middelen werken we met man
en macht aan het welzijnsbeleid.” De
verschillende partijen wijzen de komst
van de vertrouwenspersoon als een fun-

"De UGent bestaat
eigenlijk uit 200
kmo's."
damentele verbetering aan ten opzichte
van het voorgaande beleid. Na de uitvoering van een risicoanalyse — aan de
hand van online enquêtes en focusgroepen — werden er in 2013 drie actieplannen opgesteld om het psychosociaal
welzijn aan de instelling te verbeteren.
De enquête vormde het vertrekpunt voor het verder uitrollen van een

uitgebouwd psychosociaal welzijnsbeleid waaraan via concrete actiepunten
vorm gegeven wordt. In de resultaten
van de risico-analyse wordt de vinger
op de wonde gelegd. Zo is er ontevredenheid over de eilandcultuur aan de
universiteit, over de gedecentraliseerde
structuur en over de eindeloze vertakking van faculteiten, vakgroepen en onderzoeksgroepen. “De UGent bestaat
eigenlijk uit 200 KMO’s”, ziet ook Jan
Dumolyn, professor Geschiedenis en
vakbondsvertegenwoordiger bij het
ACOD. “Er is te veel decentralisatie.
Zeker op het vlak van personeelsbeleid.
We vrezen dat veel personeelszaken
nog meer gedelegeerd zullen worden
naar de faculteiten terwijl die een goede
samenwerking net hinderen.”
TUSSEN LEIDEN EN LIJDEN
Eens die conflicten er zijn, steekt een
tweede probleem de kop op. Leidinggevenden vinden dat ze te weinig tijd
hebben om hun rol als people manager
SCHAMPER 553
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naar behoren op te nemen. Zo denkt
Udo er ook over: “De diensthoofden zie
je nooit, die zijn altijd bezig met hun
onderwijs en onderzoek. Toch willen
ze het management naar zich toe trekken. Ze willen leiden over mensen die
ze niet raadplegen of waar ze zelfs geen
weet van hebben”. Om de leiderschapskwaliteiten van de professoren (ZAP) te
verbeteren, geeft de UGent momenteel
al facultatieve coachingsessies. Het is de
intentie van het bestuur om in de toekomst meer op dergelijke sessies in te
zetten, en ook in de benoemingscriteria
zal people management meer doorwegen.

"Vaste benoemingen
lagen op voorhand
vast"
Maar ook het personeel staat onder spanning. Voor hen is de stap om
daarover te communiceren vaak nog
te groot. Men durft zelden de centrale vertrouwenspersoon aan te spreken
uit angst om als “zwakkeling” gezien
te worden of voor represailles van de
leidinggevende. Toch gingen de stressmeldingen bij Drieghe de laatste jaren
de lucht in. Er zou dan ook een tweede
vertrouwenspersoon worden aangesteld in mei, om de groeiende werklast
te helpen dragen. Daarnaast wil men op
de lange termijn één medewerker per
faculteit als intern aanspreekpunt aanduiden. Deze zogenoemde “antennes”
moeten de drempel om over problemen
te communiceren, verlagen.
FRIENDS WITH BENEFITS
Ook toekomstonzekerheid en interpersoonlijke problemen zijn belangrijke
stressoorzaken. Omdat veel contracten — vooral bij het Wetenschappelijk Personeel (WP) — tijdelijk en van
12
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korte duur zijn, was onzekerheid een
vaak terugkerend onderwerp in de focusgroepen. Men ziet de kans op een
ZAP-functie steeds kleiner worden.
Bovendien heeft men het gevoel dat de
doorgroeimogelijkheden meer afhangen van toeval of de relaties met bestaande proffen. Dit zou de objectieve
criteria overstijgen. “Niets is minder
waar”, beweert academisch beheerder
Koen Goethals. “Persoonlijke relaties
spelen echt geen rol in de benoeming.
Het is uiteraard mogelijk dat er sympathieën zijn, dat er kansen geboden worden, maar uiteindelijk telt het dossier.”
Toch ervaren enkele getuigen
vriendjespolitiek of persoonlijke afrekening. Zo ook Erik: “Er was duidelijk
favoritisme binnen onze dienst. Vaste
benoemingen lagen op voorhand vast
en er heerste een algemene malaise
onder het personeel over die vriendjespolitiek.” Ook Eva greep naast een
betrekking die haar op het lijf geschreven was: “Ik had enorm veel ervaring in
een identieke functie aan de UGent. Ik
blijf er bij dat het kwaad opzet was. Het
ging hier louter om de persoon en niet
om de job.”
KOERSWIJZIGING
Arbeidsgeneesheer De Pauw erkent
de positieve intenties en actieplannen
die het universiteitsbestuur goedkeurt,
“maar er is nog werk aan de winkel. We
moeten de projecten, die op papier zeer
goed lijken, vaak nog beter en sneller in
de praktijk implementeren.” Of zoals
Dumolyn het verwoordt: “De universiteit is als een grote olietanker, als je die
van koers wil doen veranderen moet je
een dag op voorhand beginnen draaien
aan het stuur. Hier moet je dat in jaren
zien (lacht).” ■
Sommige personen die meewerkten aan het artikel, verkozen anoniem
te blijven. Schamper gebruikt daarom
pseudoniemen voor die getuigenissen.

ACHTERKLAP
PDS UGENT-STUDENT KAN
ZAGEN

Fout, fout, fout! De mailbox van
Schamper puilde uit na het Groot Gents
Studentendictee. Hebben we onvergeeflijke fouten gemaakt bij het opstellen
van het dictee? Of zijn de deelnemende
studenten slechte en gefrustreerde verliezers? Wie zal het zeggen? Ludo Permentier, de gezant van de Nederlandse
Taalunie bij de UGent misschien. De
Schamper-medewerker die de tekst voor
het dictee opstelde, is formeel: “Meneer
Permentier gaf zijn fiat voor de tekst.
Hij zal het toch wel weten.”
LID ONTHULT
Annelies Verdoolaege blijkt niet alleen lid van de Raad van Bestuur van de
UGent, maar is ook prominent exhibitionistisch figuur op de openbare omroep.
Verdoogelaege legt immers sporadisch
haar bedgeheimen bloot in het éénprogramma ‘Iedereen Beroemd’. Voor
ons allemaal om ‘t even, zolang voorzitter Siegfried zijn kruippak maar in de
schuif laat.
SCHAMPERTENTOONSTELLING
MET DE GROND GELIJK
GEMAAKT
Woede en consternatie wanneer de
redactie terugkeerde van haar jaarlijks roadtripke richting Ardennen. De
Schamper 40-tentoonstelling in het Ufo
was weg, disparu, verschwunden! Misschien een politieke studentenvereniging die we in een slecht daglicht
hebben geplaatst? (sorry dan, ALS) Of
een rector die even de frustraties over
haar studenten kwijt moest? (Anne, jij?)
Alleszins kan de tentoonstelling weer
in haar volle glorie worden bewonderd.
En dat tot aan de paasvakantie. ■

DOSSIER RELIGIE

Mannen van God

Is geloof onderhevig aan verandering? We debatteerden, filosofeerden en theologiseerden
met twee religieuze leiders uit Gent: een bisschop en een imam.
door Olivier Vander Bauwede en Amelia Malfait
foto's door Frederiek Vande Velde en Brahim Laytouss

BISSCHOP LUC VAN LOOY
U bent reeds elf jaar bisschop van
Gent. Op welke verwezenlijkingen
kijkt u graag terug?
“Een typische zaak die ik hier als bisschop getracht heb te realiseren, is de
aandacht voor de jonge mensen die gevormd zullen worden. Hier in het bisdom hebben we tal van activiteiten voor
jongeren die zoeken naar een band met
geloof. Algemeen gaat het in een bisdom natuurlijk om alle mensen die hier
wonen, die we dichter bij God proberen
brengen. Dit doen we niet door structurele rekrutering, maar door in gesprek
gaan met de mensen. Met een ploeg
trachten we hier zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te weten te komen wat het betekent gelovig
te zijn.”
Wat is uw visie op de hervormingen in het Katholieke Onderwijs?
“Vooral van belang bij de hervormingen is een school te krijgen die open
staat voor iedereen: de dialoogschool,
waar het de bedoeling is mensen in contact te brengen met het katholiek geloof,
maar zonder mensen en godsdiensten
uit te sluiten. We hanteren de katholieke
visie, maar een deel van die visie is juist
dat iedereen welkom is.”
Vindt u niet dat een kind vrij moet
zijn van de keuze van de ouders om
een bepaalde religie mee te krijgen in
het onderwijs?
“We leven in een tijd dat de keuze van
religie vooral vrijgesteld is. Minder ouders laten hun kinderen dopen in vergelijking met vroeger. Er blijft echter een
pedagogisch principe dat de ouders het
hele gamma van mens-zijn meegeven.
Als ouders voor een bepaald principe
staan, dan is dat een cultuur die ge-

bouwd wordt in een bepaald gezin. Het
is een keuze die we niet kunnen vragen
aan een kind. Als we de mens beschouwen als een integraal geheel van materie
en geest, heeft geloofsopvoeding een onafscheidelijke plaats binnen het geheel
van de opvoeding.”
Hoever gaat die opvoeding? Enkel
informeren over een geloof, of een
geloof opleggen?
“De kerk legt aan niemand een geloof
op. Er zijn twee elementen van communicatie in geloof. Objectieve informatie,
en, belangrijker: een beleving. Als ouders een uitdrukking geven aan een geloof, zullen kinderen dat meenemen in
hun opvoeding. Dat wil niet zeggen dat
ze de geloofsovertuiging moeten overnemen. In feite moeten onderwijs en
gezin complementair zijn. Ouders moeten niet afbreken van wat ze op school
horen, en omgekeerd. Men zoekt naar
een mogelijkheid van complementariteit
van visie en gedragscodes.”
Is er sprake van een geloofscrisis?
“Ik denk het wel, maar ik zie ontwikkeling gebeuren. Ik merk dat jongeren vandaag minder kritisch staan
tegenover de Kerk. Door de afstand
die er intussen gegroeid is, is er nu een
nieuwsgierigheid gegroeid. Sinds de
nieuwe paus is de mentaliteit bij jongeren veranderd: hij heeft iets geraakt in
mensen, door zijn menselijke opstelling
en duidelijke taal. Ik was gisteren in een
moskee, en zelfs daar waren er vragen
over de paus.”
Hoe staat u tegenover de islam?
“In Gent is de band tussen de katholieken en de moslims sereen. We hebben
veel gelijkenissen, zoals de verhouding
tot God, en het sociale aspect van zorgen voor de mensen in de buurt. We

verschillen dan weer in de aandacht
voor het dagelijkse gebed en de hiërarchie. Het christendom verschilt vooral
van andere religies door de figuur van
Christus, de kern van het christelijk
geloof. Belangrijk is dat de Bijbel geschreven is over, en niet door Jezus. Het
christendom is de godsdienst van Christus, niet van de Bijbel.”

“Je kunt geen authentiek geloof
hebben zonder je
geloofsgemeenschap.”
Van Looy
Hoe belangrijk zijn de claims die
het christendom maakt, in vergelijking met het belang van beleving en
wat het betekent om gelovig te zijn?
“Een mensenleven is altijd een zoeken naar een kritische levensinvulling,
en daar gaat men belang hechten aan
een bepaald waardepatroon. Bij dat zoeken kom je in het christendom uit bij
Christus. Men zoekt niet zozeer naar
de waarheid, maar naar een geheel van
waarden, liefst zo objectief mogelijk,
waar men zich in thuis voel. Die zijn in
het christendom zeer sterk beïnvloed
door de figuur van Jezus.
Het is zoals een opvoeding: je voedt
jezelf op. Je krijgt daar middelen voor
toegereikt, en die komen uit een bepaald
doel. Het is met die middelen, dat de
persoon aan zijn opvoeding werkt. Met
SCHAMPER 553
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die middelen groei je naar een verantwoordelijkheid, wat wil zeggen dat je
deze maatschappij wil verbeteren. Dat is
zo ook in het geloof. De middelen zijn de
verschillende religies. Dan moet je een
keuze maken, die vaak zal afhangen van
wie invloed op je heeft. Een leerkracht,
een ouder, of Christus zelf.”
Kan iemand dan christen zijn door
die waarden te volgen, maar zonder
overtuigd te zijn van het echte bestaan van God en de goddelijkheid
van Jezus?
“Bij Christus gaat het meer om wat
hij voorgeleefd heeft, dan om wat hij ge-
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zegd heeft. Het gaat om de band die hij
met zijn vader, én met de mensen heeft.
Hij zegt dat God van de mens houdt, en
daardoor nodigt hij de mens uit om ook
van de mens te houden, van elke mens.
God is dus noodzakelijk in het hele geloof, net als de gemeenschap. Je kunt
geen authentiek geloof hebben zonder
je geloofsgemeenschap.”
IMAM BRAHIM LAYTOUSS
Hoe gaan de meeste moslimjongeren volgens u om met het jongste ophefmakende fenomeen Syriëstrijder?
Krijgen radicale gedachten bij velen
steun?
“Veel
jongeren
voelen zich wat verloren. Ze kunnen vandaag de dag heel snel
in contact komen met
radicale visies, via internet en dergelijke.
Maar wij proberen
in dialoog te treden
met hen. We moeten
hen duidelijk maken
dat wat er in Irak en
Syrië gebeurt, dat
wat terroristen doen,
niets te maken heeft
met de islam zelf.
Natuurlijk zitten er
altijd aparte gevallen bij die wel enige
waarheid zien in de
opvattingen van Islamitische Staat. Dat
is uiteraard jammer,
maar verplichtingen
opleggen doe ik niet.
Binnen de islam moet
je andermans wil en
handelen respecteren.”

“Men zoekt niet zozeer naar de waarheid, maar naar
waarden.”
Van Looy
Hoe verschilt de islam van andere
religies?
“Allah, de god binnen de islam, is dezelfde als de god van de christenen of
Joden. De islam wordt door weinigen
goed begrepen en enkel de problemen
die zich voordoen blijven in de mensen
hun hoofd hangen. Het geloof wordt
vaak geassocieerd met haat tegenover
homofielen of het opleggen van een
hoofddoek voor vrouwen, maar die zaken staan volledig los van de essentie.
Er staat nergens letterlijk geschreven
in de Koran dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen. De islam is een
zeer open religie en staat in essentie los
van alle waanideeën die mensen hebben. Men moet respect hebben voor de
medemens, niemand vermoorden, ieder
zijn eigen wil laten begaan, maar door
verkeerde interpretaties van het heilige
boek ontstaan er al snel misvattingen.”
U zei eerder: ‘het probleem is niet
het boek, maar de lezer’. Hoe kan
men vastleggen welke interpretatie
van het woord van God de juiste is?
“De Koran is een heel complex boek.
Er is daarbuiten ook nog eens sprake
van Hadith, overleveringen, waardoor
opvattingen sterk verschillende kanten kunnen uitgaan. Men moet op een
academische wijze leren omgaan met
het boek en geen conclusies trekken uit
onafgeronde onderzoeken. Terroristen
kunnen heel snel een eigen visie ontwikkelen en het volledig verklaren door
verzen uit de Koran, maar zo werkt het
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te optimist. Mijn geloof zorgt daar ook
voor en ik geloof in die betere wereld
van morgen. Verdraagzaamheid is absolute prioriteit binnen ons geloof, maar
helaas maken bepaalde individuen daar
misbruik van. Hier wordt er ook misbruik gemaakt van bepaalde situaties in
het Midden-Oosten. De kwestie IsraëlPalestina is nog steeds niet opgelost,
hoewel men goed op de hoogte is van de
omstandigheden waarbinnen de moslims daar leven. Om financiële redenen
wordt daar niet aan gewerkt.”

