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MISDIENAAR ZIJN IS  TOF

Beste student, ik moet jullie iets beken-
nen. Het heeft nooit in mij gezeten om een 
groot schrijver of  journalist te worden. 
Of  beter: dat peperden m’n leerkrachten 
en ouders me steeds opnieuw in. Op de 
middelbare school was ik steeds diegene 
met de meeste kennis van zaken wanneer 
het ging over computers, de digitale re-
volutie en het toen nog revolutionaire 
internet. Een beloftevolle toekomst als 
techneut of  ingenieur – bruggen bouwen, 
beddingen verleggen! – stond mij te wach-
ten.

Ik was ervan overtuigd dat m’n peers me 
goed konden inschatten. Het idee om dag 
in dag uit Trojaanse paarden uit PC’s weg 
te jagen leek me eigenlijk ook wel aanlok-
kelijk. Ik startte met de opleiding indus-
trieel ingenieur. Een geslaagd jaar later 
kwam ik er echter zwaar gedesillusioneerd 
uit. Het pakte niet uit zoals verwacht. Dat 
had nochtans niets met punten, laat staan 
met inzet, te maken. Nee, het was m’n 
hoofd dat niet stond waar m’n hart lag. 
Dat lag in de alfawetenschappen, de hu-
mane wetenschappen, merkte ik na heel 
wat omzwervingen aan een fiks aantal in-
stellingen.

Het is vandaag geen sinecure om als 
achttienjarige te starten aan een hoge-
school of  universiteit. En dat is er het laat-
ste jaar zeker niet op verbeterd. Nog voor 
het begin van je volwassen leven draag je 
reeds de last om in alles perfect rationeel 
te gaan handelen. Er wordt je een oriënta-
tietest voorgeschoteld die zal kijken waar 
jij best past in het plaatje. Vanaf  je eerste 
jaar wordt je ook al opgelegd bij te dra-
gen aan de maatschappij – wat was anders 
de idee achter het verhoogd inschrijvings-

geld? Er wordt je daarnaast verteld dat 
fouten maken geen deel meer mag uitma-
ken van je parcours – getuige de recente 
strengere aanpak om de lange studieduur 
van enkelen aan te pakken.

Let op, de opgesomde beleidsmaat-
regelen die het afgelopen jaar werden 
behandeld kunnen natuurlijk hun nut be-
wijzen. Het valt echter op hoe er steeds 
meer enkel vanuit een economische logica 
wordt nagedacht. Ja, rendementsdenken 
is belangrijk en efficiëntiewinsten boeken 
noodzakelijk. Maar waarom zijn burgers 
vandaag verworden tot consumenten en is 
een overheid slechts een dienstverlener? 
Het taalgebruik verraadt een zekere dyna-
miek, een discours; de dominante econo-
mische retoriek wordt een politiek wapen. 
Begrotingsevenwichten halen, snoeien 
om te groeien; veel schijnbaar objectieve, 
te verantwoorden taal. Maar niets is min-
der waar.

Want wordt bij dit alles niet vaak ver-
geten dat mensen in de eerste plaats geen 
economische, maar sociale wezens zijn? 
Natuurlijk moeten studenten zitten op 
plaatsen waar ze  hun talenten volop kun-
nen uitspelen. Maar mensen maken vooral 
ook fouten, zijn heel vaak subjectief  en 
slaan soms verkeerde paden in. Maakt dit 
hen daarom minder goede mensen? Af-
hankelijk van het standpunt, economisch 
of  sociaal, krijg je twee verschillende ant-
woorden. De slinger naar een economisch 
geoptimaliseerde mens lijkt vandaag ech-
ter net wat te ver door te slaan. Laat mij 
maar bruggen bouwen en beddingen ver-
leggen. Maar laat me het doen zonder 
diploma industrieel ingenieur. Mag een 
mens ook nog wat mens zijn? ■
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KORT

BV Hi-ho Silver! Tiet voor taart, en 
dat is waarom iedereen naar uw etalage 
staart, en ik stop in mijn zijn en wezen 
en wijs u erop dat de wijsbegeerte geen 
wijsheden meer of  minder biedt dan 
een goeie pint en een praatje over Silver 
het paard. Hi-ho Silver! Tiet voor taart, 
of  dat is toch wat ik uit de lucht rondom 
u plukte en op mijn tong plaatste, zoals 
gij mijn hele zijn en wezen op uw tong 
kunt plaatsen en verantwoorden zonder 
ooit een zin uit Sartre of  Hegel te heb-
ben gelezen. Al sluit ge mij vierentwin-
tig uur op in uw kot, zoals de 24u van 
de Amber (20/4) met de minderbe-
gaafde student placht te doen. Al plaatst 
ge een varkentje bovenaan uw waslijst 
dat naar mij verwijst. Ik wil u blijven 
zien doen, doen inzien te blijven, de-doe-
doe-doe, de-da-da-da. En dat zongen we 
elk weekend in ‘t café om de hoek, waar 
een tiet nog een taart waard was, en dat 
wilt ge toch niet kwijt? Dat samen doen 
zoals doen toen nog kon zijn, en weet ge 
nog over Silver het paard? 

En ge weet dat ik hier zonder 
schroom naar Van Morrison en The 
Police verwijs en waarom doen we dan 
niet mee aan de Schamperquiz (22/4) 
waar die wetenschap nog nuttig kan 
zijn? Want met mijn handen op uw len-
den wil ik alleen maar winnen en ge-
wonnen zijn, de hoofdprijs uw lach en 
gij krijgt mijn niets met condimenten 

naar keuze, maar onthou dat ge Silver 
nooit in de bek kijkt.

Hoeveel is een taart nog waard als de 
tiet recht naar mijn niets staart? Naar 
mijn willen maar niet doen, mijn Silver 
op de renbaan met een gebroken poot. 
Zelfs de grootste nul, de grootste idi-
oot schiet nog liever mijn Silvertje Sil-
ver dood. En fuck, ‘t is binnenkort de 
12-urenloop (29/4), waar gij gaat lo-
pen en worden bezien. Waar gij enkel 
gaat bestaan in een baan rond mijn on-
aardige smoel. En de geest van Silver 
zal worden verstoord in zijn sluimer-
slaap, door de tiet die op en neer en op 
en neer gaat en elke tiet is een taart in ‘t 
café om de hoek. En elke geilaard is een 
open boek met Platinum ‘t paard in zijn 
broek. En daar komt Silvertje Silver zelfs 
niet dichtbij. Dan vergaat Silvertje Silver 
weer in mijn niets. Hi-ho Silvertje, hi-ho!