“Allah, de god binnen de islam is dezelfde als de god
van de christenen of
Joden.”
Laytouss
niet. De lezer zou zich eigenlijk eerst
moeten verdiepen in de wetenschap die
erachter schuilt en daarna tot verklarende of concluderende antwoorden
komen. Als er morgen een roman verschijnt in het Engels ga ik die ook in het
Engels lezen. Daarmee bedoel ik niet
dat iedereen Arabisch zou moeten leren
om de Koran volledig te begrijpen, maar
er is toch een groot verschil.”
Als er dus een vrouw in Afghanistan tot doden toe wordt geslagen
omwille van verkeerde uitingen om-

trent het heilige boek, ligt het probleem bij de religieuze staat?
“In de Koran staat te lezen dat men
niemand mag vermoorden. In die landen is er geen sprake van een scheiding
tussen religie en staat, wat ik verkeerd
vind. Hier in het Westen is er sprake
van democratie, van vrije meningsuiting
waardoor jongeren naar mijn mening
ook het geloof op een zuivere manier
kunnen beleven. Niets kan binnen de
islam worden opgelegd aan iemand anders. Dat is een compleet verkeerde opvatting van de essentie. Al vaker wordt
de islam gebruikt voor verkeerde doeleinden en dat is jammer. Ik ben een gro-

Staat de islam volgens u sterk in
verhouding met de wetenschap?
“Zeer zeker. Als je de evolutieleer of
het Darwinisme gaat analyseren komt je
altijd uit op twee volledig tegenstrijdige visies. Het wordt zwart-wit. De ene
kant meent dat het bewijs er is dat God
onmogelijk de aarde kan hebben geschapen. De andere kant meent dan weer dat
God ook de evolutie van de mens heeft
doen ontstaan door de wereld te scheppen. Maar het is via de wetenschap dat
men religie beter kan begrijpen. God
heeft de aarde gecreëerd en ook haar
evolutie. God zorgt voor evolutie. Het
zou absurd zijn om geen rekening te
houden met de evolutieleer, maar het
plaatst God absoluut niet aan de kant.”
■
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Of geloven zou mogen

Universiteit rijmt op diversiteit. Aan de Universiteit Gent zijn er ook gelovigen. Die worden vaak vergeten. Toch vinden ze snel zelf een weg om hun geloof uit te oefenen, al is dat
niet altijd in aangename omstandigheden.
door Vanessa McClelland en Brecht Vissers
cartoon door Louise Gevaerts

Het is zo goed als stil in de kapel in
de kelders van de Gouvernementenstraat 12. Het is geen gebouw van de
universiteit, maar het Seminariehuis van
het bisdom. Een twintigtal jongeren zit
rond de studentenpriester verzameld.
Hij buigt het hoofd. Achter het zacht
zoemende elektrische orgel zit Martijn
Lambert, praeses van StudentenPastoraal Gent (GPS). Daarnet keek studentenpastor zuster Karen Germeys (een
aanspreekpunt en tochtgenoot voor studenten met interesse voor het christelijke geloof
red.) even lachend op toen Martijn een
antwoordpsalm met een fantasietje inzette, maar nu zit ook zij te bidden. Alleen het getraliede kelderraam vraagt
de aandacht telkens er iemand die op
straat wandelt het oranje licht breekt,
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maar de stappen zijn onhoorbaar. Elke
donderdagavond verzamelen ze hier om
te vieren.
BOTERHAMMEN MET CHOCO
Na de viering worden we uitgenodigd
om bij Martijn Lambert aan tafel te zitten. De jongerenvieringen overstijgen
op die manier de sérieux van een eucharistieviering op zondag. Dat merkten
we al tijdens de preek van de priester,
die sprak over zaken die jongeren bezighouden en aangaan. Maar tijdens het
avondmaal mag dat anders. “Wie slaapt
er hier met zijn kousen aan?” spreekt hij
zijn vrienden lachend toe. Hij en Germeys zijn opvallend jong. “Een priester
van tachtig jaar zou hier niet marcheren,
het is uiteindelijk het JongerenPastoraal”, zegt Martijn Lambert. “Hetgeen ons
meest bindt, is ons christelijk geloof. Wij dragen
nooit ons lint in de kapel,
ons geloof staat daar boven. We hebben wel eens
cantussen gedaan, maar
dat waren de meest gezellige avonden. Als er iemand
gestraft moest worden,
bijvoorbeeld, zeiden we:
“Maar jij verdient geen
straf !” De meeste mensen
denken aan veel regels als
ze het woord ‘Kerk’ horen,
maar in onze studentenvereniging is dat absoluut niet
zo. De priesters die hier
wonen zijn zelfs vrij studentikoos. Wij werken ook
niet met inschrijvingen, we
doen geen dopen – iedereen
hier is al eens gedoopt geweest vroeger (lacht).” Stu-

dentenpastor Zuster Karen Germeys
vindt het jammer dat er geen officieel
aanspreekpunt is aan de hogere onderwijsinstellingen voor mensen die met
vragen rond geloof zitten.
STERK GELOOF, STILLE RUIMTE
“De UGent heeft niet gekozen voor
actief pluralisme zoals de UAntwerpen”, zegt Eva Brems, voorzitster van
het diversiteitsteam aan de rechtenfaculteit. “Ik heb er begrip voor dat sommige mensen het niet wenselijk vinden
als religies zichtbaar aanwezig zijn op
de campus. Het is belangrijk een sfeer
te creëren waarbij alle studenten en
personeel op hun gemak zijn en we dus
bijvoorbeeld aangepaste maaltijden en
stille ruimtes aanbieden. Ik vind het wel
nodig om constructief gesprekken te
voeren daarover.” Brems zou er bovendien voor openstaan om die stille ruimtes te voorzien, maar er zijn volgens
haar altijd mensen die daar fel tegen gekant zijn. “Ik heb het meegemaakt dat
een medewerker zich ging terugtrekken
in een hoekje bij de wc’s om even te kunnen bidden, omdat die dat echt niet durfde te zeggen. Ik voelde schaamte omdat
ik de leidinggevende was en die dat aan
mij niet durfde te zeggen, misschien had
ik anders wel iets kunnen regelen.”
TERUG VAN NOOIT
WEGGEWEEST
Een stille ruimte is een idee dat al
langer speelt binnen de UGent. Die
kwam er ook ooit, in de kelders van
Home Heymans. Al zorgde de ruimte,
die in de volksmond ‘de moskee’ werd
genoemd, voor een klein relletje in
2008 toen politieke partijen zich over de
ruimte begonnen uit te laten. Niet en-
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kel studenten kwamen er bidden. “Het
werd dan een erkende moskee van de
Belgische Vereniging voor Moskeeën.
Het was erkend zonder dat wij ervan
wisten”, zegt Dominique Van Acker,
afdelingshoofd facilitair beheer van de
UGent. In 2008 is daarom een reglement opgesteld en werd de plaats een
pluralistische ruimte die door iedereen kon worden gebruikt. Het bleven
evenwel enkel moslimstudenten die
ze gebruikten. Door renovaties moest
de ruimte enkele jaren geleden sluiten
en de studenten werden overgeplaatst
naar een lokaaltje aan de Sterre waar
ze elke week hun vrijdaggebed mogen doen. “Binnenkort als de werken
gedaan zijn aan Heymans zullen we
weer het systeem hebben dat alle verenigingen zullen kunnen reserveren
en het valt af te wachten om te zien of
er groepen met andere geloofsovertuigingen interesse zullen hebben”, aldus
Van Acker.
“De beleidscel is geen voorstander
van een religieuze gebedsruimte”, zegt
Sünbül Karakaya van de beleidscel Diversiteit en Gender van de UGent. “We
willen wel een plaats die zo neutraal mogelijk is ingericht en waar studenten en
personeelsleden terecht kunnen ongeacht hun religie of levensbeschouwing.
Wat beter zou zijn is het inrichten van
een stille ruimte (per site) waar studenten en personeelsleden terecht kunnen
voor bezinning, gebed en korte time-out
momenten”, zegt Karakaya.
De verschillende bevoegde instanties
lijken niet echt op elkaar afgestemd met
betrekking tot de stille ruimte. Wanneer
die er komt, kan niemand zeggen. Of er
recent nog over gesproken is geweest al
evenmin. Misschien wordt het wel eens
tijd om erover samen te zitten met de
betrokkenen. Dominique Van Acker:
“Het is op dit moment waarschijnlijk
nog niet echt duidelijk voor iedereen
dat we dat terug in gebruik zullen nemen, maar vanaf het af is, zal het waarschijnlijk weer via DSA gaan en zal het
zijn zoals vroeger. Het was toen de be-

doeling dat iedereen een aanvraag kon
doen en dat je geen religieuze symbolen
mocht achterlaten. Ze moeten niets betalen, ze moeten gewoon net en respectvol met de ruimte omgaan.”
Op vlak van communicatie en vooruitgang legt Martijn Lambert van GPS
misschien wel de vinger op de wonde:
“Ik ben praeses en ik weet niet eens
waar er zo’n ruimte is, dus communicatie zou wel zinvol zijn op dat vlak. Wij
persoonlijk zitten goed (in het Seminariehuis, red.), maar voor anderen kan het
wel wat moeilijker liggen.”
ONBEKEND MAAKT ONBEMIND?
De Muslim Students Community of
Ghent is niet erkend, maar komt wel
elke week samen om het vrijdaggebed
te doen. Ze bestaat vooral uit internationale studenten. Voorzitter Abdoughafar Omari legt uit: “Het doel van de
studentengroep is om moslimstudenten
uit verschillende landen komen zoals
Egypte, Bangladesh, Sudan,... bijeen te
brengen met lokale studenten hier en
hen te helpen om hun weg binnen de
universiteit en daarbuiten te vinden. Velen onder hen komen hier alleen en laten
hun families achter en hebben behoefte
aan een studentengemeenschap waar ze

zich thuis kunnen voelen. Zo breken we
tijdens de maand Ramadan (dit jaar in
juli) het vasten samen met die studenten. Maar ook lokale studenten die in
België geboren zijn en die bijvoorbeeld
nog moeten blokken voor hun tweede
zit komen erbij om het vasten te breken.
Wij organiseren ook reizen naar andere steden in België om die studenten
kennis te laten maken met ons land. Ik
vind bovendien dat er ruimte moet zijn
voor spiritualiteit aan de universiteit.
De universiteit is een plaats waar mensen van verschillende culturen, religies
en ideologieën elkaar ontmoeten en van
elkaar kunnen leren. Je kan de andere
niet ontmoeten indien hij binnen deze
omgeving een deel van zijn identiteit
moet verbergen. Wij willen graag erkend worden zodat wij meer activiteiten
kunnen organiseren. Verder zouden wij
graag onze plaats willen nemen tussen
andere erkende studentenverenigingen
en er in de toekomst mee samenwerken.
Onbekend maakt onbemind. Het is niet
gemakkelijk de dialoog tussen studenten van verschillende culturen te stimuleren zonder in stereotypen te vallen.
Als moslimstudenten hebben we weinig
sterke figuren die ons kunnen helpen
een sterke studentenvereniging uit te
bouwen.” ■
SCHAMPER 553
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Jong en goed gelovig
In dit drieluik over geloof in moderne tijden laten we drie jongvolwassenen aan het woord.
Milli Rasule, Carlos Estrada en Becky Cauwels vertellen over hun geloof en hoe het hun
leven kleur geeft. Is geloof dan nog relevant?
door Anke Heyerick en Laura Massa

MILLI RASULE, MOSLIMA
Milli Rasule is 21 jaar en afkomstig
uit Kaboel, Afghanistan. Samen met
haar ouders vluchtte ze er weg voor
de Taliban. Ze geeft ons een frisse kijk
op haar geloof en wat het betekent om
moslima te zijn in België.
Hoe uit zich jouw geloof ?
“Ik bid vijf keer per dag en ik vast
ook tijdens de ramadan. Momenteel
draag ik geen hoofddoek, maar ik draag
wel sobere kledij. Zo probeer ik geen al
te diepe decolleté aan te doen en draag
ik ook geen korte rokjes.”
Waarom draag je geen hoofddoek?
Heeft je familie daar geen probleem
mee?
“In Afghanistan zou ik dat wel doen,
want dat is daar verplicht. Sinds ik in
België ben, proberen mijn familie en
ik de gebruiken hier te respecteren. Ik
vind daarenboven niet dat je een hoofddoek moet dragen om te tonen dat je een
goede gelovige bent. In de Koran staat
wel dat elke vrouw verplicht is om een
hoofddoek te dragen, maar hier raak je
moeilijker aan een job met een hoofddoek en ook op school moet je deze uit
doen. Als je hier bent, moet je je toch
een beetje kunnen aanpassen.”
Zoek je vooral mensen op die ook
gelovig zijn?
“Nee, ik heb vrienden uit verschillende geloofsgemeenschappen. Ik heb
absoluut geen problemen met andersgelovigen of mensen die niet geloven.
Mijn moeder is christen-orthodox en
mijn vader is moslim; ik ben dus met een
18
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mix van beiden opgevoed. In de Koran
staat ook dat je de vier heilige boeken
moet erkennen. Natuurlijk probeer ik
tegenover atheïsten te bewijzen dat God
bestaat, maar ik kan die personen niet
verplichten om dit te geloven.”
Wat is daarbij dan je belangrijkste
argument?
“Dat niets zomaar gebeurt. In mijn
opvoeding heb ik geleerd dat als er bijvoorbeeld iets moeilijks gebeurt, je hulp
moet vragen aan God en als er iets goeds
gebeurt, je Hem moet bedanken. In Afghanistan heb ik een heel moeilijke periode meegemaakt, aangezien we moesten
vluchten. God heeft ervoor gezorgd dat
wij veilig hier geraakt zijn en dat we nu
een goed leven hebben.”

“God heeft ervoor gezorgd dat wij nu een
goed leven hebben"
Geloof wordt vaak geassocieerd
met traditie en heeft een ouderwets
imago. Zijn er zaken die ondernomen
worden vanuit de islam om modern te
blijven?
“Dat is zeer afhankelijk van de context en de omgeving. Velen interpreteren de Koran naar hoe zij dit willen.
In Afghanistan proberen ze nog steeds
achteruitgang te bepleiten in plaats van
te moderniseren. Ze geven daar zo weinig mogelijk rechten aan vrouwen, zodat
mannen aan de macht kunnen blijven.”

Hoe kan je dan zo’n vrouwonvriendelijke tekst als de Koran trouw blijven?
“Dat ligt ook weer aan de interpretatie ervan. Mijn opa is bijvoorbeeld redelijk democratisch en alle vrouwen in
onze familie zijn hoogopgeleid en hebben dezelfde rechten als de mannen. Een
belangrijke rol is daarbij ook weggelegd
voor de imam, die bijzonder veel invloed
uitoefent en die invloed soms ook misbruikt, zoals ik heb meegemaakt in Afghanistan.”
Hoe zit het met imams in België
volgens jou?
“Mijn vader ging vroeger naar een
moskee in Oostende, maar daar zamelde
de imam geld in voor een zogenaamde
Heilige Oorlog in Syrië. Mijn vader
zei daarop dat hij naar de moskee ging
om te bidden en niet om een oorlog te
sponsoren: ‘Ik ben niet akkoord met een
oorlog die vermoordt. Daaraan geef ik
geen geld uit.’ Hij is sindsdien ook niet
meer naar die moskee geweest. Ik geloof wel dat het er in andere moskeeën
beter aan toegaat.”

CARLOS ESTRADA, KATHOLIEK
Carlos is 22 jaar, komt uit Mexico en
woont een vijftal jaar in België. Hij heeft
het af en toe moeilijk om zijn geloof ten
volle te kunnen beleven hier. Daarom
zoekt hij vrienden op die ook geloven.
Waarom geloof jij?
"Ik geloof niet dat het toeval is dat
alles gebeurt. Alles is te ingewikkeld
om zomaar gecreëerd te zijn bij toeval.
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Het leven is te perfect daarvoor. Je hebt
iemand nodig die alles in gang zet. Ik

“Zonder het celibaat was ik priester
geworden"
ben 100% zeker dat er een God bestaat,
daarom ga ik elke zondag naar de kerk."
God is voor jou geen natuurkracht,
maar werkelijk een persoon?
"Inderdaad. Ik denk graag dat God
een beetje zoals ons eruitziet. Hij is
menselijk, omdat hij ons, mensen ook
gemaakt heeft."
Vind je dat de kerk er genoeg aan
doet om te moderniseren?
"Het enige ding dat ik zou willen aanmoedigen, is het afschaffen van het celibaat. Het celibaat is geen dogma, maar
een traditie van de Katholieke Kerk. Ook
de mogelijkheid om te kunnen scheiden
zou ingevoerd mogen worden. Ik was eigenlijk graag priester geworden, maar
ik wil kinderen in de toekomst; zonder
het celibaat was ik priester geworden.
(lacht)."
Krijg je vaak negatieve reacties
van je omgeving?
"Ik vind België een moeilijk land om
katholiek te kunnen zijn. In Mexico
was het gemakkelijker om mijn geloof
te kunnen uiten. Ik ga hier veel uit met
mensen die ook geloven zoals moslims,
hindoes… Daar sta ik perfect voor open.
Ik denk niet dat het katholicisme dé
waarheid voorhoudt. Hoe kan ik weten
wat juist is? Het enige wat ik weet, is dat
iemand ons gecreëerd heeft."

BECKY CAUWELS, EVANGELISCH
CHRISTEN
Becky Cauwels, 21, werkt voor de
christelijke jongerenorganisatie Breeze. De kerk is volgens haar geen saaie
bedoening, maar net iets waar er ook
ruimte is voor een moderne invulling
van geloof.
Welke plaats neemt geloof in in
jouw leven?
“Dat is alomvattend: ik werk in de
eerste plaats bij een christelijke jongerenorganisatie. Wij organiseren avonden voor 18-plussers in Gent en Leuven.
Daar kijken we naar wat er in de Bijbel
staat en hoe dat vandaag relevant is.
Mijn geloof is verweven met elke beslissing die ik neem. Ook mijn partnerkeuze. Het kan stom klinken, maar ik zou
niet kunnen samenleven met iemand die
niet gelooft in de kracht van bidden.”

“Ik denk niet dat ik
van een aap afstam"
Krijg je vaak negatieve reacties op
je geloof ?
“Ik had het vooral op de middelbare school heel moeilijk, omdat dat niet
aanvaard werd. Maar op de universiteit ging het beter: iedereen heeft zoiets
raars. De een is vegetarisch, de ander
gelovig. Op de universiteit durf je meer
jezelf te zijn.”
Vind je dat de geloofsgemeenschap van evangelische christenen
voldoende moderniseert?
“Als we relevant willen zijn voor
onze samenleving, moeten we mee evolueren. De avonden die wij organiseren
zijn geen saaie bedoening: wij hebben
ook hiphopartiesten en metalbands die
christelijke teksten brengen en we zijn
actief op sociale media.”

Je zegt dat jullie veel met de oorspronkelijke teksten bezig zijn. Zijn
jullie dan niet gedwongen tot een
zeer selectieve lezing om uit de teksten nog relevante dingen te halen?
“Nee. Wij geloven dat God ons gemaakt heeft en de Bijbel door hem geïnspireerd is. Wie beter dan de persoon
die ons gemaakt heeft kan ons voorschrijven hoe te leven? De Bijbel is absoluut niet gedateerd.”
Je vindt pakweg slavernij niet gedateerd? (Zie o.a. Lucas 12:47-48)
“Ik geloof niet dat de Bijbel dat zegt;
er zijn heel veel manieren om dat te begrijpen. Ik ken bijvoorbeeld christelijke
organisaties die tegen moderne slavernij vechten. Sommige passages zijn natuurlijk moeilijk, maar ik ga ervan uit
dat ze kloppen en daarna wil ik ze wel
proberen begrijpen.”
Hiervoor zei je ook dat God ons
gemaakt heeft. Hoe zit het dan met
de evolutieleer?
“Ik geloof dat de evolutieleer in gang
gezet is door God, maar hoe Hij dat gedaan heeft, weet ik niet. Stukken van de
evolutietheorie zijn absoluut bewezen,
maar bij andere delen denk ik dat er ook
hiaten zijn. Ik denk niet dat ik van een
aap afstam, ik geloof dat God mij gemaakt heeft. Elke mens is hier niet per
toeval; er is een plan met ons leven. Wetenschap en geloof kunnen volgens mij
wel samen kan gaan: de Bijbel en de wetenschap spreken elkaar op geen enkel
vlak tegen.”
Hoe valt Genesis dan te rijmen
met de oerknal?
“Dat is een persoonlijke zaak. Ik ken
veel mensen die zeggen dat de oerknal
gebeurd is, maar die de dagen van de
schepping interpreteren als duizend of
tienduizend jaar. De wetenschap is de
wetenschap en de schepping de schepping.” ■
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STUDENT-ONDERNEMER
Academic Labs: het platform van de toekomst

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag
uit kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen.
Student-ondernemer zijn is daar één van.
foto en artikel door Lei Lei Lau
tussen academici, onderzoeksgroepen
en bedrijven. Met ongeveer zeventien
miljoen academici wereldwijd en een
miljoen onderzoeksgroepen is er een
enorm potentieel aan kennis en apparatuur. Al die kennis en apparatuur zit
verborgen achter de muren van het labo
en niemand weet zelfs wat voor apparatuur er beschikbaar is in het labo om de
hoek. Wij gaan dus virtueel de muren
breken zodat samenwerking vergemakkelijkt wordt.”
THE ORIGIN OF THE LABS

In zijn drukke agenda als doctoraatsstudent, assistent en student-ondernemer, kon Arne Smolders, de kersverse
winnaar van Battle of Talents 2015,
nog net een gaatje vrijmaken om zijn
winnende project voor te stellen aan de
Gentse studenten. Met Academic Labs
hoopt hij een brug te slaan tussen academici, bedrijven en overheid.
EEN LABO VOOR ACADEMICI?
Academic Labs is, in tegenstelling
tot wat de naam laat uitschijnen, géén
laboratorium. Het geesteskind van
Smolders is complexer dan dat. Hij licht
even toe: “Academic Labs is een online
platform waar naast onderzoekers ook
non-profit organisaties, bedrijven en
overheden een profiel kunnen aanmaken. Op dit profiel kunnen onderzoekers hun expertise, personeel, diensten
en apparatuur oplijsten. Zo kunnen
ze hun diensten aanbieden aan andere onderzoekers, non-profit organisaties, bedrijven en overheden. Het doel
is om meer wisselwerking te creëren

Anderhalf jaar lang dacht Smolders
na over het idee achter Academic Labs.
Het lichtje ging branden toen hij tijdens
zijn eigen onderzoek op een aantal problemen stootte. “Tijdens je doctoraat
komt het vaak voor dat je een wetenschappelijk probleem wil oplossen, terwijl je hiervoor noch de kennis, noch de
apparatuur hebt. Je moet dan op zoek
naar iemand die wel kan uitvoeren wat
jij voor ogen hebt, maar opnieuw stoot
je op een aantal drempels: ten eerste
moet je die persoon of die groep vinden
en die persoon moet het ook nog willen doen. Als je al iemand zou vinden,
moet je vaak nog de moed bijeenrapen
om bijvoorbeeld zo’n prominente prof
van Harvard aan te schrijven. Dat zijn
twee grote drempels die je tegenhouden, waardoor je je idee gewoonweg
aan de kant legt. Je onderzoeksverhaal
is bijgevolg niet compleet of kwalitatief genoeg. Dat is het nadeel van te
snel te willen publiceren, wat weer een
impact heeft op je carrière.”
HET BUSINESSPLAN
Academic Labs zou je dus kunnen
helpen specifieke experts in je onderzoeksgebied op te sporen. Een toepassing die ook voor studenten interessant

kan zijn wanneer je voor een literatuurstudie bijvoorbeeld een overzicht nodig
hebt van de veertien groepen wereldwijd die expert zijn in dat onderwerp.
Dat is echter niet alles, als het van
Smolders afhangt: “Naast het streven
naar meer samenwerking tussen academici en bedrijven is het ook de bedoeling om de jobmogelijkheden op te
lijsten. Doctorandi zouden gemakkelijker naar werk kunnen zoeken in andere
onderzoeksgroepen en in bedrijven. Bedrijven kunnen op hun beurt eenvoudiger rekruteren. Enerzijds kunnen ze
experts onmiddellijk zien op basis van
hun skills en expertise, en anderzijds
kunnen ze jobs en stageplaatsen voorzien.”
BINNEN VIJF JAAR
Wat de toekomst brengt, weet Smolders nog niet. “Als ik kijk naar indirecte concurrenten, hebben die in vijf
jaar tijd zo’n vijf tot vijftien miljoen
academici op hun platform gekregen.
Wij willen dit minstens een jaar sneller
doen en daarnaast ook meer toegevoegde waarde bieden aan de stakeholders.
We mikken dus uiteindelijk internationaal. Om te beginnen, willen we binnen twee jaar alle Belgische academici
en minstens honderd bedrijven op het
platform.”
Ten slotte geeft Smolders nog een
tip aan alle toekomstige student-ondernemers: “Wees open en praat met zoveel
mogelijk mensen over je idee. Probeer
elke week met minstens twee (nieuwe)
mensen te praten. Telkens krijg je feedback en suggesties voor nieuwe contacten, waardoor je binnen de kortste
keren tientallen mensen op je telefoonlijstje hebt staan. Van elk gesprek krijgt
je idee zo een update die het weer zoveel
sterker maakt.” ■
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Vranckx en de (oer)nomade
Velen onder jullie worden waarschijnlijk warm van het romantische idee na je studies in het buitenland het avontuur op te zoeken. Voor Thomas Van de Putte werd deze
droom een journalistieke realiteit. Als naar eigen zeggen
‘eerste der nomaden’ trok hij er voor het Canvas project
Vranckx en de Nomaden met camera in de hand op uit.
door Esther Beeckaert

‘Vranckx en de Nomaden’ stelt
zichzelf voor als “een collectief van
veelbelovende, jonge Vlamingen met
journalistieke ambities die de wereld in
trekken.” De nomaden in kwestie zijn
jongeren met allerlei achtergronden
die er op uit trekken om een stukje van
de wereld te leren kennen. Zij brengen
schriftelijk of in de vorm van fotoreeksen of videodagboeken op de Facebookpagina verslag uit van hun ervaringen
en indrukken. Niet te verwarren met
het publiceren van je meest recente
vakantiefoto’s uiteraard. Er wordt wel
degelijk gewerkt vanuit een kritische
journalistieke blik. ‘Vranckx en de Nomaden’ gaat op zoek naar “authentieke
internationale ervaringen die de facebookende Vlaming een verrijkende blik
gunt op een wereld die hij of zij niet
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kent”, om de Facebookpagina waar het
allemaal om draait, te quoten.
Jongeren krijgen zo een platform
aangeboden om hun eerste stappen in
de internationale journalistiek te zetten. Je wordt voortdurend opgevolgd
en begeleid. Bovendien komen jonge
journalisten elkaar tegen op de pagina,
en is er de mogelijkheid om vragen te
stellen.
Er bestaat een nauwe band met het
Canvasprogramma Vranckx. Zo zijn
er jongeren die een reportage maken
voor dit reportagemagazine en ook op
de Facebookpagina publiceren. Een van
deze jongeren is Thomas Van de Putte.
Van de Putte studeerde twee jaar geleden af als historicus aan de Universiteit Gent. Vervolgens volgde hij nog
een eenjarige opleiding, Nationalism
Studies, aan de Central European Uni-

versity in Boedapest, om daarna aan
het werk te gaan bij het persagentschap
Reuters. Zo had Van de Putte er al heel
wat internationale ervaring opzitten
alvorens hij een van de nomaden van
Vranckx werd.
EEN COMMUNITY VAN JONGE
JOURNALISTEN
Volgens Van de Putte heeft Vranckx
en de Nomaden heel wat te bieden aan zowel de kijker als de jeugdige journalist.
Eerst en vooral wordt het concept van
de reportages die Vranckx zelf maakt
overgenomen. “Complexe internationale topics worden voorgesteld door
de ogen van de Belgische journalist en
dit maakt het begrijpelijk. Dat trekt mij
erg aan in Vranckx’ werk.” Daarnaast
speelt voor de jongeren het gemeenschapsaspect heel erg. “Het gaat om een
soort community van jonge journalisten
waarin zowel conceptuele als praktische
ideeën worden uitgewisseld.” Ten slotte
is er het tijdsaspect dat internationale
verslaggeving onderscheidt van heel
wat ander journalistiek werk. “Voor ik
nomade werd, werkte ik voor het persagentschap Reuters. Dat is zeer snelle
journalistiek. Er worden zo’n 70 headlines per dag gepubliceerd. Bij het maken van internationale reportages heb
je meer tijd, ook om sterk inhoudelijk
werk te verrichten.”
Van de Putte wijst tenslotte ook op
een nieuwe frisse wind die door het programma Vranckx waait. “Vroeger werden er vooral reportages van de BBC
en Channel 4 uitgezonden. Deze misten
voeling met het Vlaamse publiek. Nu
zijn het vaak jonge Belgische mensen
die reportages maken en dat slaat opnieuw meer aan.”
Toch moet gezegd worden dat ‘Vranckx en de Nomaden’ volledig op freelancebasis gebeurt. “Je moet alles zelf
organiseren en betalen. Je investeert
dus bij aanvang heel wat geld, maar de
bedoeling is dat de VRT na afloop je reportage terugkoopt en uitzendt op Can-
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vas. Er is slechts een heel kleine kans
dat het uiteindelijk toch wordt afgeblazen, maar als dit gebeurt ben je wel je
geld kwijt. Dit is helaas het lot van elke
freelancer. Zelf word ik zoals verschillende andere jonge journalisten ondersteund door het Fonds Pascal Decroos.”
EEN NOMADE VOOR DE NOMADEN BESTONDEN
Van de Puttes project ging reeds van
start voor ‘Vranckx en de Nomaden’.
“Vroeger stond er onderaan op de site
van Vranckx een link voor jonge mensen met ideeën voor een eigen reportage. Zo heb ik anderhalf jaar geleden
een mail gestuurd naar Canvas en ben
ik vervolgens voor het journaal naar
Turkije gegaan, tijdens de betogingen.
Het idee om Living in Auschwitz (Van de
Puttes huidige project voor Vranckx, red.)
te maken is anderhalf jaar blijven liggen en is uiteindelijk pas een half jaar
geleden van start gegaan. Dit omdat
het een heel delicaat onderwerp is en er
enorm veel research in kruipt. Ik was

dus eigenlijk al een nomade voor de nomaden bestonden,” lacht hij.
Het project Living in Auschwitz ging
van start vanuit Van de Puttes historische achtergrond en eigen ervaringen
in Polen. “Via mijn vriendin — die een
Poolse is — kom ik vaak in het zuiden
van Polen. Met haar zat ik eens op de
trein van Katowice naar Auschwitz en
naast ons zaten twee meisjes van 18 en
19 jaar uit het stadje Oswiecim (Auschwitz in het Pools, red.). De ene vroeg na
een tijd aan de andere waarom ze later
nooit in Oswiecim zou willen leven. Ik
had verwacht dat ze last had van de
massa’s toeristen of de herinnering aan
het verleden. Uiteindelijk was haar antwoord gewoon dat er daar te veel muggen waren.” Dit schokte Van de Putte.
Hij besefte dat hij als historicus en Westerling niet meer in staat was om gewone banale zaken in relatie te brengen
met Auschwitz, om het dagelijkse leven
te zien naast de historische betekenis
van deze plek. “Dat werd dan ook wat
ik wilde bestuderen. Hoe leven mensen
met Auschwitz om de hoek en hoe heb