En uw naakt vergrijst in het donker 
van mijn niets, terwijl gij uw knieën naar 
uw kin plooit en er tranen parelen tus-
sen al uw holtes waar ooit Silver dronk 
en voor elke tiet een taart glazuurde. 
En als tranen honing waren, dan waart 
gij zoet als frangipane. Ge zou druipen, 
kruipen, verzachten tot nectar, weer de 
bijenkorf  in. Ge zou zeilen op de rug 
van een bij en terugkeren, via de kaap 
van de schaamte en schuld, terug naar 
mijn Silver, hi-ho! ■

door Brecht Vissers

Tiet voor taart
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FOTOPAGINA

Afgelopen week kwam de zomer Gent 
binnengefladderd. Tijd voor korte broe-
ken, vitamine D en in de zon naar cur-
sussen staren. 

door Arthur Joos
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De Stadshal
God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn ei-
gen vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doen 
wij dat in zijn plaats. Vandaag: de Stadshal. door Pieter De Smet

Ah, de Stadshal. Veel inkt is er al ge-
vloeid over dit uit de kluiten gewassen 
afdak in het hart van de Gentse bin-
nenstad. De Stadshal, ook wel smalend 
‘schapenstal’ genoemd, valt echter niet 
meer weg te denken uit het huidige 
Gentse stadsbeeld. Nochtans heeft de 
totstandkoming ervan heel wat voeten 
in de aarde gehad. Politici en historici 
hadden heel wat kritiek op de revisie 
van het Emile Braunplein.

HISTORIE VAN LANGE ADEM

De bouw van de Stadshal kadert in 
het algemene KoBra-plan, een letter-
woord dat is samengesteld uit ‘Koren-
markt’ en ‘Emile Braunplein’. Dit plan 
heeft de ambitie de heraanleg van die 
twee sites te realiseren. De Stadshal is 
zonder twijfel de meest gewaagde zet 
van de Stad Gent in KoBra. 

Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling een parkeergarage te bouwen on-
der het Emile Braunplein. Maar dat idee 
werd na een volksraadpleging in 1997 
afgevoerd. Begin 2000 lanceerde het 
toenmalige stadsbestuur dan maar een 
wedstrijd. “Ontwerpen jullie nu maar 
eens het Emile Braunplein”, was het 
motto.

Het Gents architectenechtpaar Rob-
brecht & Daem kon in samenwerking 
met het architectenbureau van Marie 
José Van Hee uiteindelijk de jury over-
tuigen met de Stadshal. Dat ontwerp 
was eigenlijk niet de eerste keuze van de 
Gentenaar, die een groener alternatief  
verkoos. “Maar dan konden we er niets 
meer op organiseren”, zei Martine De 
Regge (SP.a), schepen van Openbare 
Werken in Gent.

En zo geschiedde de Stadshal, een 
stalen constructie, afgewerkt met 
Afrormosiahout — dat na verloop van 
tijd grijs zou moeten worden — en glas. 
Kostprijs: 3,7 miljoen euro. De bouw 

begon in 2010 en de Stadshal was af-
gewerkt in 2012. De vier betonblokken 
waar het 40 meter lange en 20 meter 
hoge bouwwerk op rust, huisvesten te-
vens twee liften, die naar het Belfortcafé 
onder het gebouw leiden. Er zijn 1.600 
ramen in het glas en hout voorzien in 
functie van de ‘dynamische lichtinval’.

VEELVULDIG VERGUISD

Ondertussen is de Stadshal voor 
menig Gentenaar een vanzelfspre-
kendheid. Niet iedereen was echter zo 
tevreden met het idee. Sommige histo-
rici en politici vonden dat de Stadshal 
een veel te lomp bouwwerk was en dat 
de constructie in het midden van een 
historische omgeving veel subtieler had 
gemoeten. Zo hindert de Stadshal het 
zicht van de renaissancegevel van het 
stadhuis. Onder meer CD&V en N-VA, 
oorspronkelijk medestanders van Ko-
Bra, trokken hun steun voor het project 
in.

De UNESCO betreurde in een brief  
naar het Vlaams Parlement (dat de 

Stadshal mee financierde) dat er zon-
der medezeggenschap van UNESCO 
werd ingegrepen in het uitzicht van 
de historische omgeving. Later stelde 
UNESCO evenwel dat de heraanleg “de 
uitzonderlijke universele waarde van 
het Belfort” niet schaadt.

De architecten zijn dan ook formeel: 
“We hebben nauwgezet de principes 
van de renaissance-architectuur toege-
past en werkelijk alle verhoudingen ge-
detailleerd bekeken en berekend.”

FUTURISTISCH BEJUBELD

Tegenwoordig wordt de Stadshal 
door vele Gentenaars bejubeld voor 
haar ‘sociaal en verzamelend karak-
ter’. Er wordt geschaatst, gezongen, 
gedanst, geacteerd, piano gespeeld en 
tegenwoordig zelfs getennist onder de 
schaduw van het bouwwerk. 

Bovendien oogst het ontwerp van de 
Stadshal ook internationaal veel lof, ge-
tuige de vele prijzen en nominaties die 
de architecten in de wacht sleepten. ■
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Woensdag 29 april, 0900 hours. D-Day voor elke studentenvereniging die sportieve glorie 
hoog in het vaandel draagt. Duizenden getrainde gladiatoren vullen, loopschoen om de 
voet, met killersblik de arena van het Sint-Pietersplein. Objectief: toerkes lopen. 12 fokking 
uur lang. 

Als u op 29 april in een straal van 
800 meter rond de Sint-Pieterskerk 
vertoeft, zal u het vast gewaar worden: 
daverende straatstenen, endorfines in 
de lucht, het gejoel van de massa. Bin-
nenkort kreunt het plein aan de Blan-
dijn weer onder het sportief  orgasme 
dat de 12urenloop heet. Voor de 32ste 
keer al. Hoog tijd om eens samen te zit-
ten met de organisatie voor een nostal-
gische vooruitblik op de komende editie. 
C’est parti!

LAUFEN! (UND EIN BISSCHEN 
ZAUFEN)

Wie student zegt, denkt aan losban-
dige zuippartijen, vettigen bucht eten en 
nog eens op de snoozeknop duwen terwijl 
u eigenlijk in die vroege les hoort te zit-
ten. Met evenementen zoals de 12uren-
loop, waarbij sport op de eerste plaats 
staat, wil het FaculteitenKonvent dat 
typebeeld ietwat bijstellen. Het concept 
is simpel: 19 teams spurten zich de pleu-
ris om Borlée-gewijs zo veel mogelijk 
rondjes van ongeveer 400 meter af  te 
leggen. Toch is er ook voldoende plaats 
voor extra sportief  vertier. Naar goede 
traditie voorzien de sponsors een brede 
waaier aan randanimatie op het midden-
plein, waar elke deelnemende vereni-
ging ook haar eigen Fakbar met spijs en 
drank heeft (pintjes aan nen euro!). “Aan-
gezien het sportieve aspect op organi-
satorisch vlak zo goed als verzadigd is, 
willen we dit jaar de mogelijkheden van 
het middenplein nog beter benutten”, 
verklapt Maxim Mommerency, samen 
met Jasper Van der Avert hoofdcoör-
dinator van de 12urenloop. “Net als 
vorig jaar wordt er een DJ contest ge-
organiseerd, maar daarnaast zal er ook 
een heuse Rock Rally plaatsvinden. De 
winnaar mag in augustus op het Sziget 

Festival in Boedapest spelen! Voor de 
vroege vogels zal er tenslotte een sessie 
ochtendgymnastiek worden voorzien.”

OÙ EST LE SWIMMING POOL?