ik als journalist last om dat te begrijpen?”
Een voorbeeld dat Van de Putte aanhaalt, toont hoe Auschwitz voor bewoners geen toeristische attractie, maar
dagelijkse realiteit is. “Er is een groep
van mannen van 40 à 50 jaar oud met
de hobby om bunkers uit te graven. Ze
nemen om negen uur een schop en gaan
dan de hele ochtend graven in de hoop
een bunker te vinden. Dit is een bezigheid die je enkel kan hebben als je in
Auschwitz woont.”
“Het zal geen klassieke historische
documentaire zijn”, maakt Van de Putte
duidelijk. “Het doel is om mensen aan te
trekken die normaal gezien weg zappen
bij een historische documentaire over
de Holocaust. Ik wil een breed publiek
aantrekken.” Nu heeft Van de Putte er
een lange periode van research op zitten en is het scenario voor de reportage
bijna af. “Net na Pasen is het de bedoeling te beginnen draaien om dan uit te
zenden eind mei.” ■
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Faculteit Ingenieursweten
Professor Firmin Mees over de Burgies
Welke kwaliteiten bezitten studenten best voor ze aan de opleiding
beginnen?
“Er bestaat zo’n misvatting dat aankomende studenten architectuur halve
artiesten moeten zijn, maar in de eerste
plaats is een goede dosis gezond verstand nodig. Ruimtelijk inzicht is daarbij
een absolute noodzaak. Het assortiment
aan kennisdomeinen dat op de student
afkomt is bijzonder divers en uitgebreid,
overweldigend zelfs; gaande van architectuurgeschiedenis over bouwconstructie, kunst, sociologie, bouwfysica,
ontwerpen tot filosofie. Er bestaat geen
bredere opleiding dan de onze aan de
universiteit.”
En waarin schuilt de sterkte van
deze opleiding dan precies?
“Ten eerste – en dat klinkt misschien
een beetje vreemd als je over een opleiding spreekt – zijn onze studenten keiharde werkers. Ze geven nooit op en
perfectioneren hun ontwerp vaak tot
stukken in de nacht. Deze drive blijft
voortbestaan na de studies; het is als
een plooi die werd ingestreken en nooit
meer verdwijnt. Ten tweede zijn er door

dat brede assortiment aan kennisvelden
dermate veel uitwijkmogelijkheden en
beroepsmogelijkheden voor handen dat
zij bijzonder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt, zelfs buiten het domein van de
architectuur.”
Wat vindt u het lelijkste gebouw
in Gent?
“Het lelijkste gebouw van Gent staat
in de Lammerstraat 18 en vormt hoek
met de Muinkschelde. Het is de hoofdzetel van Voka Oost-Vlaanderen, maar
dat doet op zich niets ter zake. Het is
een typisch voorbeeld van een ‘gepimpte’ gevel (los van de binnenconstructie),
een decorgevel zoals die in Hollywood
niet zou misstaan. Om af te breken van
zodra de filmopnames achter de rug
zijn, dat spreekt. Geen greintje respect
voor de context van de plek, met (de
achtergevel van) de Vooruit als buur en
zijn ligging op één van de meeste zichtbare en markante plekken van de Gentse
binnenstad.”
Favoriete maquettemateriaal?
“Wit karton, zelfs recuperatiekarton.
Maar eigenlijk gebruik ik in mijn eigen

praktijk alleen nog digitale maquettes.
Daarbij kan je immers virtueel in het
gebouw rondlopen.”
Enig idee hoeveel maquettes u al
beoordeeld heeft? En wat gebeurt er
nadien mee?
“In 1968 ben ik gestart aan de Vakgroep Architectuur. Inmiddels zijn er
dus al honderden maquettes aan mijn
kritisch oog onderworpen. Sommigen
verdwijnen meteen in de vuilbak, als
de student ze niet meeneemt naar huis.
Slechts in uitzonderlijke gevallen worden ze op de Vakgroep bewaard of komen ze in tentoonstellingen terecht.”
Naar welke architecten kijkt u op
en waarom?
“Peter Zumthor en Herzog & de
Meuron zijn twee Zwitsere bureaus die
ik bewonder. Ze leggen beiden de nadruk op de zintuiglijke perceptie van architectuur in al zijn facetten: niet alleen
zien, maar ook voelen, horen en zelfs
ruiken. Een essentie die we de laatste
decennia uit het oog waren verloren.” ■
door Laetitia Mouton
cartoon door Sarah Van Veen

nschappen en Architectuur
Moet jij architectuur studeren?
Doe de test!
Je moet niet lang nadenken over wat je vroeger het leukst vond aan Lego:
1.Kak.
2.Blokjes onder vaders ongeschoeide voet laten terechtkomen uit frustratie omdat je niet de juiste blokjes kreeg om Fallingwater van Frank Lloyd Wright volledig correct na te bouwen.
3.Na bedtijd afbreken wat je kleine broertje je na veel werk vol trots heeft laten zien. Om zijn tranen de volgende ochtend te
kunnen zien.
Jouw mening over Playmobil:
1.Kak.
2.Iets voor mongolen zonder creativiteit.
3.Net groot genoeg om de luchtpijp van kleine kinderen te blokkeren.
Jouw mening over wiskunde:
1.Kak.
2.Daarvoor bestaan er externe consultants.
3.Een noodzakelijk kwaad. Zoals maandstonden. Maar dan anders.
Jouw mening over gebouwen:
1.Kak.
2.Nog tof.
3.Fakkels in wording.
Resultaten:
Je hebt het meest A: Je hebt geen enkele mening over gelijk welk onderwerp. Onze complimenten.
Je hebt het meest B: Je bent een geboren architect. Als kind speelde je graag met
door Wouter De Rycke
blokken en de liefde is nooit verdwenen. Onze complimenten.
foto door Justine Vergotte
Je hebt het meest C: Je bent een sociopaat. Onze complimenten.

WETENSCHAPSKORT
MAANMAN WIL MARSMAN
To infinity and beyond. Deze wijze woorden van Buzz Lightyear tonen nog
maar eens aan dat het personage uit Toy
Story fantastisch goed past bij de man
waarop hij gebaseerd werd: astronaut
Buzz Aldrin. Aldrin is de man die als
tweede mens ooit voet zette op onze
maan. Maar de maan bleek niet ver genoeg. Volgens Aldrin moet de mensheid nog een grotere stap nemen, meer
bepaald richting Mars. Hij vindt de
Verenigde Staten dringend werk moet
maken van bemande missies naar die
teerbeminde rosse planeet. Goed nieuws
voor Aldrin, want NASA is ter voorbe-

door Loïs Savat

reiding van bemande marsmissies druk
bezig met onderzoek rond een tweeling
met een bijna identiek DNA, Scott en
Mark Kelly. De broers zijn zeker niet
nieuw in de ruimtevaart, ze hebben allebei al verschillende ruimtemissies achter de rug. Deze keer blijft Mark Kelly
op aarde en vliegt broer Scott de ruimte
in om een jaar lang in het International
Space Station te verblijven. Het doel van
dit alles is de twee vergelijken om zo na
te gaan wat de fysieke impact van langdurig ruimtereizen op het menselijk lichaam is. De kans dat Aldrin zelf nog
op Mars belandt, is niet zo groot.

WETENSCHAPSFOTO VAN HET JAAR
Zowat iedereen maakt foto’s, maar sommige foto’s zijn toch net wat beter, ook
bij wetenschappelijke fotografie. Niet zo
banale wetenschappelijke beelden mogen van het Britse Wellcome Trust
(een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het subsidiëren van medisch
onderzoek, red.) ook erkenning krijgen,
en daarom zijn er de Wellcome Image
Awards. De jury gaat op zoek naar de
meest opvallende maar ook informatieve foto’s, en in maart was het weer tijd
om prijzen uit te reiken. De grote winnaar was een foto van Michael Frank,

KATERLOOS BIER- EN WIJNFESTIJN
Een avond wijn of bier zuipen zonder
een kater te krijgen? Nu kan het nog
niet, maar een groep onderzoekers van
University of Illinois is er in geslaagd
om de genetische code van een bepaald
soort gist, die in vele wijn- en biersoorten zit, aan te passen. Men heeft een manier gevonden om te zien welke functie
een bepaald gen in die gist uitoefent, en
dat gen kunnen ze dan aanpassen om
meer of net minder stoffen aan te maken. En zo komen we bij de eerste zin:
men kan de stof die je een kater geeft
uit de gist halen. Maar dat is niet de
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enige mogelijkheid: in rode wijn zit een
stof, reservatrol, die ook kanker kan tegenwerken. Het zou dus mogelijk zijn
om die stof meer voor te doen komen in
de wijn. Andere voedingswaren met gist
(brood, kaas, ...) kunnen ook aangepast
worden, bijvoorbeeld om ze lekkerder
te maken. De vraag is: zien bedrijven
het zitten om, moest dit tot een afgewerkt product leiden, GGO- gist te gebruiken? En anders: gewoon veel water
drinken bij het zuipen. Komt wel goed.

waar velen wellicht niet meteen van
inzien wat het is: een vijf maand oude
foetus van een New Forester pony, die
goed bewaard werd in een bokaal. Voor
leken is het erg moeilijk om er op het
eerste zicht een pony in te zien, maar als
je weet wat het is, kan je bovenaan vrij
goed de twee achterste benen herkennen. Een beetje luguber? Misschien. De
andere beelden (die je kan zien op wellcomeimagesawards.org) vallen ook niet
echt schattig te noemen, maar ze tonen
alleszins hoe fascinerend wetenschap
kan zijn.

VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Park Meeters over zonnestaren
Als moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde
tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken. En af en toe u eens laten bezinnen.
door Park Meeters

opgetekend door Aaricia Lambrigts
cartoon door Robbe Verschueren

Terwijl u, beste student, zich volstouwt met onnuttig voedsel, de ene Bicky Burger na de andere, een frietje hier,
een pintje daar, leven er mensen met
minder. Veel minder. En dan heb ik het
niet over de occasionele leegganger in
een kartonnen doos die te weinig voedsel bijeen kan sprokkelen. Alhoewel,
misschien zou deze baat
hebben bij dit fenomeen.
Wilt u, mijn beste
vetgemeste student, vermageren en uw leven
wijden aan een hogere
macht, een beter doel,
een streven naar puurheid? Een leven van toewijding en ascese? Dan
raad ik u zonnestaren
aan. Ja, haal die verbaasde blik maar van uw gezicht. Aan de zon hebt u
genoeg. Nu ja, die halvegaren die zeggen zich
eraan te houden toch.
Want, er zijn mensen
die zich hier mee bezig
houden. Hindoes prijzen
het licht van de zon al
eeuwen. Het is een zelfs
een yogatechniek: Surya
Yoga. Yoga als religie,
het kan. Terwijl ze zich
in bochten wringen met
een teen in hun oor, genieten ze van een
straaltje zon.
Je moet er de schoenen voor uittrekken en naar een op- of ondergaande zon
kijken. Een flesje water naast je plaatsen, dat zo ook opgeladen wordt met
zonne-energie, is aan te raden. Enkelingen beweren hierdoor geen voedsel
meer nodig te hebben. Voor niets gaat
de zon op, zo zegt het spreekwoord.
Bende Hollanders. Zij beweren dat eten
aangeleerd gedrag is; je kunt het dus

ook weer afleren. Aldus de Breatharians, zoals de aanhangers van dit idee
genoemd worden.
Er valt iets voor te zeggen natuurlijk: zonlicht heeft effecten op het lichaam die positief te noemen zijn. Licht
bestaat uit een spectrum aan kleuren.
Een voor ons onzichtbaar deel daarvan

is ultraviolet licht. Vitamine D vindt
hier zijn oorsprong. Cholesterol in de
huid wordt via de UV-stralen omgezet
in deze vitamine. Daarna hoeft het nog
tweemaal een hydroxylatie (OH-groep
die wordt toegevoegd) te ondergaan om
het echt bruikbaar te maken voor het lichaam.
Ook om te slapen heb je zonlicht nodig, hoewel dit zeer contradictorisch
kan klinken. Serotonine, een neurotransmitter, wordt namelijk gesyntheti-

seerd uit tryptofaan, een aminozuur dat
enkel via de voeding opgenomen kan
worden. En wanneer het avond wordt,
zet je lichaam dit om in melatonine, het
slaaphormoon. De twee moeten elkaar
afwisselen voor een goede slaap.
Vooral psychologisch is de werking
erg sterk. Kijk maar naar alle achtergelaten bierblikken aan
de Graslei na een zonnige
dag. Jullie vuile zwijnen.
Je zou er beter aan doen
de ascese te volgen van
die uitgehongerde Yogi’s,
kwestie van je ecologische
voetafdruk te verkleinen.
Er beweren er zelfs 411
dagen enkel op water te
hebben geleefd. Voor zij
die minder goed kunnen
rekenen, dat is meer dan
een jaar. Nu goed, achteraf
bleek dat er tussendoor wel
maaltijden werden genuttigd. Er zijn al mensen die
het loodje legden door het
leven op zonlicht echt uit
te proberen. Door extreme
uithongering gestorven,
klonk het verdict. Wie had
dat gedacht. Uiteindelijk
blijkt de zon dan toch niet
genoeg te bevatten voor
een lichaam. Een heleboel
essentiële vitaminen en vezels ontbreken namelijk. Wie het nog samen met
wat karnemelk en andere vloeibare sapjes doet, zal het waarschijnlijk wel langer uithouden, maar puur op zonlicht
lukt het niet. Jammer, we hadden ons
anders allen samen kunnen bekeren tot
de zon en van de wereld een beter plek
maken. Nu kunt u zich rustig op uw
volgende schranspartij richten. Ik ga
van de eerste lentezon genieten, salut! ■
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Everybody was Kung Fu fighting
In een wereld waarin wetenschap als rasechte kruisvaarder waarheid van bullshit scheidt,
is vaak weinig plaats meer voor oosterse tradities en hun mystieke aura. Toch is veel ervan
door Andries Rosseau
vandaag nog steeds nuttig en toepasbaar.

cartoon door Martijn Vermeersch

“Legend tells of a legendary warrior,
whose Kung Fu skills were the stuff of legend.” (‘Kung Fu Panda’, openingsscène)
Een Chinese monnik die door de
lucht vliegt met vlammende kromzwaarden, met blote vuist door een
muur heen slaat of weken aan een stuk
op een eenzame berg mediteert zonder
eten of slaap. U beweerde reeds sterkere staaltjes krachtpatserij op café — die
knappe blonde viel er als een blok voor,
ongetwijfeld — maar toch is enig scepticisme op zijn plaats. De stroom van
mythes rond eeuwenoude oosterse kunsten kent geen einde en moet zeker met
een vaatje zout genomen worden. Toch
is niet alles gebakken lucht en schuilt er
veel waarheid in de eeuwenoude tradities en gebruiken.
DE DRAAK VAN HET WESTEN
Het Westen en diens zucht naar
spektakel populariseerde de vele legendes en bracht ze in grote filmproducties
op het witte doek. Bruce Lee, Jackie
Chan en Jet Li bereikten de cultstatus
van superhelden en gaven oosterse gevechtskunsten het mystieke aura waar
iedereen zo van houdt. Andere media
sprongen gretig mee op de kungfutrein en de Volksrepubliek China zag in
haar oude (vaak verboden) cultuur een
uitgelezen kans tot propaganda en commercieel succes.
De uitbuiting van mystieke tradities
uit China is al verschillende decennia
een feit. Tegenwoordig vindt u er amper nog een ‘authentieke’ ervaring en de
grootste tempels uit de dagen van weleer zijn nu vaak pure façades waarachter een enorme geoliede geldmachine
zich schuilhoudt. Het enige voordeel
van dit commercieel succes is dat de
verspreiding van deze bijna verloren
gegane cultuur een enorme opflakkering kent. Zo inspireert ze steeds meer
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mensen over de hele wereld en zet ze
bijvoorbeeld aan tot het beoefenen van
het ondertussen erg populaire Tai chi
en het lezen van boeddhistische teksten.
STICKS AND STONES MAY BREAK
MY BONES
Indien u in een moment van procrastinatie — hoogstwaarschijnlijk tijdens
die verdraaide blok — op YouTube in
de sectie verzeild raakt waarbij kungfu
kiddos zich (letterlijk) het hoofd breken
op ijzeren staven of bakstenen kapotslaan met hun blote handen, dan vindt u
dit ofwel fenomenaal, ofwel verklaart u
hen gek. Het is waarschijnlijk een hapje
van beide, maar het moet gezegd: u doet
het hen niet gauw na.

"Meditatie is zeer
goed voor lichaam
en geest."
De ene speer na de andere loopt
stuk op een hals van een monnik, lagen
hout worden doormidden geslagen en
zelfs het voortdurend schoppen in hun
kroonjuwelen (brrr…) doet hen schijnbaar niets. Hoe kan het lichaam zulke
extreme beproevingen weerstaan? Volgens de monniken zelf is hun bovenmenselijke kracht en taaiheid te wijten
aan het controleren van qi in hun lichaam. Qi is een Chinees concept en betekent iets als ‘levenskracht’: het is de
energie die door elk organisme stroomt.
Door het sturen van qi in hun lichaam
naar een bepaald punt, beweren ze dat
dat punt op hun lichaam ongelooflijk
stevig wordt.

Dat kan nu allemaal wel goed zijn,
maar hoe u het ook inkleedt, daar moet
toch een medische verklaring voor zijn?
De uitleg is vrij simpel: door hun jarenlange intensieve training zijn hun
botten en gewrichten veel harder geworden. Wanneer ze trainen, loopt hun
lichaam microbreukjes en minischeurtjes op, die na genezing een beschermende ‘laag’ opgebouwd hebben en hen
zo veel weerbaarder maken voor nieuwe
aanvallen. Speciale krachten of niet, het
feit dat de monniken jarenlang niets anders doen dan trainen, vegetarisch eten,
trainen, mediteren, trainen, slapen en
o ja, trainen, zal er ook wel voor wat
tussen zitten. Als u nog steeds niet afgeschrikt bent door deze Spartaanse levensstijl, zoek u dan een shifu en voor u
het weet heeft u ballen van staal.
OHMMMMMM…
Monniken en andere beoefenaars van
oosterse levenswijzen, zoals het boeddhisme of taoïsme, beoefenen al vele
honderden jaren de kunst van het mediteren. Door middel van verschillende
rustgevende oefeningen proberen ze een
beter begrip van de wereld en zichzelf
te vinden. “Het is het creëren van een
evenwicht tussen lichaam en geest”, zo
zegt Ann Heirman, professor Oosterse
Talen en Culturen en voorzitster van
het Gentse Centrum voor de Studie van
Boeddhisme. “Dat kan stilzittend, maar
bijvoorbeeld ook wandelend, onder een
aantal regels. Die bewegende meditatie
leidt uiteindelijk tot vormen en technieken die onder andere in kungfu gebruikt worden en die wij sport noemen.
Meditatie, correct en met de juiste intensiteit, is zeer goed voor lichaam en
geest, maar extremen komen ook voor
in de geschiedenis van het mediteren.
Zo zijn gevallen bekend van mensen die
tot twintig uur per dag mediteren en
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zich onthouden van menselijke basisbehoeftes, zich levend laten mummificeren
of zichzelf in brand steken zonder een
krimp te geven. Deze ascetische vormen
zijn voor hen ultieme testen van toewijding.”
Als uw ultieme levenstesten niet verder gaan dan vóór het middaguur op te
staan na een nachtje stevig doorzakken (en u dan toch al wat op een wandelende mummie begint te lijken), is er
goed nieuws voor u: dergelijke extreme
praktijken worden afgeraden (no shit,
Sherlock) en behoren niet tot de gebruikelijke routine van de gewone mediterende ziel.

sche behandelingen overbodig maakt,
maar het helpt uw geest en lichaam
gezond te houden, net zoals gezond
eten of voldoende beweging dat op een
soortgelijke manier doet.

Ja, ik voel het al, u raakt er helemaal
opgewonden van en vanaf nu houdt u
elke avond een gezellige zoemsessie met
al uw vrienden in plaats van het gebruikelijke bacchanaal. Mooi zo. ■

NO PAIN, STILL GAIN
Wat doet regelmatig en correct mediteren dan wel met ons lichaam? Eerst
en vooral is er de directe link met de
vermindering van angstgevoelens en
depressie, samenhangend met een verhoogde pijntolerantie. Het geheugen,
het zelfbewustzijn en de doelgerichtheid verbeteren significant en een studie met mediterende boeddhistische
monniken toonde via hersenscans aan
dat de monniken een veel grotere empathie voor de dag brachten dan de standaard controlegroep.
Mediteren heeft ook een impact op de
golven die uw brein uitzendt. Alfa-golven, hersengolven die een ontspannen
staat aanduiden en waarbij boosheid
en verdriet onderdrukt worden, komen
veel vaker voor bij beoefenaars. Alsof
dat nog niet genoeg was, verandert meditatie ook werkelijk de fysieke structuur van je hersenen. De grijze massa
die leerprocessen, emotiecontrole en
geheugenverwerking regelt, groeit. Dat
terwijl de amygdala, die stress, angst en
bloeddruk controleert, verkleint.
Het afweermechanisme van het lichaam versterkt en zelfs DNA verandert zodat cellen minder vlug afsterven
en ziektes zoals kanker, diabetes en Alzheimer afgeremd worden. Natuurlijk is
meditatie geen allesgenezer die mediSCHAMPER 553
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Griezelverhalen voor ettertjes
Hoe fossielen ons dichter bij de waarheid brengen

Insecten, spinnen, maar ook krabben en kreeften; ze zijn de werkelijke heersers van onze
planeet. De reden van hun heerschappij schuilt in de succesvolle evolutie die de geleedpotigen, zoals dat amalgaampje genoemd wordt, hebben doorgemaakt. Nieuw onderzoek
bewijst dat we die evolutie niet altijd even goed kennen en onze kennis ervan voortdurend
moeten bijschaven.
door Suzanne Grootveld en Lieselot Le Comte
LORD OF THE FLIES

De geleedpotigen — oftewel Arthropoda — is de grootste en meest diverse groep levende wezens op aarde. Dit
succes is te danken aan hun bouwplan.
Ze hebben een sterk pantser: het exoskelet. Om toch nog te kunnen bewegen
zijn ze gesegmenteerd — zeg maar een
door de natuur gesmeed harnas. Het
grote voordeel van een gesegmenteerd
hard exoskelet is dat de spieren op zo’n
manier aangehecht kunnen worden dat
ze een soort hefboomsysteem vormen.
Hiermee ontstaat een grotere controle
over de gehele poot. Aan de verschillende segmenten hangen aanhangsels: poten, antennes, gifangels en ga zo maar
verder. Elk segment kan doorheen de
evolutie apart gemodificeerd worden.
Zo kunnen de Arthropoda zich gemakkelijk aanpassen aan bijna elke omgeving en uitdagende situatie.
30
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De Arthropoda zijn meerdere keren
apart ontstaan uit een wormachtige
voorouder, de lobopodia. Fossielen van
de lobopodia dateren uit het vroege
Cambrium, 541 tot 485 miljoen jaar
geleden. Er zijn twee grote groepen
te onderscheiden die waarschijnlijk elk
apart ontstaan zijn. De Chelicerata, bestaande uit spinnen en schorpioenen,
en de groep van de Crustacea, oftewel
de kreeftachtigen. Dan zijn er nog twee
groepen waarvan het niet precies duidelijk is waar ze bij horen. De eerste is
de grote groep van de Hexapoda met
de insecten. Leden van deze groep hebben allen zes poten. De laatste tijd is er
steeds meer bewijs dat de Hexapoda behoren bij de kreeftachtigen. De tweede
groep is die van de Myriapoda, de duizend- en miljoenpoten.
De Chelicerata en Crustacea hebben
beide birame poten, terwijl de Hexapoda en Myriapoda beide unirame poten
hebben. Birame poten hebben twee ‘takken’, een bovenste tak en een onderste
tak. Deze ontspringen beiden van eenzelfde basaal segment, of in het geval
van de kreeftachtigen uit twee basale
segmenten. Deze twee takken samen
vormen dus een birame poot. Unirame
poten bestaan uit een serie van segmenten, zonder vertakkingen.
Iedere tak binnen een birame poot
kan apart gemodificeerd zijn om een
specifieke functie te vervullen. Zo kan
de bovenste tak een kieuw zijn voor
ademhaling en de onderste tak kan
als een looppoot functioneren. Elk van
deze takken kan ook gereduceerd worden als de functie van de gehele poot
dit vereist. Zowel de Myriapoda als de
Hexapoda hebben onafhankelijk van el-

kaar de bovenste tak van hun pootjes
volledig verloren ten gevolge van hun
levenswijze op het land. De bovenste
tak had geen functie meer op het land
en werd dus volledig gereduceerd. Een
mooi voorbeeld van evolutionaire convergentie, waar twee groepen die onafhankelijk van elkaar een gelijkaardige
levenswijze aannemen en ook een gelijkaardige morfologische evolutie ondergaan.
IN BED MET BEN
Een grote vraag in paleontologisch
onderzoek is hoe birame poten ontstaan zijn. Hier brengt recent onderzoek, onder leiding van Peter van Roy,
bij aanvang van het onderzoek verbonden aan de vakgroep Geologie en Bodemkunde van de UGent en inmiddels
onderzoeker aan Yale, meer inzicht in.
Het onderzoek is naar aanleiding van
een nieuw gevonden fossiel gestart. Dit
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fossiel, genaamd Aegirocassis benmoulae,
gevonden door Mohamed ‘Ou Said’
Ben Moula in Marokko, hoort bij de
uitgestorven groep van de anomalocarididae die 480 miljoen jaar geleden
leefden. Het fossiel is een deel van de
ontbrekende puzzelstukjes in het incomplete verhaal van de Arthropoda.
Bij de anomalocarididae horen op zijn
zachts gezegd gekke beesten, met rare
aanhangsels op het hoofd en een ronde
mond omgeven door tandachtige platen. Verder hadden ze een lang gesegmenteerd lichaam met flappen om rond
te zwemmen. Onderzoekers wreven in
hun handjes, want het gevonden fossiel
van Aegirocassis benmoulae is zeer goed
behouden. Het gigantische fossiel is
rond de twee meter groot en nog bijna
helemaal compleet. Tja, wetenschappers houden er een vreemde vorm van
dierenliefde op na.
Om verder te gaan met de benmoulae
— laten we het beestje voor uw leesgemak even zo noemen — gaan we nog
even terug naar de lobopodia. We moeten nog verder terug in de tijd aangezien ze een vroegere voorouder zijn van
de Arthropoda. Deze gilled lobopodians
— ‘lobopoden-met-kieuwen’ — hebben
een set flappen aan de rugzijde en apart
daarvan een set zachte pootjes aan de
buikzijde. De flappen aan de rugzijde
zijn equivalent met de buitenste tak van
de birame poot in moderne Arthropoden, terwijl de pootjes aan de buikzijde
equivalent zijn met de binnenste tak
van de moderne birame poot.
En nu weer terug naar benmoulae:
vóór de ontdekking in Marokko werd er
aangenomen dat de flappen equivalent
waren met de flappen aan de rugzijde
van gilled lobopodians. Men nam verder
aan dat de pootjes van Benmoulae aan
de buikzijde verloren waren. Maar fossiele data toonden aan dat de flappen
van benmoulae gelokaliseerd zijn waar
je normaal de pootjes zou verwachten.
En hier brengt de ontdekking licht
aan de horizon. Wat het nieuwe fossiel
van de benmoulae ons laat weten is dat

deze wel degelijk een tweede set flappen had. Deze tweede set flappen is
equivalent met de flappen van gilled
lobopodians, terwijl de eerder gekende
set flappen equivalent is met de poo
tjes van gilled lobopodians. Benmoulae
heeft dus zijn pootjes niet verloren,
maar in plaats daarvan zijn de pootjes
omgevormd tot een extra set flappen
om mee te zwemmen.
BEN ZKT. HUIS
Voor de ontdekking was er discussie over waar benmoulae geplaatst
moest worden in de ontstaansgeschiedenis van de Arthropoda. Er waren
hiervoor drie hypothesen. De eerste,
gebracht door twee auteurs — we zullen geen namen noemen, we hebben
in dit magazine al genoeg met modder gegooid —, was compleet foutief.
Zij stelden dat benmoulae niet tot de
Arthropoda behoorde, maar een uitgestorven groep was van wormen.
Deze enigszins bizarre hypothese was
voor een deel gebaseerd op het idee dat
benmoulae geen pootjes had. Het onderzoek toont aan dat er wel degelijk
pootjes waren, maar dat deze gemodi-

"Stop de persen,
de benmoulae had
wel degelijk twee
flappen!"
ficeerd waren tot flappen om te zwemmen. Hypothese ontkracht.
De tweede hypothese stelde dat benmoulae veel recenter was ontstaan, als
vroege vertegenwoordiger van de Chelicerata, maar aangezien bij benmoulae
de bovenste en onderste tak nog niet
versmolten zijn tot een birame poot,
terwijl Chelicerata wel al birame poten
bezitten, kan dit niet kloppen. Benmoulae vertegenwoordigt een veel vroeger

stadium van de Arthropoda. Hypothese
ontkracht.
De laatste hypothese stelt dat benmoulae een erg vroege fase in de
evolutie van de Arthropoda vertegenwoordigd. De bovenste en onderste
tak zijn aparte structuren die nog niet
versmolten zijn tot een birame poot.
Dit is de juiste hypothese. Bemoulae is
duidelijk bijzonder, niet alleen omdat
het door deze soort is dat de ontstaansgeschiedenis van de Arthropoda voor
een deel opgehelderd is, maar ook door
de ecologie van het beestje. De andere
soorten uit de groep van de anomalocarididae waren beruchte rovers, maar
benmoulae is dit niet. Het fossiel vertelt ons dat benmoulae plankton uit het
water filterde. Hij was hiermee de eerste gigant die deze manier van eten gebruikt. Later werd hij hierin nageaapt
door vele anderen: denk maar aan sommige soorten walvissen en haaien.
Fossielen zijn een krachtige methode
om de evolutie te achterhalen. Zo worden verschillende hypothesen voortdurend bijgeschaafd of zelfs verworpen,
in de hoop ooit de echte en gehele waarheid van onze aardgeschiedenis te achterhalen. De mysteries rond benmoulae
zijn voor een deel opgehelderd, maar
nog lang niet alles is gekend of duidelijk. We moeten nog op vele ontdekkingen wachten voor we daar geraken. Ook
nu gaat de evolutie trouwens nog elke
dag onverminderd verder. Kijk voor de
SCHAMPER 553
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Van Oude Menschen, de dingen die voorb
Naarstig buigt een oude man zich over een stuk vergeeld
perkament. Dagen en dagen tracht hij nu al de eeuwenoude handschriften bij kaarslicht te ontcijferen, het glas rode
wijn nooit veraf. Stilaan groeit het besef dat de wereld enkel
gered kan worden door de homo-erotische vriendschapsband tussen twee kleine jongens met schattige krullen op
de proef te stellen.
door Lieselot Le Comte en Pieter Gordts