De organisatie stimuleert de vereni-
gingen om origineel uit de hoek te ko-
men bij de inrichting van hun standjes, 
en dat mist zijn effect niet. Momme-
rency: “Dit jaar kregen we toch enkele 
vreemde verzoeken. Een vereniging wil 
bijvoorbeeld een zwembad op het plein. 
Zolang de veiligheidsvoorschriften ge-
respecteerd worden, zijn de meeste ver-
zoeken voor ons geen probleem. Maar 
dat zwembad zal op het randje zijn. 
(lacht)” Ook tijdens de speciale rondes, 
die om het uur doorgaan, viert de cre-
ativiteit hoogtij. “Twee jaar geleden 
heeft het VTK voor de ‘draag-de-prae-
ses-ronde’ een kameel besteld. Er was 
toen een gigantische toeloop om dat 
beest te zien”, herinnert Mommerency 
zich. 

NO BALLS, NO GLORY

Voor de tietjes en pietjes hoeft u 
ook dit ook dit jaar niet te komen. “Tot 
twee jaar geleden was er nog een 
naakte mannen- en vrouwenronde. 
Toen heeft de politie echter enkele 
PV’s opgesteld voor openbare ze-
denschennis. Sindsdien houden we 
het op een ‘schaars geklede-ronde’. 
Maar ook binnen die grenzen blijven 
de deelnemers aangenaam creatief. 
Wel nieuw dit jaar zijn de onesie-
ronde en de wetsuit-ronde van spon-
sor Boardex, waarmee een surfreis 
te winnen valt.” Ondanks de ver-
hoogde aandacht voor randanimatie 
blijft het lopen zelf  de focus. Ook bij 
de verenigingen. Die nemen de wed-

strijd serieus. Heel serieus. Zo zijn ver-
schillende teams (waaronder, in zekere 
mate, ook Schamper, red) al een tijdje 
keihard aan het trainen. “Bij het VTK, 
samen met HILOK jaarlijks topfavo-
riet, werken ze zelfs met een speedteam 
van lopers die een bepaalde maximum-
tijd halen. Op de 12urenloop zelf  ge-
bruiken ze computer om de tijden van 
het speedteam nauwgezet bij te houden. 
Haal je de norm niet meer, dan word je 
verzocht even uit te rusten.” Het blijven 
burgies natuurlijk.

Het loopfestijn wordt dit jaar op 
gang geschoten door het gelegenheids-
trio vice-rector Freddy Mortier, bur-
gemeester Daniël Termont en Schepen 
van Sport Resul Tampaz. Lopers en 
supporters kunnen hun laatste restjes 
energie kwijt op de afterparty, waar de 
winnaar van de DJ contest zijn platen 
nog eens mag doen spinnen. Voor de 
overwinning van de loopwedstrijd zelf  
gaat het wellicht tussen de raspaarden 
van VTK en HILOK. Of  gaat Schamper 
er als derde hond mee lopen? 

De Livescores van de 12urenloop 
kan u volgen op schamper.be ■

12 uren lopen

door Simon Hoebeke
cartoon door Bos Goderis

ONDERWIJS
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Het PFK onder de loep
Het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK) groepeert de politieke en filosofische studenten-
verenigingen. Normaal gezien verloopt alles er redelijk gemoedelijk, maar een occasionele 
politieke uitschieter is nooit uitgesloten. De voorbije maanden was het van dattum.

door Selin Bakistanli en Thomas Jacobs

Afgelopen weken was de aandacht 
in het PFK vooral gericht op de hetze 
rond Actief  Linkse Studenten (ALS) 
en het Katholiek Vlaams Hoogstu-
dentenverbond (KVHV). Nadat ALS 
voor het tweede jaar op rij problemen 
had met haar subsidiedossier, werd de 
vereniging definitief  geschorst uit het 
PFK. ALS vocht die schorsing, met 
succes, aan en wordt opnieuw erkend 
onder voogdij van de Dienst Studente-
nActiviteiten. Ondertussen weigert het 
trotskistische ALS het conservatieve 
KVHV binnen te laten op twee van haar 
activiteiten. Boos stuurt het KVHV een 
open brief  de wereld in, waarin ze niet 
alleen ALS, maar het breder links aan 
de Universiteit beticht. Welke ravage 
hebben de kemphanen achtergelaten in 
het Konvent?

DE SECRETARIS SPREEKT

“Dit hoort erbij. Zonder de afgelopen 
weken was het eigenlijk een rustig jaar”, 
stelt Simon Van Poucke, secretaris bij 
het PFK. “Het konvent draait nog, on-
danks de strubbelingen en spanningen.”

De affaire-ALS is nu afgerond. 
Wat vind je van de hele zaak?

Van Poucke: “Ik denk dat het te 
vroeg is voor mij om hierover een uit-
spraak te doen. Het PFK is nog niet 
kunnen samenkomen over de finale be-
slissing, dus het is moeilijk om aan te 
voelen wat de andere verenigingen er-
van zullen vinden.”

Leiden zo’n zaken tot conflict tus-
sen verenigingen onderling of  tussen 
mensen aan tafel?

Van Poucke: “Tussen mensen aan 
tafel zou er al iets heel ergs moeten 
gebeuren om echt grote conflicten te 
veroorzaken. Soms kan het wel eens 

persoonlijker worden tussen een KVH-
V’er en een ALS’er, maar voor de rest… 
Ik denk dat de meeste verenigingen wel 
met elkaar kunnen samenwerken en aan 
dezelfde leer kunnen trekken, zelfs als 
ze ideologisch verder uit elkaar liggen.”

Kunnen communisten eigenlijk 
boekhouden?

Van Poucke: “Ik vermoed van wel, 
vermits zij toch een planeconomie wil-
len (lacht). Het probleem met ALS is dat 
ze effectief  zeer actief  zijn. Ze moe-
ten het hebben van hun betogingen en 
dergelijke, dat is hun kernwerking. Ik 
vind het belangrijk dat er ook zo’n ver-

eniging in het PFK zit, maar uiteraard 
moeten zij zich wel houden aan de re-
gels. Tien politieke en/of  filosofische 
activiteiten per jaar… Daarbij moeten 
ze effectief  eens een lezing geven en ze 
moeten uiteraard hun administratie in 
orde brengen.”

STEMMEN VANOP DE BANKEN

De PFK-banken staan er niet om de 
aanwezigen te beletten elkaar in de ha-
ren te vliegen. Toch zijn de meningen 
daar ook erg verdeeld. COMAC is de 
jongerenafdeling van de PVDA en ligt 
ideologisch dicht bij ALS. Toch zijn ze 
het daarom niet per se altijd eens met 

de acties van de ALS’ers. Stephen Bri-
gitta, COMAC-verantwoordelijke, legt 
uit. 

“Wij keuren het af  dat ALS mensen 
op hun activiteiten weigert. Onze acti-
viteiten staan open voor iedereen. Toch 
erkennen we dat andere verenigingen 
zoals onder andere ALS, die in het ver-
leden al fysieke aanvaringen hebben 
gehad met (extreem)rechtse verenigin-
gen, liever wat meer maatregelen wil-
len kunnen nemen. We mogen ook niet 
naïef  zijn, de komst van KVHV op een 
meeting een week voor de grootste ac-
tiviteit van ALS, dat was niet zomaar.”

Zijn jullie het eens met de sanctie 
die ALS begin december gekregen 
heeft? 

Brigitta: “Absoluut niet. Dat ALS in 
het verleden niet tijdig klaar was, speelt 
nu geen rol, aangezien het dit jaar ge-
woon in orde was! De Sociale Raad én 
de Juridische Dienst van de UGent wa-
ren het daarmee eens. Dat het bestuurs-
college nu dit ‘compromis’ opstelt, 
toont aan dat de Universiteit liever de 
sociale vrede bewaart in plaats van het 
PFK op haar fout te wijzen en haar ei-
gen regels te volgen. ALS had volledig 
weer aangenomen moeten worden in 
het PFK, zonder enige sancties.”

Tast zoiets de sfeer voelbaar aan 
in het PFK?

Brigitta: “Het is in het geval van de 
PFK-vergaderingen zelf  nogal moei-
lijk om te spreken van sfeer. We praten 
vooral over technische details. Er ko-
men zelden politieke thema’s waarover 
we meer diepgaand kunnen discussië-
ren. De tussenkomsten van ALS waren 
in die zin een verademing dat ze mee dat 
politieke in het PFK brachten.” ■

"Het probleem met 
ALS is dat ze effectief 

zeer actief zijn"
Simon Van Poucke
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De grote verzoening?

Tijd om alles eens goed door te pra-
ten met de kopstukken van ALS en 
KVHV. Respectievelijk Koerian Ver-
besselt en Michiel Vantongerloo 
schoven aan tafel.

INTIMIDATIE OF 
DISCRIMINATIE?

Een tijd terug weigerde ALS een 
groep KVHV’ers binnen te laten op een 
evenement. Heel dit tafereel werd ge-
filmd door de Verbonders, die gewapend 
waren met camera’s. Het bleef  niet bij 
die ene keer. Op 31 maart werden KVH-
V’ers weer de toegang ontzegd, op een 
seksismedebat ditmaal. ALS is ervan 
overtuigd dat het naïef  is om te denken 
dat KVHV zomaar activiteiten wil bij-
wonen, terwijl KVHV blijft volhouden 
dat dat hun enige intentie is. 

Blijft ALS bij haar standpunten en 
zal ze KVHV in het vervolg weer de 
toegang ontzeggen?

Verbesselt: “Wij hopen het KVHV 
niet meer te moeten weigeren. We heb-
ben ze op die twee bewuste meetings 
geweigerd, omdat ze kwamen provoce-
ren en intimideren. Ze waren in grote 
groep, met pet en lint, beelden aan het 
maken van de aanwezigen en hadden 
een agressieve houding naar ons toe. Ik 
denk dat eender welke studentenvereni-
ging dergelijke provocatie op haar debat 
niet zou toelaten.”

Vantongerloo: “Misschien kan je 
inderdaad geïntimideerd zijn als er in-
eens een troep mensen met een andere 
politieke mening voor je staat. We heb-
ben voorgesteld om zonder pet en lint 
binnen te gaan, maar dat was ook niet 
goed. Ik snap niet waarom het zo in-
timiderend zou zijn om gewoon een 
lezing bij te wonen, terwijl we bijvoor-
beeld vorig semester nog naar een le-
zing van COMAC zijn geweest. Ik kan 

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en Actief  Linkse Studenten 
(ALS) staan allebei garant voor spektakel. Recent werd het Politiek-Filosofisch Konvent 
(PFK) met de schorsing en ‘hererkenning’ van ALS en de open brief  van KVHV het toneel 
van wel erg veel politiek drama.

me niet herinneren dat wij ons daar 
misdragen hebben.”

Verbesselt: “Op onze activiteitenpa-
gina op Facebook kondigde het KVHV 
aan te komen ‘gewapend met pet en lint 
tegen al dat feministisch geweld’. Bij de 
meeting over Syriza posten jullie ‘mis-
schien is het tijd voor een portie legi-
tiem geweld’.”

Vantongerloo: “Daar kan ik je wel in 
volgen. Ik kan ook niet altijd iedereen 
onder toezicht houden. Anderzijds is 
het wel niet onze bedoeling om bewust 
te intimideren.”

Bij COMAC werd KVHV niet ge-
weigerd, vanwaar het idee om met 
camera’s in de aanslag naar het ALS-
evenement te gaan?

Vantongerloo: “Bij COMAC wa-
ren we in eerste instantie dan ook ver-
baasd binnen te mogen, aangezien er 
nog altijd van wordt uitgegaan dat een 
rechtse vereniging een fascistisch volk-
je moet zijn. Maar laten we eerlijk zijn, 
ALS cultiveert een iets striktere hou-
ding op dat punt.” 

Verbesselt: “Wij hebben geen pro-
bleem met rechtse studenten die hun 
mening uiten of  die dingen organiseren 
aan de UGent, absoluut niet. Wat wij 
niet kunnen hebben is racisme, fascisme 
en neonazisme aan de universiteit.”

Als er in de toekomst nog een 
ALS-activiteit wordt georganiseerd 
waar enkele KVHV’ers op afkomen, 
zonder provocatie, laten jullie hen 
binnen?  

Verbesselt: “Wij hebben nooit ge-
zegd dat we categoriek leden van het 
KVHV gaan weigeren. Wat wij doen is 
mensen die komen intimideren en een 
agressieve houding hebben weigeren.”  

Vantongerloo: “Als ALS nog eens 
een debat organiseert dat ons interes-
sant lijkt, en wij komen langs, in pet en 
kleur. Zouden wij binnen mogen?”

Verbesselt: “Dat hangt van de situ-
atie af. Vorige keren zouden onze mee-
tings niet op ordelijke manier kunnen 
doorgegaan hebben indien we jullie 
hadden toegelaten.” 

Vantongerloo: “Da’s een beetje te-
genfeitelijk redeneren, lijkt me. Nu ga 
je ervan uit dat, eenmaal we binnen wa-
ren, we een orgie van geweld hadden 
gesticht om elke vorm van discussie of  
debat onmogelijk te maken.”

DE TAFELS VAN HET PFK

Het PFK huisvest dertien politieke 
en filosofische verenigingen. KVHV en 
ALS waren er tot voor kort allebei lid. 
ALS is echter haar lidmaatschap verlo-
ren na een omstreden sanctie nadat ze 
twee jaar op rij niet in orde waren met 
hun administratie.

Heeft ALS nog een plaats in het 
PFK?

Vantongerloo: “ALS heeft uiteraard 
een plaats in het PFK, zolang de regels 

Koerian Verbesselt (ALS)

door Selin Bakistanli en Thomas Jacobs
foto door Brecht Vissers
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worden gerespecteerd. Ik denk dat dat 
de basis is die we van iedereen kunnen 
verlangen.”