foto door Agathe Danon
cartoon door Bos Goderis

Het is niet alleen de manier waarop
Gandalf het bestaan van the ring ontdekt maar ook het clichébeeld van de
gemiddelde historicus: diep begraven
in een archief. Blijkt dat historici steeds
vaker hun archieven verlaten om het
daglicht te trotseren, gewapend met
een nieuwe werkwijze: de mondelinge
geschiedenis.
STOFFIGE KOFFIEKLETS
Tijd voor wat duiding van ’s lands
bekendste
mondelinge
historicus:
“Mondelinge geschiedenis is,” volgens
professor Bruno De Wever, “een historische methode, niet meer en niet
minder. Het is een methode zoals er
veel historische methodes zijn om informatie over het verleden te verzamelen. We doen dat binnen de mondelinge
geschiedenis via het autobiografische
langetermijngeheugen van oog- en/of
oorgetuigen. Je gaat eigenlijk via het geheugen van mensen die dingen hebben
meegemaakt dat verleden reconstrueren.” De manier waarop dat autobiografisch langetermijngeheugen – probeer
dat eens tien keer na elkaar snel te herhalen – bevraagd wordt, is via een interview. Dat wil evenwel niet zeggen
dat alle interviews een vorm van mondelinge geschiedenis zijn. Omdat het
een methode is binnen de geschiedvorsing, zoals De Wever dat zo mooi placht
te zeggen, vertrekt het vanuit een historische probleem- en vraagstelling, de
heilige graal van eenieder die ooit op
de Blandijn heeft rondgelopen. “Maar
natuurlijk is er wel een grote overlap.
Er zijn journalisten die de mondelinge
geschiedenis bedrijven wanneer ze bij32
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voorbeeld een politicus op het einde van
zijn loopbaan interviewen over zijn carrière.” Ook schrijvers wagen zich aan
dergelijke interviews als basis voor hun
(semi-fictieve) boeken. Denk maar aan
Congo van David Van Reybrouck of
What is the What van Dave Eggers. Al
zal de ware historicus wel lichte jeuk
krijgen van hun niet al te koosjere methode.
TOEN DE DIEREN NOG
SPRAKEN…
Tijd voor wat geschiedenis van de
geschiedenis! Mondelinge geschiedenis
blijkt helemaal geen nieuwe methode te zijn: het is zo oud als de
geschiedwetenschap zelf. Thucydides, vaak aangeduid als één
van de eerste historici, maakte er
al gebruik van. Hij interviewde
oudgediende hoplieten om zijn
bestseller over de Peloponnesische Oorlog te schrijven. Tot aan
de negentiende eeuw blijft de methode veelgebruikt. Zo schreef
Jules Michelet nog tussen 1847
en 1853 zijn Histoire de la révolution française. Een belangrijk deel
van dit zevendelige relaas is gebaseerd op ooggetuigen, geïnterviewd door Michelet. Het was de
zwanenzang van de methode. In
de 19de eeuw heerste het positivisme, die veronderstelde dat een
zichzelf respecterend historicus
zich moest verdiepen in ver vervlogen tijden als de middeleeuwen of renaissance. Bij gebrek
aan mondelinge bronnen werd
historisch onderzoek enkel op ba-

sis van geschreven documenten bedreven. “In die opvatting was er geen plaats
meer voor een wat rare en als weinig
wetenschappelijk ervaren methode van
‘wat te gaan babbelen met mensen’.”
”Pas de document, pas d’histoire” , werd
gedurende een eeuw het credo.
Na de Tweede Wereldoorlog komt
de methode terug boven water bij het
onderzoeken van bevolkingsgroepen
die weinig tot geen geschreven bronnen
hebben voortgebracht. De in Leuven
opgeleide mediëvist Jan Vansina werd
in Belgisch Congo geconfronteerd met
een volledig schriftloze cultuur. Elke
brokje kennis en geschiedenis werd er
mondeling doorgegeven. Vanuit GrootBrittannië komt de methode ergens
tussen de jaren ’60 en ’80 overgewaaid
naar onze contreien via de People’s History: geschiedenis van, door en voor het
volk. Deze links geëngageerde, Marxistische groep interesseerde zich in
wat men vandaag subalterne groepen
zouden noemen: groepen die niet behoren tot de centra van de macht in de
maatschappij en vaak dingen ondergaan
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bij gaan

maar wiens visie of belevenissen vaak
ontbreken in klassieke bronnen. “Als er
bijvoorbeeld over vakbondsgeschiedenis geschreven wordt in officiële archieven, is dat uit een bepaalde hoek. Het
zijn dikwijls politie- of werkgeversarchieven die uit een zeer specifieke positie schrijven over vakbonden. Door met
vakbondsmensen te spreken, ga je die
visie van bovenaf of van groepen die
vakbonden slechtgezind zijn, kunnen
aanvullen en eventueel corrigeren.” Dat
is meteen één van de twee grote troeven van de methode volgens De Wever.
Napoleon en Churchill zeiden het al:
“History is written by the victors”. Maar
dankzij de mondelinge geschiedenis
kunnen we een beeld toch bijsturen.
HUIS-TUIN-ENKEUKENJOURNALISTIEK
Een twintigtal jaar geleden overspoelde een erfgoedgolf de Vlaamse
velden. Mensen –ook niet-historici– werden zich bewust van de schat aan historisch materiaal dat voor het grijpen lag.
Gedenkplaten, heemkundige kringen
en programma’s als ‘De Monumentenstrijd’ schoten als paddenstoelen
uit de grond. Eeuwelingen werden lokale vedetten die nog snel snel geïnter-

viewd werden, voor ze het loodje zouden
leggen. Hoe goed bedoeld ook, dit heeft
weinig met mondelinge geschiedenis te
maken. Voor een goed interview gelden

“Mondelinge geschiedenis is
zo oud als de
straatstenen."
zeer strenge methodologische en deontologische regels. De interviewer speelt
immers een cruciale rol. Enerzijds voert
hij een wetenschappelijk onderzoek uit,
anderzijds werkt hij wel met mensen.
Hoever mag je gaan om mensen uit te
horen en de waarheid aan het licht te
brengen?
De Wever: “De historicus moet zich
ervan bewust zijn dat hij mee de bron
maakt: de manier waarop je vragen
stelt, welke vragen je stelt, de manier
waarop je je gedraagt tegenover de respondent speelt allemaal mee. De laatste
jaren is er een algemeen geformaliseerde deontologie in de humane wetenschappen opgekomen. Het ethisch

comité van onze vakgroep is bijvoorbeeld slechts een jaar of vijf geleden
opgericht. Het feit dat historici hun
onderzoek aan een ethische commissie
moeten voorleggen, is compleet nieuw.
Er was voordien wel al een heel sterke
bewustwording over het feit dat je je
bronnen niet mag verdraaien of manipuleren of ze geen woorden in de mond
mag leggen, maar of dat altijd zo in
de praktijk was; dat is een ander paar
mouwen. Het is de periode waarin dat
begon dat Maurice De Wilde actief
was. Je moet die maar even googelen en
dan weet je dat hij een mooie programmareeks gemaakt heeft over de Tweede
Wereldoorlog en de collaboratie, maar
van deontologie trok die zich niks aan.
Hij gebruikte gewoon de methodes van
de harde onderzoeksjournalistiek om
zijn informatie te bekomen.”
OVER OLIFANTEN- EN
MÛUHH’NHUHEUH’NS
De laatste tien jaar gaan historici
graag de meta-toer op. Er is een heel
vakgebied ontstaan rond de verhouding tussen geschiedenis en geheugen.
Hoe werkt sociaal geheugen of sociale
herinnering? Waarom denken mensen
collectief op een bepaalde manier over
een bepaald verleden? Hét collectieve
geheugen bestaat immers niet, maar is
samengesteld uit allemaal individuele
geheugens. In de memory studies komt
de vorming van de herinnering centraal
te staan en niet langer de reconstructie van de gebeurtenis. Deze invalshoek
geeft een nieuwe dimensie aan mondelinge geschiedenis. De recente ontdekkingen in de neurologie ondersteunen
het buikgevoel van de historici: het geheugen en de herinnering is een volatiel
gegeven: tegelijk broos en beïnvloedbaar, ijzersterk en onverwoestbaar,
maar of we dankzij de mondelinge geschiedenis en de memory studies ooit zullen leren uit het verleden is nog maar de
vraag. Thucydides zei: “Geschiedenis is
filosofie die onderwijst in voorbeelden”.
En wie zijn wij om hem tegen te spreken? ■
SCHAMPER 553
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden:
Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig filmcafé met ‘coole’ drank en muziek.
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CULTUURAGENDA

30/3 - 19/4
door Selin Bakistanli

DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL
Compagnie Cecilia draagt haar
steentje bij aan de herdenking van De
Groote Oorlog. Ilse de Koe en Sebastien
Dewaele blazen nieuw leven in Soldaatfacteur en Rachel, een klassieker geschreven door Arne Sierens in 1986.
Een veertigkoppig koor zal hen hierbij
helpen. In het stuk getuigen Louis, een

facteur aan het front, en Rachel, femme
de ménage bij een militair, hoe ze de oorlog zijn doorgekomen. Sierens baseerde
het verhaal op dagboeken, interviews en
brieven uit de Eerste Wereldoorlog. Te
bezichtigen op 2 en 3 april in de theaterzaal van de Vooruit.

RADIO MODERN
Radio Modern is 4 april na lange
tijd weer te vinden in de Vooruit. De
populaire reeks retro swingfeesten met
live bands brengt de fifties helemaal terug. De dansavond wordt geopend met
een streepje lindy hop door The Dipsy
Doodles. Daarna zal het rockabilly
trio The Keytones het podium betre-

den. DJ’s Gigolo’s in Retirement en
Dj’ette Blanche sluiten het feest af.
Er is ook een Beauty Boudoir voorzien,
opengehouden door de Modernettes.
Wanneer je kapsel in de war is door al
dat gedans en gehop zorgen zij ervoor
dat je er weer piekfijn uitziet.

20 JAAR STARFLAM
De Luikse groep Starflam bouwt
een feestje in de balzaal van de Vooruit
en iedereen is uitgenodigd! Vorig jaar
vierden ze de veertigste verjaardag van
hiphop, dit jaar is het de beurt voor hun
eigen twintigste verjaardag. Je kent de
hiphopformatie, die naar verluidt strakker is dan de reet van Lil’ Kim, mis-

KARAKTERKOPPEN

In het Museum Dr. Guislain loopt
er sinds kort een nieuwe, interessante
tentoonstelling! Karakterkoppen probeert een visie op schoonheid door de
eeuwen heen te geven en de betekenis van lichaams- en gezichtsbouw na
te gaan. Wat verbergt het gezicht? Is
er een manier om het hoofd te ‘lezen’?
36
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Bestaat er zoiets als ‘de geboren crimineel?’ Er wordt uitgebreid ingegaan
op frenologie, fysische antropologie en
craniometrie. Zo’n zaken klinken achterhaald, maar vooroordelen en stereotypen spelen vandaag nog steeds een
niet te onderschatten rol. De expositie
loopt nog tot 21 april. ■

schien wel van klassiekers als Ce Plat
Pays en L’Amnésie Internationale. In hun
genre wordt deze bende van vijf rappers, een bassist en een dj gezien als de
beste Belgische live-act. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen
voor 8 april!

CULTUUR

Matrak slaat je knock-out

Pas maar op, of op 17 en 18 april knalt er plots een matrak tegen uw gezicht. Of is het een
bokshandschoen? Studentenhuis De Therminal zal gedurende twee dagen worden omgevormd tot een heus theaterlabyrint. Laat de zoektocht naar het verhaal beginnen.
door Yob Hillewaert
foto door Agathe Danon

In het toneelstuk Knock-Out van
studententheater Matrak kan je meerdere verhaallijnen volgen. Klinkt dit
even verwarrend als het zien van een
honderdjarige op een koersvelo? Regisseur Thomas Hoebeke zet je op weg
om tussen de bomen het bos terug te
vinden.
Wat is studententheater Matrak?
“Een bende enthousiaste gasten die
plezier maken. Twaalf jaar geleden
zijn we uit noodzaak opgericht omdat
er toen nog geen studententheater bestond. Nu zijn we met vier regisseurs
die elk jaar een toneelstuk opvoeren.
Door en voor studenten. Elk jaar komen
er heel mooie dingen uit voort.”

Over wat gaat het stuk precies?
“Het gaat over twee amateurboksers
die aan de vooravond van een kamp
staan. In feite is de kamp niet écht belangrijk, hun talent staat ook niet hoog
aangeschreven, maar voor henzelf is
het enorm belangrijk. Naast die twee
boksers hebben we ook nog de hele entourage voor de nodige mentale steun.
Die entourage zelf heeft dan ook zijn
eigen verhaal.”

Hoe ben jij bij Matrak terechtgekomen?
“Via een vriend die nog maar net begon te studeren aan de universiteit. Hij
was toen nog lid van het theater en ik
was naar een voorstelling gaan kijken.
Het sprak mij heel erg aan om dat ook
eens te doen, aangezien ik ook al met
toneel bezig was. Ik wou toen ook al
heel graag regisseren, maar ik wist niet
goed hoe ik mijn eigen toneelgroep kon
oprichten. Ik heb hem dan gevraagd of
hij me in contact kon brengen met de
groep. Ze hebben mij de kans gegeven,
en nu maak ik er al zeven jaar deel van
uit.”
Is het vrijwilligerswerk?
“Ja, je krijgt er geen geld voor. Je
moet puur voor het plezier en voor het
theater doen.”
Je hebt ook een nieuw toneelstuk
geschreven?
“Inderdaad, Knock-Out. Ik schrijf
normaal gezien altijd in het Engels,
maar dit jaar is het de eerste keer dat ik
het in het Nederlands doe.”

vriendin. Daardoor krijg je nooit het
hele verhaal mee. Het is de bedoeling
dat je achteraf met andere toeschouwers praat over wat je gezien hebt. Al
de puzzelstukjes van het stuk kan je zo
achteraf samen leggen. Het is dan ook
belangrijk dat je niet samen blijft wanneer je met een groepje komt, maar dat
je opsplitst en je eigen weg gaat.”
Liggen er in de ruimte zelf ook
puzzelstukjes om het hele verhaal te
krijgen?
“Ja, als je ergens een boekje leest of
een lade opentrekt dan krijg je soms
wel iets te zien dat bepalend is voor de
verhaallijn. Het publiek mag alles aanraken. Je moet zeker niet tegen de muur
geplakt staan om ervoor te zorgen dat
er een grote afstand zou zijn.”
Hoe ben je precies bij het idee
gekomen om aan immersive theater te
gaan doen?
“Mijn vriendin woont in Engeland;
zij is daar actrice en is daar erg door
gefascineerd. We waren gaan kijken
naar Drowning man van Punchdrunk
(een Brits theatergezelschap, red.) en dat
speelde zich af in een enorm oud postgebouw. Elke ruimte hadden ze daar
ingericht op een enorme schaal. Dat
waren precies filmsets, je deed daar een
deur open en ineens zat je in de woestijn
met tonnen zand, cabines en dergelijke.”