Verbesselt: “Ik denk dat wij onte-
recht zijn uitgesloten uit het PFK. We 
waren zogezegd niet op tijd, maar ver-
enigingen hebben tot 31 december de 
tijd om hun activiteiten in te dienen. De 
statuten zijn door het PFK zelf  niet ge-
volgd en de Sociale Raad was daar dui-
delijk in: ALS was wél in orde.”

Vantongerloo: “ALS wordt nu on-
der curatele geplaatst van de DSA, wat 
ik eigenlijk een halfslachtige oplossing 
vind. Het is een soort van verlengde 
minderjarigheid voor studentenvereni-
gingen.”

BRIEF VOOR DE RECTOR

Nadat KVHV tot tweemaal toe ge-
weigerd werd op een activiteit hebben 
ze een open brief  de wereld in gestuurd, 
waarin ze een aantal problemen aan de 
universiteit aankaarten. Onder andere 
de namen van vice-rector Freddy Mor-
tier en HoGent-docent Michaël Bou-
chez vallen. Die laatste is lid bij ALS 
en werd herkend in het filmpje als een 
van de ALS’ers die KVHV de toegang 
ontzegt. 

Kan je de open brief  aan rector De 
Paepe toelichten?

Vantongerloo: “Die open brief  von-
den wij nodig, omdat de UGent zich op 
de vlakte hield in het debat rond ALS. 
Wij gaan hierover samenzitten met de 
rector.  Het lijkt me dat we geen loze 
beschuldigingen uiten. Het is een pro-
bleem als personeel van de Universiteit 
Gent (in casu gaat het om een docent van 
de HoGent, red.) zich actief  gaat mengen 
in het politiek debat tussen twee vereni-
gingen.” 

Verbesselt: “Dan zeg jij eigenlijk dat 
mensen die toevallig aan de UGent of  
HoGent tewerkgesteld zijn niet mogen 
deelnemen aan politieke activiteiten.”

Vantongerloo: “Er is een groot ver-
schil tussen aanwezig zijn op debatten 
en andere mensen bewust weigeren van 
een debat. Werknemers van de UGent 
mogen deelnemen aan politieke activi-
teiten, maar het weigeren van andere 
verenigingen op openbare politieke ac-
tiviteiten is van een heel andere aard 
dan gewoon deelnemen.”

In 2000 had Freddy Mortier er een 
probleem mee dat NSV! Een activi-
teit zou organiseren op de ‘linkse’ 
Blandijn. 

Vantongerloo: “Ik vind dat onge-
past gedrag van iemand die toch voor 
alle studenten spreekt. Ik vind dat uni-
versiteitsgebouwen een neutraal karak-
ter hebben.”

Verbesselt: “Met ALS hebben wij 
geen enkel probleem met het meeste 
wat rechts ook organiseert of  doet aan 
de unief. NSV! nodigt echter o.a. men-
sen van de Ku Klux Klan, en met zo’n 
sprekers hebben wij wél een probleem. 
We denken echter niet dat een verbod 
iets zal uithalen, wij opteren eerder 
voor mobilisatie en bewustmaking bij 
studenten.”

Vantongerloo: “Kijk, op de NSV!-
betoging loopt er inderdaad wat schim-
mig volk tussen waar ik ook niet al te 
graag mee aan de toog zou willen han-
gen. Anderzijds geloof  ik wel dat elke 
vereniging iedereen zou mogen uitnodi-
gen en dat er een zo groot mogelijke di-
versiteit is van botsende denkbeelden.”

VERZOENING?

KVHV en ALS zijn twee verenigin-
gen die, los van hun inhoud, een aantal 
gelijkenissen vertonen. Ze zijn allebei 
in de recente geschiedenis uitgesloten 
geweest, hebben allebei altijd een vrij 
tegendraadse positie ingenomen en 
hebben allebei een grote concurrent op 
een gelijkaardige plaats in het politiek 
spectrum.

Vinden jullie dat jullie qua stijl op 
elkaar lijken?

Verbesselt: “Ik vind het moeilijk om 
stijl los van inhoud te zien. Ik heb nooit 
gelijkenissen tussen KVHV en ALS ge-
zien.”

Vantongerloo: “Ik durf  wel zeggen 
dat er parallellen zijn. ALS en KVHV 
zijn verenigingen die geen genoegen 
nemen met de middelmaat. Het zijn ver-
enigingen die appelleren aan een soort 
persoon die meer wil doen dan gewoon 
vier jaar lang te wachten op zijn di-
ploma om dan verder op te gaan in de 
grijze massa. Ik denk in dergelijke ab-
stracte vorm dat wij inderdaad gelijk-
lopende kenmerken vertonen, ware het 
niet dat wij andere middelen gebruiken 
en andere mensen aantrekken.” 

Kunnen we in de toekomst een ac-
tiviteit van KVHV en ALS samen ver-
wachten?

Vantongerloo: “Ik ben altijd wel 
geïnteresseerd in een debat, maar alles 
hangt af  van de volgende senior. Mijn 
termijn loopt af  op 1 mei, ik kan het 
hete hangijzer doorschuiven.”

Verbesselt: “Ik heb ook niks tegen 
een debat waar ALS en KVHV aanwe-
zig zijn…”

En weg zijn beide heren. We vra-
gen ze nog even om samen te poseren 
voor onze cover, maar vervolgens zijn 
ze pleite. Awkward enkele meters ach-
ter elkaar lopend, terug naar het Ver-
bondshuis en de linkse kameraden. De 
kloof  is precies toch nog niet helemaal 
gedicht. ■

Michiel Vantongerloo (KVHV)
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Hogescholen en universiteiten moeten beter leren samen-
werken. Zeker nu ze krap bij kas zitten. Kunnen associaties, 
die ooit dienden om hogeschoolopleidingen te integreren in 
de universiteit, zichzelf  heruitvinden of  verworden ze tot 
wat ze vandaag al lijken te zijn: een lege doos?

De universitaire associaties liggen 
al enige tijd onder vuur. Een van de 
voornaamste redenen voor de samen-
werkingen tussen hogescholen en uni-
versiteit, de zogenaamde ‘inkanteling’ 
van de professionele opleidingen in de 
universiteiten, voltooide zich bij het be-
gin van vorig academiejaar. Nu steken 
meerdere vragen de kop op over wat de 
associaties nog moeten en kunnen bete-
kenen. Minister van Onderwijs Hilde 
Crevits (CD&V) gaf  begin november al 
in Schamper aan zich te buigen over het 
nut van de associaties. Een dik halfjaar 
later laat ze uitschijnen dat die associa-
ties wel degelijk nog een rol te spelen 
hebben. Zo is de Associatie UGent (AU-
Gent) zich momenteel aan het herbron-
nen over haar takenpakket en functie. 
Dit gebeurt in een werkgroep waarin 
de drie hogescholen — Arteveldehoge-
school, Hogeschool Gent en Howest — 

en Universiteit Gent vertegenwoordigd 
zijn. “De fundamentele vraag die we ons 
stellen is ‘Waar leveren wij toegevoegde 
waarde?’ Ik heb een hekel aan structu-
ren die enkel bestaan omdat ze bestaan”, 
klinkt het bij Luc Van den Bossche, 
voorzitter van de AUGent. Net dat laat-
ste is net een van de voornaamste kri-
tieken op de associaties: ze hebben hun 
nut gehad, het is tijd om ze af  te voeren 
want samenwerken kan ook buiten de 
associaties om. Van den Bossche beseft 
dat er een nieuwere manier van denken 
nodig is: “Ik twijfel niet aan het nut van 
de associaties, maar we moeten anders 
denken dan vroeger.”

In 2003 werd het Vlaamse hoger on-
derwijs grondig hervormd. Naast de 
invoering van de bachelor- en master-
structuur besliste toenmalig minister 
van Onderwijs Marleen Vanderpoor-
ten (Open VLD) dat elke universiteit 

banden moest aangaan met een of  
meerdere hogescholen. Concreet bete-
kende dit dat elke universiteit een diep-
gaandere samenwerking aanging met 
verschillende hogescholen, dit onder 
de noemer van ‘associatie’. Een van de 
kerntaken van die associaties was om de 
inkanteling voor te bereiden. Bij het be-
gin van vorig academiejaar, 2013-2014, 
werd die voltooid. André Oosterlinck, 
voorzitter van de Associatie KU Leu-
ven ziet een tweede, belangrijke func-
tie voor de associaties: “We moeten de 
samenwerking tussen de instellingen 
continu blijven stimuleren en bevorde-
ren. Men kan veel besparen als er nog 
beter samengewerkt wordt. Zo kunnen 
we de middelen veel efficiënter aanwen-
den.” Aan Arteveldehogeschool klinkt 
het bij monde van algemeen directeur 
Johan Veeckman echter dat associa-
ties niet kostenbesparend zijn en zelfs 
nooit zijn geweest. “We zetten in op de 
schakelprogramma’s en de verdere pro-
fessionalisering, en dat heeft zeker een 
kostenbesparend effect. Maar dat is niet 
het doel op zich.” 

SCHILD OF VRIEND

De voorbije jaren kende de AUGent 
niet haar beste jaren. Voorzitter Van 
den Bossche bevestigt: “Ik ben enige 
tijd minder tevreden geweest over onze 
associatie, die mindere periode moeten 
we niet ontkennen. Ik was daar niet 
gelukkig mee. De inkanteling heeft 
een tijdje aangesleept en zijn naweeën 
gehad, maar dat is nu voorbij”. Voor-
al Hogeschool Gent (HoGent) moest 
zwaar inleveren bij de inkanteling. Zo 
daalde het aantal inschrijvingen van 
bijna 18.000 studenten tot minder dan 
13.000, dit vooral door het verlies van 
de opleidingen industrieel ingenieur. 
Nu zouden de neuzen weer in dezelfde 
richting staan. Rector Anne De Pae-
pe: “De bereidwilligheid is er bij alle 
partners om meer samen te werken, 
we beseffen welk potentieel we hebben. 
Ook HoGent stelt zich anders op dan 
vroeger. We moeten niet alles willen 

Associaties 2.0?
Op zoek naar een doel

door Frédéric Piccavet en Arno Vanhollebeke 
cartoon door Bos Goderis
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doen, maar we moeten keuzes maken 
en inzetten op een à twee speerpunten.” 
Voorzitter Van den Bossche benadrukt 
de pro-actieve houding van de UGent: 
“Rector De Paepe speelt een grotere en 
betere rol dan haar voorganger.”

Bij HoGent bevestigt algemeen di-
recteur Bert Hoogewijs het belang van 
de samenwerkingen, vooral dan met de 
UGent. De huidige nieuwe heropleving 
kan echter op niet zoveel enthousiasme 
rekenen: “Voor mij hoeven die werk-
groepen evenwel niet. Er wordt al zo-
veel vergaderd. Maar mocht nu uit deze 
werkgroep een of  ander specifiek pro-
ject naar voren komen dat tot voordeel 
zou zijn van alle partners, dan was dit 
mooi meegenomen.”

Een andere mogelijke belemmering 
binnen de Gentse associatie is de con-
currentie tussen de twee Gentse ho-
gescholen, Artevelde en HoGent. Hun 
opleidingsaanbod loopt namelijk voor 
een groot deel gelijk. Johan Veeckman 
van Artevelde: “Soms maakt dat ons het 
leven moeilijk, ja.” Van den Bossche is 
hier niet blind voor: “In zekere mate zijn 
het zeker concurrenten, maar ze kunnen 
het zich ook permitteren om niet teveel 
te moeten samenwerken, ze zijn groot 
genoeg om alleen te overleven. De auto-
nomie van de instelling is zeer belang-
rijk voor ons.” Ook Oosterlinck ziet de 
Associatie KU Leuven als een belang-
rijk platform om onderlinge concurren-
tie onder controle te houden.

TERUG IN GENTSE KUDDE

De alomtegenwoordigheid van 
die Leuvense associatie is al jaren een 
doorn in het oog van de AUGent. Bo-
vendien waren er al eerder dit jaar pro-
blemen aan de Gentse LUCA School of  
Arts, die ook onder de Associatie KU 
Leuven valt. Een andere, grotere hoge-
school, de vroegere KaHo Sint-Lieven 
(nu Odisee) met vestigingen in Gent, 
Aalst en Sint-Niklaas werd eveneens 
een aantal jaar geleden door Leuven 
ingelijfd. Dit ondermijnt mede het ge-
wicht van de Gentse associatie. Van den 

Bossche ziet het al jaren liever anders: 
“Een geografische, provinciale indeling 
van de associaties zou zeker logischer 
— en op sommige vlakken stukken ge-
makkelijker — zijn. Natuurlijk zou ik er 
niet rouwig om zijn die indeling regio-
naal te herstructureren. Het zou leuke 
uitdagingen geven.” Rector De Paepe: 
“Natuurlijk stellen we ons vragen of  
de huidige indeling van de associaties 
wel logisch is en of  we niet beter met 
regio’s zouden werken. De historiek is 
wat ze is.” De Paepe benadrukt daar-
naast dat instellingen uit verschillende 
associaties zeker ook buiten de associa-
ties samenwerken. 

Dat die hoop van de Gentse associ-
atie op verdere uitbreiding niet onrea-
listisch is, blijkt ook uit de problemen 
aan LUCA waar een exit uit de Leu-
vense associatie niet onmogelijk geacht 
wordt. Voorzitter Van den Bossche nu-
anceert de utopie: “Vandaag heeft ieder-
een gekozen voor de associatie waarin 
ze zitten. Het was geen huwelijk uit 
liefde, het was een verstandshuwelijk 
waarin getrouwd moest worden, maar 
we konden kiezen met wie. Als we de 
associaties regionaal organiseren, zou-
den de instellingen niet eens hun huwe-
lijkspartner kunnen kiezen, wat zeker 
zijn nadelen heeft.”

HOGESCHOOL, HOGE PRIJZEN

Voorzitter Van den Bossche wou nog 
niet prijsgeven wat uit de werkgroep 
zal komen en waarop de AUGent zal in-
zetten. Maar volgens rector De Paepe 
kan er vooral op vlak van onderzoek en 

onderwijs veel meer gedaan worden. 
“Bijvoorbeeld bij het omzetten van ons 
theoretisch onderzoek naar meer toege-
past onderzoek kunnen de hogescholen 
een zeer belangrijke rol spelen. Onder-
zoek zal waarschijnlijk een van de zaken 
zijn waar we volop op inzetten.”