Ik heb gehoord dat het stuk een
voorbeeld van immersive theater is. Wat
is dat precies?
“Ja, dat klopt. Er zijn verschillende
verhaallijnen die je kan volgen en je
moet als toeschouwer zelf rondlopen
en het verhaal zoeken. We gebruiken zo
goed als het volledige gebouw van De
Therminal. We gebruiken niet gewoon
een podium, de personages van het stuk
lopen rond in het gebouw en je kiest
zelf of je de eerste bokser volgt, zijn

Zou je graag van je hobby je beroep maken, en regisseur worden?
“Heel graag, maar ik denk dat ik
daarvoor iets te conservatief ben ingesteld. Ik heb ook niet echt de connecties;
we zullen zien. Laat ons eerst van dit
stuk iets goeds maken.” ■
‘Knock-Out’ is te zien op 16 en 17
april om 18u en 20u in de Therminal.
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Raketkanon blijft knallen

Ze zijn in Amerika hun tweede plaat gaan opnemen bij sir Legend Steve Albini. Een tweede
muzikale nekbreuk in je hoofd. Hoewel deze pagina’s zouden moeten gevuld zijn met de
woorden “luister gewoon naar de plaat”, hier een paar overbodige vragen aan Pieter-Paul
Devos, frontman van Raketkanon.
door Amelia Malfait en Yob Hillewaert
foto's door Agathe Danon

Na RKTKN#1 komt een Gentse bende uitgelaten toptalenten op de proppen
met RKTKN#2 Steve Albini die de wereld reeds Pod van The Breeders of In
Utero van Nirvana schonk, nam ditmaal
het producen voor zijn rekening. Bedankt
Albini. Pieter-Paul Devos maakte er enkel woorden aan vuil. U moet — indien
nog niet gedaan — gewoon zeker luisteren. Ze zijn redelijk briljant.
Welke muzikale invloeden zitten
er in jullie werk van Raketkanon?
Devos: “Ik luister wel vaak naar muziek die deels in diezelfde richting gaat
van wat ik zelf doe. Maar ik probeer mij
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actief niet te laten beïnvloeden door
rechtstreekse dingen. Door dingen die
te gemakkelijk over te nemen zijn of
zoiets. Ik vind het fijner om beïnvloed
te zijn door zaken uit het dagelijkse leven dan door een band. Een aantal jaar
geleden fietste ik op straat en in de goot
lag mijn dode kat en ik reed daarover
met mijn fiets voor ik het zelf door had.
Dat is nu een zeer specifiek voorbeeld
maar dat heeft een grotere impact op
mijn dag en dat bepaalt wat ik die avond
ga schrijven. Als het gaat over de sublimatie van verschillende soorten muziek kan ik enkel zeggen dat ik en de
band Kapitan Korsakov ook niet gericht zijn op het uitgaan
in een bepaalde richting. Het gaat gewoon
over het maken van
oprechte muziek. Hoe
onze muziek op journalistiek vlak verbonden
kan worden met een
bepaald genre interesseert mij eigenlijk gene
fuck. Om het even over
de Foo Fighters te praten. Die gast komt echt
uit de hard core scene;
met Scream en Nirvana. Die scene begon uit
Do It Yourself, alles zelf
op poten zetten en geen
ambitie hebben om op
grote festivals te spelen
omdat dat tot dan toe
ook effectief niet bepaald mogelijk was. Nu
verkloot mode alles en
worden die Foo Fighters mainstream. Ooit
vond ik ze ook wel erg
goed maar ze worden
nu stadionrock, veertigersrock. Zonder dat interview hier over Dave

Grohl te laten gaan. Ik geloof wel dat
hij het oprecht meent.”
Is het jullie ambitie om echt niemand te zien stilstaan tijdens jullie
optredens?
“Ik ben blij dat dat zo is. Het is de
max als het publiek zich uitleeft en echt
in die sfeer zit. Als er van die idioten
met hun armen beginnen zwaaien en
echt agressief zijn in het publiek is dat
vreselijk. Dat is voor niemand wijs buiten voor die ene zatlap. Wij behoren ook
niet echt tot die scene. Er zullen waarschijnlijk wel crossoverelementen zijn. Ik
heb het altijd fijn gevonden om naar optredens te gaan om mij te smijten. Als
het er te hard aan toe gaat, vind ik het
zelf niet wijs. Op onze shows heb ik de
indruk dat het relatief lukt om niet over
die dunne lijn van fysiek actieve shows
te gaan.”
Hoe ervaren jullie diezelfde atmosfeer waarbinnen je jezelf volledig
geeft en alles eraan gaat?
“Dat is een automatisme. Het is een
soort trip die de band zelf creëert. Het
feit dat ik vaak zo spastisch dans, is omdat ik geen zin heb om mij te laten betrekken door wat anders. Het kan mij
niet schelen dat ik niet erg mooi sta te
dansen. Ik heb geen zin om dat allemaal
te laten beperken door een bepaald iets.”
Het feit dat jullie bekendheid verwerven bij het grote publiek wordt
door de media bijna als één groot
toeval omschreven. Steve Albini
heeft jullie groot gemaakt, luidt het.
Hoe gaan jullie daar mee om?
“Ik denk daar eigenlijk tout court niet
over. Ik heb echt geen flauw idee over
hoe groot wij zijn. Soms spelen wij in
een zaal van vijftig man en soms vijfhonderd man. Ik hou mij daar ook niet
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Mijn raket is zooo groot
mee bezig omdat dat zodanig ver verwijderd staat van de essentie.”
Wat als Raketkanon morgen
enorm groot wordt?
“Het is te zien op welke manier. Ik zou
zelf niet beroemd willen zijn, echt niet.

“Een aantal jaar
geleden fietste ik op
straat en in de goot
lag mijn dode kat.”
Hoewel ik het niet erg zou vinden om
grote shows te spelen. Ik sta daar nooit
echt bij stil. Op mijn veertiende kreeg
ik mijn eerste gitaar en nu ben ik 29.
Er is nooit een moment geweest waarbij
ik een bepaald optreden of een of ander festival voor ogen hield. Nog steeds
niet, dat heeft daar nooit deel van uitgemaakt. Dat is eigenlijk een oppervlakkig verschijnsel waarbij andere mensen
toevallig ook bezig zijn met hetzelfde
ding zijnde muziek maken, maar op een

andere manier en met andere ambities.
Natuurlijk is het zalig om ervan te kunnen leven. Je hebt daar wel een zekere
basis van ambitie nodig om dat te kunnen verwezenlijken. Hadden we op elk
vlak tegengewerkt en geen enkele exposure toegestaan, zaten we nu nog altijd
in de Kinky Star te spelen. Er is op zich
met progressie niets mis. Nu zie ik mijzelf nooit in een situatie terechtkomen
waarbij ik iets zou moeten doen wat ik
niet wil. Dat gebeurt altijd met grote labels en manager bureaus. Dat is gewoon
mijn wereld niet. Spelen in de Kinky Star
of ergens anders, de ervaring is hetzelfde. Ik hou wel van evolutie. Hoe langer
ik speel, hoe meer voldoening ik daaruit
haal. Als het publiek daarin mee gaat,
dezelfde taal spreekt en doorheeft dat
harde gitaren niet per se machomuziek is
maar ook iets emotioneels kan zijn. Dat
verandert niets aan de ervaring.”
Al jullie songs krijgen voornamen.
Verklaar.
“Het is sowieso omdat we ze zelf een
eigen naam aan willen geven. Dat is eigenlijk iets dat gewoon ontstaan is op
die eerste plaat doordat die eerste plaat
werktitels had. Ten eerste waren het
werktitels, en als er sprake zou zijn om

daar effectief titels van te maken dan
waren we er niet van overtuigd om andere titels te gebruiken. Ik persoonlijk
ook absoluut niet, dat waren ook niet
mijn werktitels. Dan kwam het idee om
daar namen aan te geven, en dat plaatje
klopte wel. Bij Raketkanon draait het
om een abstract gegeven waarvan de
ingrediënten zodanig rudimentair zijn,
dat je alles wat je er zelf in wilt horen
of aan zien, aan je eigen verbeelding
moet overlaten. Op die manier kloppen
die titels daar ook bij vind ik. Het is gewoon een productie waarbij Jef (Gitarist bij Raketkanon red.) zegt dat het wat
je kinders zijn (lacht), dus je geeft dat een
naam. Het is de enige redenering, maar
dat plaatje klopt gewoon. Ook door het
feit dat de teksten veel abstracter zijn
dan normale teksten.”
Met Kapitan Korsakov uit je je gevoelens met duidelijke teksten. Bij
Raketkanon eerder met krachtige,
vocale klanken. Vanwaar dat verschil?
“Voor alle duidelijkheid, ik hecht
echt ontzettend veel waarde aan een
geschreven woord. Bij Korsakov schrijf
ik minstens evenveel teksten als muziek. Dat is echt mijn ding, maar bij RaSCHAMPER 553
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ketkanon past dat precies niet. Ik wilde
daar wat abstracter mee omgaan. Een
nummer kan een verschillende richting uitgaan tussen twee uitersten. Op
die manier zijn er soms van die romantische of depressieve teksten, of nihi-

“Harde gitaren
zijn niet per se
machomuziek”
listischer zoals bijvoorbeeld ‘Christmas
Abortion’. Ik ben nu ook nog altijd gewoon aan het schrijven voor Korsakov,
dat is iets dat ik wel nodig heb. Daarom
ben ik blij dat zowel Korsakov als Raketkanon bestaan, omdat dat twee deels
dezelfde eieren zijn maar anderzijds
ook twee compleet verschillende eieren
die ik daarin kwijt kan.”
De nieuwe albumhoes ziet er nogal abstract uit, wie heeft die gemaakt
en wat is de symboliek er precies
achter?
“Jef heeft die gemaakt, het is een
foto van Marokko, maar dat object heeft
hij zelf gemaakt. Het is een abstracte,
ruimtelijke figuur, en waarvoor het
staat is net waar ook al de rest van Raketkanon voor staat, namelijk je eigen
invulling. Dat is absoluut niet omdat het
inhoudsloze muziek zou zijn, maar omdat niet alles met de paplepel moet worden ingegeven. Ik vind het iets waard
dat je er als persoon zelf iets mee doet.
Uiteindelijk kan je dat met een gewone
tekst ook doen, in poëzie bijvoorbeeld.”
In welke mate verschilt het album
Raketkanon#2 van Raketkanon#1?
“Het is een compleet ander proces
geweest om ze ten eerste te maken, de
eerste plaat is digitaal en niet live opgenomen. De drums en de gitaren waren live opgenomen, maar er zijn ook
veel over-ups gebeurd en we hebben
in de studio wat zitten zoeken in wel40
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ke richting de plaat precies kon gaan.
Voor de tweede plaat hebben we een
productie gedaan van zo’n tien dagen,
verspreid over een paar maanden. In
het weekend gingen we soms wat nummers opnemen en een keer instuderen
bij Stefan Bracke in Gent. We wilden
de nummers echt vanbinnen en vanbuiten kennen voor we met Steve Albini in
de studio zaten. Iedereen kende zo zijn
partijen en elkaars partijen. Iedereen
kende de nummers van begin tot einde.
Als we daar toekwamen was dat eigenlijk gewoon livetracking, we hebben alles live gedaan, ook de vocals. Alles was
analoog op tape in plaats van de eerste
plaat, die digitaal was opgenomen. We
hebben zeer weinig over-ups gedaan, het
is ook op vijf dagen in elkaar gemixt. Dat was wel
een beetje efficiënter
(lacht).”
Was het echt de
bedoeling om die
kant uit te gaan
met de plaat?
“Dat is een beetje
spontaan ontstaan.
Bij de eerste plaat
die we hadden opgenomen waren er al
een paar nummers
waar we mee bezig
waren. Het was wel
pas zoveel maanden
later dat we echt
zijn beginnen schrijven. Dan is dat gewoon nummer per
nummer afwerken,
het is niet zo dat er
een moment is van
‘Wow, dat kunnen
we eigenlijk niet
doen, want we gingen die richting uitgaan met de plaat.’,
dat zou mij enkel
maar beperken. Ik
laat dat gewoon een
beetje zijn loop gaan
en ik doe gewoon

wat ik wil. Dat was dus niet per se met
voorbedachte rade. Ik vind ook dat die
tweede plaat gewoon een beetje meer
ademt. Stilte kan ook belangrijk zijn
in muziek, niet alles moet volgespeeld
worden. Niet elk instrument moet altijd
aan het spelen zijn, niet dat het op de
eerste plaat wel zo was, maar dat is nu
wat explicieter aanwezig.”■
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Oudste literair tijdschrift van Vlaander
DW B wordt 160 jaar oud (Dietsche Warande en Belfort voor de vrienden). In het licht van
constant overkop gaande literatuurbladen betekent dat feest (BOZAR, 7 mei, 20u, komen).
Wij spraken met Hugo Bousset, hoofdredacteur en coryfee van de literaire kritiek.

door Tom De Maerschalck
foto door Wilfried Hendrickx

Hugo Bousset was onder andere
prof moderne Nederlandse literatuur
aan de KU Brussel en bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de VU Amsterdam. Sinds 1993 is hij hoofdredacteur
van Dietsche Warande en Belfort. In 2011
verscheen zijn laatste eigen werk Vurige
tongen, essays over romans na 11 september. Heeft hij nooit zelf creatieve
literatuur willen schrijven? “Je moet
uitzoeken waar je goed in bent, en dan
dat doen. Voor mij is dat literaire kritiek”, antwoordt hij resoluut.
We ontmoeten elkaar in de Roskam,
een drukke kroeg aan het Katelijneplein in hartje Brussel. Al snel wordt
duidelijk dat ons gesprek, gelaafd door
42
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Chimay Tripels, een kaderverhaal zal worden rond
het interview. Bousset is
een innemend man die het
zeldzaam talent bezit om
van zijn literaire contacten
zijn vrienden te maken en
omgekeerd. Zonder gêne
maar ook zonder te veel
opportunisme. Hij is óók de
zeldzame onderzoeker die
kan zeggen dat zijn doctoraat, over Het boek Alfa van
Ivo Michiels, is uitgegeven als ‘gewoon’ boek bij
De Bezige Bij met amper
aanpassingen erin.
We hebben het over zijn
blitzcarrière bij DW B,
maar ook over onze persoonlijke opvattingen rond
literatuur en kritiek, en memorabele anekdotes. Zoals
toen hij in Zuid-Frankrijk
op vakantie was met Stefan Hertmans en Peter
Verhelst, die met vurige
tongen en citaten discussieerden over wie beter was,
Ivo Michiels (“gemaakt!”) of Hugo
Claus (“cliché!”). Vier uur later neem ik
met tegenzin de trein naar huis. Maar
goed, hier gaat het over het jarige DW
B.
ONTZUILING
Vóór de vernieuwende era van Bousset (en ook van onder anderen Herman
De Coninck), waren de grote Vlaamse
literaire tijdschriften sterk verzuild. De
Vlaamse Gids was liberaal, het Nieuw
Wereldtijdschrift vóór De Coninck was
socialistisch en DW B was katholiek.
Die mentaliteit wilde Bousset helemaal
overhoop gooien, zonder verlies van

respect voor de traditie (vandaar het
behoud van de titel van het tijdschrift,
ondanks de connotaties).
Het eerste nummer van 1993 is naar
zijn zeggen compleet onherkenbaar, van
de redactie tot de lay-out. De kentering
was zó historisch dat de jaargang van
1993 integraal te lezen staat in de dbnl
(Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, red.). Bousset licht toe: “Ik geloof
niet in trage verandering. DW B was
toen een stoffig tijdschrift. Abonnees
stierven af. NWT en De Vlaamse Gids
zijn al lang gestopt. Ik heb ingezet op
permanente verjonging, waardoor ik
intussen meer zorg voor de begeleiding
dan dat ik nog de drijvende kracht ben.”
Wat hem dan zelf zo lang heeft doen
aanblijven? “Echte passie.”
“EEN ECHT HEBBEDING”
De kwaliteit van DW B staat als een
huis. Desondanks blijft het opmerkelijk dat DW B nog bestaat. De oplage
ligt namelijk op 1100 exemplaren. Dat
is minder dan Schamper bijvoorbeeld,
echter veel voor een literair blad. Maar
de abonnees blijven, en Bousset schuwt
de privésector niet als sponsor, naast
het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Verder heeft hij een neus voor bekend
aanstormend geweld dat hij zelf gaat
zoeken. In 1993 verschenen onder anderen Peter Verhelst, stadsdichter van
Gent en nu vast regisseur in het NTGent, en de jong gestorven Patricia De
Martelaere, hoogleraar wijsbegeerte
en auteur van experimentele romans.
In de huidige kernredactie heb je onder
andere Saskia De Coster (auteur maar
even bekend door haar columns in De
Morgen), Maud Vanhauwaert (net uit
de luiers en genomineerd voor de prestigieuze Herman De Coninckprijs) en
Christophe Van Gerrewey (doctor in
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ren viert 160e verjaardag
de architectuur die bruggen slaat met
het schrijverschap).
Hoofdzaak blijft natuurlijk een goed
tijdschrift maken. In de eerste plaats
materieel: Bousset zet méér in op papier
in plaats van minder. DW B moet “een
echt hebbeding” zijn: kwaliteitspapier,
degelijke layout, crossovers tussen tekst
en visuele kunst. Tégen de digitalise-

“Ik schrijf voor ‘la
jouissance du texte’, het bijna erotische genot dat je
overbrengt door te
beschrijven”
ring in dus. Toch laten de redacteurs het
internet niet links liggen, integendeel,
ze plannen literaire experimenten zoals
intertekstualiteit via hyperlinks en interactive fiction (een combinatie van litera-

tuur en computerspel waarbij elke speler de
verhaallijn kan beïnvloeden, red.). Goedkope sociale mediacampagnes zijn niet
genoeg. Bij elk nummer hoort ook een
intiem podiumfeest waarop de auteurs
met kunstenaars hun teksten presenteren in crossovers, dus nieuwe esthetische interacties teweeg brengen. Echte
kunst is nooit af. En ten slotte zorgt
DW B nog voor een heus jaarlijks collector’s item. Scènes bijvoorbeeld, waarin
auteurs literatuur schrijven bij de minischilderijen van Robert Devriendt, die
je nooit meer op dat formaat zal uitgegeven zien.
LA JOUISSANCE DU TEXTE
Now, it gets personal. Ik vraag verder
over Boussets persoonlijke visie op literaire kritiek, en ik hoor de overtuiging
in zijn intonatie stijgen met de lettergreep. Crossover naar interviewstijl.
Welke andere literaire tijdschriften leest u zelf ? Haalt u daar soms
inspiratie voor DW B?
Bousset: “Ik vind het boeiend wat
Dave Eggers doet met het tijdschrift
dat hij opgestart heeft, McSweeney’s.