Enkele jaren terug was er ook spra-
ke van de studentenvoorzieningen 
— waaronder de studentenresto’s en 
homes — op het niveau van de associ-
atie te organiseren. Daarbij zouden dus 
hogeschoolstudenten aan hetzelfde ta-
rief  kunnen eten in de Brug en even 
goedkoop kunnen zwemmen in het 
GUSB. Dat laatste is ondertussen al 
realiteit, dat eerste zit er nog lang niet 
aan te komen. Directeur Studenten-
voorzieningen van Universiteit Gent 
Marc Bracke: “Voor mij is het geen 
enkel probleem om alle studenten, ook 
die van de hogescholen, in onze resto’s 
te laten eten aan hetzelfde tarief. Maar 
de hogescholen willen gewoonweg niet 
mee betalen aan de kosten die dat met 
zich meebrengt voor ons als universi-
teit, zo krijgen we natuurlijk moeilijk 
een akkoord. Ik vind het jammer dat 
de bereidwilligheid om mee te betalen 
er niet is. Dus is de vraag: ‘Wat hebben 
zij ons aan te bieden?’ Soms heb ik het 
gevoel dat elke samenwerking welkom 
is als we iets gratis aanbieden.” Rector 
De Paepe bevestigt dat de kans klein is 
dat de Gentse associatie op studenten-
voorzieningen zal inzetten de komende 
jaren.

Daarbij lijkt de focus duidelijk: inzet-
ten op beleidsmatige, onderwijsthema’s 
en de onderlinge samenwerking tussen 
wetenschappelijke onderzoekers bevor-
deren. De Gentse student dreigt niet 
meteen veel te merken van de volgende 
fase in het bestaan van de AUGent, die 
haar bestaan verzekerd ziet. De Paepe: 
“De associatie opdoeken? Geen sprake 
van. Ze heeft zeker haar nut, we zijn op 
zoek naar die meerwaarde en gaan er 
ook met alle partners voor.” ■

"De associaties zijn 
verstandshuwelijken"
Luc Van den Bossche

SCHAMPER 554           13



ONDERWIJS

Ghent Living Labs
De proeftuin van sociale innovaties

In een ver vervlogen verleden namen stadsbesturen, bedrijven en overheidsdiensten beslis-
singen zonder rekening te houden met de stakeholders, zelfs wanneer die genomen maat-
regelen hinder zouden kunnen veroorzaken. Met Ghent Living Lab gaat het vandaag 
gelukkig anders.

Ghent Living Lab (GLL) is een 
verzameling Gentenaars, ontwik-
kelaars en experten die sinds 2013 
geregeld samen komen om ideeën, 
meningen en innovaties uit te tes-
ten en te ontwikkelen. De orga-
nisatie wordt door de Stad Gent 
aangestuurd, maar is tegelijkertijd 
ook een open partnerorganisatie; 
een koepel waar een aantal hoge-
ronderwijsinstellingen samen met 
verschillende marketingbureaus 
zitten. De organisatie buigt zich 
over bepaald een project en pro-
beert met behulp van focusgroe-
pen een soort blauwdruk te geven 
aan dat project. De vernieuwde 
website van de Stad Gent is daar 
een voorbeeld van. In een campag-
nefilmpje is te zien hoe de orga-
nisatie samen met een focusgroep 
van een tiental deelnemers van 
verschillende leeftijden de vorm en 
de functies van de website bespre-
ken en uittekenen.

CO-CREATIE

De gebruikers worden al vroeg 
in het ontwikkelingsproces be-
trokken bij het analyseren van 
noden en het brainstormen rond 
ideeën. Vervolgens wordt het ge-
bruikerspanel ook betrokken bij 
de concrete ontwikkeling van deze 
ideeën en tenslotte bij het uittes-
ten van prototypes. Het doel is om 
zo dicht mogelijk bij de verwach-
tingen aan te sluiten en te kun-
nen testen hoe deze innovatie zich 
verhoudt met de leefwereld van de 
gebruikers. Ze worden op een in-
tensieve manier betrokken en als 
een evenwaardige co-creator be-
handeld.

FOCUS OP LEEFWERELD

Afhankelijk van het onderwerp 
kan de opkomst van de deelne-
mers veranderen. Bart Rosseau 
van de dienst Data en Informatie: 
“In sommige gevallen zijn de Gen-
tenaars happig om deel te nemen 
aan de focusgroepen, in andere 
gevallen dan weer niet. Het is be-
langrijk om onderwerpen aan te 
kaarten die zich in de leefwereld 
van de deelnemers afspelen. Het 
gaat trouwens niet altijd over fo-
cusgroepen, maar bijvoorbeeld 
ook live testing van applicaties, 
workshops, en dergelijke meer.” 
Indien nodig worden er inspan-
ningen gedaan om vrouwen en/of  
minderheden zeker op te nemen 
in de steekproef. Ook kan er gefil-
terd worden op bijvoorbeeld inte-
resse of  op technische kennis. Een 
gender-evenwicht wordt vaak na-
gestreefd, al hangt dat af  van het 
project. Wanneer een project niet 
verloopt zoals gepland, wordt er 
door GLL ingegrepen. “Als blijkt 
dat er te weinig kandidaten zijn 
voor een bepaald project kan het 
verholpen worden door een twee-
de rekrutering te doen. Maar de 
output is dikwijls gebonden aan 
het aantal deelnemers. Hoofdzake-
lijk is dat er een controle is met de 
eindgebruikers. Onze grootste uit-
daging is het Living Lab te blijven 
gebruiken als netwerk om partners 
die geïnteresseerd zijn in innovatie 
in Gent, in contact te brengen met 
Gentenaars”, aldus Roseau.

Wie interesse heeft in het pro-
ject kan zich aanmelden op ghent-
livinglab.be. ■

door Adel Mouchalleh
cartoon door Lorenz Kempeneers
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Snapsletjes

Zoals het een ware blokperiode betaamt steekt er een nieuwe hype de kop op bij de studen-
ten. Gentstudent is de rage du jour bij blokkend Gent. “Het is niet de bedoeling dat het een 
pornokanaal wordt”, benadrukt de oprichter. 

door Selin Bakistanli

Op 18 maart besliste de beheerder 
van de Facebookpagina Parels van 
UGent dat het tijd was voor een nieuwe 
hype. De jongeheer in kwestie weet uit 
ervaring dat zo’n nieuwigheden ferm 
kunnen aanslaan in de blok. “Ik wist ei-
genlijk wel dat er een markt voor was 
aangezien iedereen tegenwoordig op 
Snapchat zit. Het succes is geen com-
plete shock.”

“Ik doe het momenteel nog allemaal 
alleen, mijn blok gaat dus niet goed ver-
rassend genoeg (lacht). Mijn vrienden 
zijn wel op de hoogte, we babbelen er 
vaak over. Ik zal misschien een betere 
oplossing moeten vinden ...”