Elk nummer wordt uitgebracht onder
een andere vorm: een kubus, een stapel
kaartjes, en zo meer. Dàt kunnen we
met DW B helaas niet. Ook koester ik
veel sympathie voor nY, het tijdschrift
geboren uit de samenwerking tussen
Yang en Freespace Nieuw Zuid. Zij stellen het vertoog primair en dat is moedig. Wij proberen creativiteit vooraan
te plaatsen. Ik ben er zelf van overtuigd
dat een essay het enthousiasme om te
lezen moet opwekken, en dat doe je heus
niet met academische teksten. We krijgen er zo soms binnen, dan moet ik denken: ‘Zijn ze daar weer met hun jargon
en voetnoten.’ Die teksten weigeren we
kortaf.”
Nochtans kreeg u bij Vurige tongen
soms de kritiek dat u teveel beschrijft
en te weinig analyseert. Willen lezers
niet net méér opinie?
“In dat opzicht schrijf ik voor ‘la jouissance du texte’, de term van Roland
Barthes voor het bijna erotische genot
dat je overbrengt door creatief te beschrijven. Wat navertelling lijkt, is interpretatie én evaluatie van het eerste
tot het laatste woord. Maar dat staat
er niet bij. Het is niet zoals een boekbespreking op school. Mijn geliefde romans zijn hors critique, waarbij het de
bedoeling is dat je het boek zelf verder
interpreteert en aanvult.”
“Blijkbaar willen mensen wél teksten
lezen die de roman doen openspatten in
plaats van hem samen te rapen, als ik de
reacties op mijn teksten hoor. Dat is wat
ik wil bereiken, mensen die naar de winkel hollen om het boek te kopen. Soms
leg ik ook uit waarom het niet lukt en
waarom het boek me niet binnenlaat.
Dat noem ik de negenproef nemen: de
boeken die ik niet goed vind, ook kraken, op mijn persoonlijke manier. Wat
ik beoog is ‘empathische kritiek’, kritiek
waarbij je de interactie tussen de lezer
en het werk centraal stelt. Empathie zoals bij een goede vriend, zoals jij en ik.
We praten samen en dat lukt.” ■
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BOEKKORT

De kunst van het crashen
LMA Op 23 april 2013 gaat de auto van
Peter Verhelst driemaal over de kop
op de E40. Als bij wonder overleeft de
Vlaamse schrijver de crash. Wat als een
miraculeuze krantenkop de geschiedenis kon ingaan, kneedt Verhelst om naar
geestverruimende fictie. De gebeurtenis
is voor hem slechts het opstapje om tijd,
ruimte en waarheid terug te proberen
vatten. Daarvoor onderzoekt Verhelst
de verstreken tijd tussen de airbag en
recovery. Dit stuk is heel ‘on-Verhelst’
persoonlijk en minimalistisch verteld.
Daarna herkennen we zijn dichtende
taal terug in een convergerende verhalenbundel zwanger van geheimzinnige
beelden. Centraal in dit verhalenbordeel staat het zien en gezien worden.
In verschillende verhalen zijn ogen de
brandpunten die ons als van magnetisme gloeiend naar andere gebeurtenissen
leiden. Schijnbaar onsamenhangende
interludia volgen elkaar op: de relatie

The Voices
SST De nieuwste prent van Marjane
Satrapi (Persepolis) is volledig anders
dan wat je van haar al eerder hebt gezien. Meer nog, volledig anders dan
wat je überhaupt ooit al gezien hebt.
The Voices is een surreële horrorthriller
overgoten met zwarte humor en een Wes
Anderson vibe, inclusief roze overalls en
fladderende vlindertjes. Ryan Reynolds
vertolkt de onhandige Jerry die een
normaal leven leidt in een klein stadje.
Jerry heeft echter de neiging om te praten tegen zijn huisdieren. Op zich niet
zo vreemd, ware het niet dat zijn hond
en kat terug praten. Wanneer Jerry verliefd wordt op zijn wulpse collega Fiona
— Gemma Arterton — loopt het uit de

model versus kunstenaar wordt geproblematiseerd en er volgt een uitweiding
over Eadweard Muybridge. De band
die Verhelst heeft met beeldende kunst
mag ook poëticaal zeer letterlijk opgevat worden. Dat deze erin slaagt om te
volgen, komt omdat Verhelst hier bewijst dat hij behoorlijk sterk zintuiglijk
kan schrijven. Af en toe doet de roman
wel een beetje encyclopedisch aan. Voeg
daarbij nog een paar doorhaalde zinnen
en u begrijpt dat dit een postmodern
pakketje is dat zich alleen door tere, geduldige vingers laat open strikken. Dat
alles maakt deze roman voor het groot
publiek misschien weinig genietbaar.
Maar als u die ene poreuze meerwaardezoeker bent, die geduldig fluwelen woorden in zijn of haar mond wil
proeven, zal De kunst van het crashen u
ongetwijfeld wel smaken. De kunst om
begeerte op te wekken kent Verhelst alleszins als geen ander. ■

FILMKORT
hand, met afgehakte hoofden in de koelkast tot gevolg.
Reynolds is bijna vergeven voor de
kapot getrapte harten van Green Lantern-fans over de hele wereld. Critici
spreken over de Ryanaissance. De ware
ster is echter Jerry’s kat Mr. Whiskers.
We hebben allemaal een vermoeden dat
katten stiekem kwaadaardige klootzakken zijn en Mr. Whiskers vervult onze
wildste dromen. In een zwaar Iers accent — ook ingesproken door Reynolds
— spoort de kater Jerry aan om toe te
geven aan zijn drang om te moorden
terwijl hij vraagt om eten met de woorden “Fuck you, fuckface, give me my fucking
food”.

Hoewel Satrapi niet meer bloedvergieten toont dan een doordeweekse CSI
Miami-reeks moet de film niet onderdoen voor stevige horrorfilms. Eenmaal
de kijker ziet wat er achter de fantasie
van Jerry schuilgaat, wordt de rest aan
de verbeelding overgelaten. Een goede
zet, want de tegenstelling tussen de
kleurrijke wereld van Jerry en het besef
van wat er echt aan de hand is, is huiveringwekkend.
Niet alleen Jerry wil in zijn droomwereld blijven, ook de kijker wenst dat
de sympathieke seriemoordenaar in zijn
fantasiewereld vertoeft. De realiteit is
immers te gruwelijk om onder ogen te
komen. Sounds familiar? ■

Blad vindt lezer

Vorige week dinsdag heeft in studentenrestaurant de Brug iemand een artikel uit het
Gentse studentenblad Schamper gelezen. De identiteit van de persoon is vooralsnog onbekend, maar omstanders melden dat het om een kalende man van middelbare leeftijd zou
gaan.
door Wouter De Rycke
De verbazing was groot vorige week ment moet je gewoon aanvaarden dat
op de redactie van het officiële studen- de zaken zijn zoals ze zijn. Negertjes
tenblad van de Universiteit Gent toen hebben honger. Blondines hebben seks.
het bericht binnenkwam dat iemand Hetgeen ik schrijf wordt niet gelezen.
een Schamper had gelezen. Hoofdre- De boer ploegt verder. Dat is niet goed.
dacteur Frederik Piccavet steekt zijn Dat is niet slecht. Dat is gewoon zo.
Maar zie, ’t is toch gebeurd en we kunverwondering niet onder stoelen of
banken: “Een unicum, hé. Er is geen nen er niets meer aan doen. (pauze) Ik
ander woord voor. Uniek. Als ik eerlijk
moet zijn, ik had het niet verwacht. Absoluut niet. Natuurlijk, soms fantaseer
je er wel eens over. Hoe het zou zijn.
In je hoofd overloop je dan steeds weer
opnieuw alle mogelijke scenario’s waarop het zou kunnen gebeuren. Met elke
nieuwe fantasie voeg je nieuwe details
toe. Misschien iemand die op het toilet
zit en iets nodig heeft om twee minuten
mee door te brengen. Iemand die het op
straat vindt en het wil weggooien, maar
wiens oog valt op een interessant citaat
op de cover. Een tekening misschien.
Die vervolgens getroffen wordt door
de uitgesproken eloquentie die het stuk
uitwasemt en onmiddellijk en spontaan meer wil lezen. Soit. Uiteindelijk
doe je dat allemaal weg als betekenisloze rêverietjes, maar diep vanbinnen
blijf je toch wel ergens met dat idee
Hoofdredacteur Piccavet is meer dan tevreden
zitten. De realist in mij geloofde er
al lang niet meer in en had zich erbij
neergelegd dat we het in ons leven niet moet zeggen dat ik niet goed weet hoe
meer gingen meemaken. We moeten ik me er nu bij moet voelen. Mijn doel is
daar eerlijk in durven zijn. Sommigen bereikt. Misschien dat ik eens met henhebben het. Sommigen hebben het niet. gelen moet beginnen. Het kanaal is niet
En je mag daar nog zoveel over klagen, zo ver en ik heb nog wat wiet liggen op
roepen, tieren, wenen en de hemel ver- kot.”
vloeken als je wilt, op een bepaald mo46
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TRAGISCH ONGEVAL
Verschillende ooggetuigen hebben
het gebeuren van dichtbij meegemaakt.
De verklaringen liggen opvallend ver
van elkaar. Volgens een persoon gaat
het over een tachtigjarige man in stofjas die altijd moederziel alleen zijn
soep, zijn stoofvlees met puree en zijn
puddingpotje afwerkt, waarna hij tien
minuten in de toiletten spendeert alvorens in de winternacht te verdwijnen. Volgens een andere zou het veeleer
gaan over een zwerver die met ettelijke
plastic zakken onder de armen aan de
vuilnisbakken door de restjes spaghetti
ging. Een exemplaar van het studentenblad zou daarbij aan een scheur in zijn
jasje blijven haperen zijn, waarop hij het
vreemde object aan een korte studie onderwierp. Of de man daarbij werkelijk
de tekens op het papier aan het lezen
was, of mijmerde over een gelukkiger
tijd, die zomer op zijn boot voor de kust
van Nieuwpoort, voor zijn dochter en
vrouw in dat tragische ongeluk in een
van zijn fabrieken om het leven kwamen, is onduidelijk. Een derde hypothese waarbij een aantrekkelijke
brunette van rond de twintig geïnteresseerd een humoristisch stuk las, dit
met haar vrienden besprak, en zich bij
het herlezen heimelijk afvroeg welke
beloftevolle, knappe en charmante geest
hiervoor verantwoordelijk was, werd
door alle bronnen uitgesloten. ■

SATIRE

door Bos Goderis

"De rationalisering is te ver gegaan"
BV Tijdens een persconferentie maakte Hilde Cravattes, Vlaams minister van
Onderwijs (CD&V), bekend dat de rationalisering van de hogeronderwijsinstellingen te ver is gegaan. “We zitten met
een probleem”, zo begon Cravattes haar
persmoment. “We hebben per ongeluk
alle studierichtingen samengevoegd tot
één studierichting voor iedereen: Mens
& Mensendingen. Alle hogeronderwijsinstellingen zijn door de convergentie
nu samen ‘De School van het Leven’”.
Zoals nu de hogeronderwijsinstellingen
bestuurd worden, is daar ook niets meer
aan te doen. “We mogen geen nieuwe
studierichtingen aanmaken”, zegt rec-

tor Anna De Papoe van de Universiteit
Gent. “Op zich geen probleem, want we
mogen de 4200 studiepunten (ofte 70
academiejaren met 60 studiepunten per jaar,
red.) tellende opleiding zelf invullen”,
voegt ze er nog aan toe.
Over hoe de nieuwe opleiding zal
worden ingevuld, is niemand het eens.
Al wordt er wel aangenomen dat er veel
praktijkvakken in zullen zitten. “Zo denken we eraan om een jaarvak te maken
waarin we allemaal elke dag naar de
Overpoort gaan”, zegt De Papoe. “We
gaan onszelf goed bezatten, eventueel
een oppervlakkige scharrel scoren, niet
meer weten hoe we in bed zijn geraakt

en om vier uur in de namiddag opstaan
om daarna hetzelfde nog eens te doen,
één jaar lang. Tijdens het examen houden we onszelf de spiegel voor en vragen we ons af: “Waar zijn we nu eigenlijk
in godsnaam mee bezig? Fuck.”, waarna
een vriend ons belt of we iets willen
gaan drinken. We zeggen ja. Ik denk dat
een allesomvattende opleiding dit nodig
heeft.” Ook Cravattes wil vooral de positieve weerslag op het Vlaamse Onderwijs benadrukken: “We mogen dit ons
niet laten tegenhouden om kwaliteitsvol
onderwijs aan de man te brengen.” ■
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De Gentse StudentenRaad legt uit:

e return of the jaarvakken
Enkel voor eerstejaars
Jaarvakken zouden enkel van toepassing zijn op een aantal eerste bachelor
vakken. Het gaat veelal over vakken waar je een bepaalde mentaliteit, een
denkwijze voor moet ontwikkelen. Dat vraagt soms wat tijd, zeker bij de
overschakeling van secundair naar hoger onderwijs. Jaarvakken geven
studenten wat extra tijd om die denkwijzen te ontwikkelen. Ze staan op die
manier niet direct voor examens terwijl ze zich nog aanpassen aan de
eigenheden van het hoger onderwijs.

Omdat het eigenlijk gewoon zo was
De nieuwe jaarvakken zijn bedoeld voor vakken die ooit al
jaarvakken waren. Sommige vakken zijn bij de grote
Bologna-hervorming
kunstmatig
vervangen
door
twee
semestervakken. Voorbeelden hiervan zijn wiskunde Ia en
wiskunde Ib. Die vakken sluiten zoveel op elkaar aan dat het ook
logischer zou zijn ze weer samen te voegen. Het aantal vakken dat
hierin past, zal dus ook heel beperkt zijn.

Meer studeren in juni dan maar?
Jaarvakken mogen dan wel terug van weggeweest zijn, de examens moeten
anders. Om te voorkomen dat je meer leerstof hebt op het einde, komen er
meer tussentijdse evaluaties. Daarmee kan je dan ook een stuk van je leerstof voor het eindexamen laten vallen. Daarnaast kunnen die evaluaties ook
anders: niet alles hoeft een klassiek examen te zijn.

Mening Gentse StudentenRaad
De Gentse StudentenRaad benadrukt dat
de uiteindelijke beslissing of er een
jaarvak mogelijk is, altijd bij de opleiding
zelf moet liggen. Om meer inspraak te
hebben in die beslissing, contacteer je
best je facultaire studentenraad. Hun
contactinformatie vind je ook op
gsr.ugent.be.

WAT IS JOUW MENING?
Laat het ons weten via
gsr.ugent.be/geefuwmening
#durfmeedenken