UGENT(UN)OFFICIAL

“Op Snapchat zijn er af  en toe live-
events waar je verschillende foto’s in 
een verhaal kan zien. Het leek me tof  
om zoiets ook voor de UGent te ma-
ken”, legt de oprichter het begin van 
zijn succesverhaal uit. “Daarom heb ik 
het Snapchataccount ugentofficial aan-
gemaakt.”

De bijbehorende Facebookpagina is 
echter automatisch verwijderd na rap-
portering door de Universiteit Gent 
zelf. “De hype is niet officieel verbonden 
aan de universiteit, dus is het ook lo-
gisch dat we onze naam liever niet zien 
opduiken”, vertelt Tom Dekeyzer van 
het rectoraat aan Deredactie.be.

ZONDAG GAAT ZE NAAR DE 
KERK...

Titty Tuesday, Sixpack Saturday, ... 
Voor elke dag van de week lijkt er een 
thema te zijn dat niet veel aan de ver-
beelding overlaat. “Die themadagen 
worden meestal bedacht door de men-
sen zelf. Ik heb enkel zedige zondag zelf  

gevonden”, probeert de oprichter ons te 
overtuigen van zijn onschuld. 

Mensen die een blik werpen op het 
account zouden ervan verschieten, 
maar er wordt daadwerkelijk gefilterd. 
Veel weinig verhullende foto’s halen de 
revue niet. Toch is het aantal meisjes 
dat gewillig hun borsten met de wereld 
delen verbazingwekkend groot. “Dat 
zal door die anonimiteit zijn zeker ... 
Ik denk niet dat mensen beseffen dat ik 
hun gebruikersnaam kan zien. (lacht).”

“Ik ben al drie jaar samen met mijn 
lief. Af  en toe kijken we samen, zij wil 
dan pieten zien, ik heb meer oog voor de 
borsten. Gelukkig vertrouwt ze me vol-
ledig.”  

TOEKOMSTPLANNEN?

“Ik studeer economie, natuurlijk heb 
ik daar al over nagedacht. Zo’n der-
tigduizend studenten bereiken is niet 
evident”, klinkt het ambitieus bij ons 
anoniempje, die geen plannen heeft om te 
stoppen. “Het voordeel van Snapchat is 
dat alle aandacht gefocust is op de gsm: 
je moet hem effectief  vasthouden om te 
kijken en je bent niet afgeleid. Er waren 
een paar geïnteresseerden, maar ik ben 
er toen niet op ingegaan want dat was 

nog niet de bedoeling. Kan je trouwens 
ook vermelden dat de beheerder een 
man is en dat jongens dus geen pieten 
moeten doorsturen? (lacht)” ■

Net bij het ter perse gaan van het 
artikel werd het Snapchat-account 
"Gentstudent" afgesloten. Updates 
via schamper.be
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Scheetjes in dromenland
Recensie: de drie beste wc's van Gent

U kent het gevoel wel: u loopt door de Sint-Pietersnieuwsstraat en plots moet u. Dringend. 
Maar waar? De faciliteiten van de Blandijn voldoen niet aan uw decadente levensstandaard 
en ophouden is geen optie. U kijkt kwaad naar de Quetzal en slaat uw Schamper open.

artikel en foto's door Laura Massa en Nicolas Van Laere

Café Theâtre @ Schouwburgstraat 
5-7

Oh, u dacht dat dit een megafancy 
cocktailbar was waar de Don Drapers 
van deze wereld aan hun Old Fashioned 
nippen en waar Schamper-redactrices 
hun sugar daddy zoeken? Dat is ook zo. 
Maar kijkt u eens verder. Achterin dit 
karakteristieke vintage etablissement 
leidt een trapje u binnen in een mo-
hammedaans ondergronds paleis. Een 
achter maaswerk geplaatst fonteintje 
sprenkelen wat druppeltjes naar be-
neden — ideaal om uw middelgrote 
vriend in de stemming te brengen — en 
in de uitgesneden wanden liggen er sa-
tijnen vermiljoenen kussentjes waar u 
gezellig uw derrière op kan neervlijen. 
U waant zich in het Iran van de jaren 
zeventig. Toen kon u uw faeces nog vre-
devol achterlaten zonder risico op bom-
bardementen. Tenzij u last hebt van 
explosieve diarree natuurlijk. Mooi!

Belga Queen Graslei 10
Een klein beetje voyeurist passeert 

wel eens in de megafancy retirade (zie sy-
noniemenlijst voor wc’s, red.) van de Belga 
Queen. Een zieke geest en doorschij-
nende deuren blijken een mooie combi-
natie bij het ledigen van de endeldarm. 
Als u echt avontuurlijk bent, kan u op-
teren om de deur niet op slot te doen, op 
die manier blijft het glas immers door-
zichtig. Een plaats waar voyeurisme en 
exhibitionisme elkaar ontmoeten. Want 
laten we eerlijk zijn, de fetisjisten on-
der ons worden te weinig beloond voor 
hun moed en daadkracht. Voldoende 
zeep is aanwezig en er zijn sproeiers 
om eventuele ongelukjes uit te wissen. 
Bij het terug naar buiten komen helpt 
een zwarte medemens jouw beschaam-
de oester terug af  te koelen. Je trekt 
je latexrok goed en vergewist je ervan 
dat voyeurisme (nog) niet strafbaar is. 
Mooi!

Backstay Bar @ Sint-Pietersnieuw-
straat 28

Ja, die megafancy hipsterbar waar 
toeristen, maar vooral Nederlanders af  
en toe overnachten. Geloof  het of  niet, 
maar met de glimlach komt u binnen 
en laat u gratis uw kwakje achter. De 
plaats delict? U volgt de hoofden van de 
horde veel te gelukkige reizigers naar 
de kelder. Daar denkt u binnen te zijn 
gekomen in een wijnreservoir, maar 
niets is minder waar. Schaakbordge-
wijs volgt u de klassieke zwart-witte 
tegeltjes, gecharmeerd door de sub-
tiele led-verlichting achter de spiegels. 
Deze zullen u in de stemming brengen 
bij uw hoognodige defecatie. Een punt 
van kritiek: waar zijn de cactusjes? Er 
staan zelfs al bakjes klaar! We vergeven 
de Backstay Bar voor dit prikkelend de-
tail, ze zijn nog maar pas geopend. In 
het vrouwentoilet is zelfs de bebuizing 
nog zichtbaar! Arty en industrieel gaan 
dus wel degelijk samen. Mooi! ■
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Stuvers kritisch over plannen 
onderzoeksmaster
Samen met de UA en de VUB heeft de UGent plannen voor een tweejarige onderzoeks-
master in de filosofie, gericht op studenten met doctoraatsambities. Ondanks het bestaande 
verbod op nieuwe opleidingen keurde het bestuurscollege van de UGent vorige maand de 
aanvraag goed.

De Research Master of  Philosophy zou 
worden aangeboden naast de bestaan-
de eenjarige master in de wijsbegeerte 
vanaf  het academiejaar 2017-2018. De 
toegang tot deze prestigieus ogende 
opleiding wordt beperkt tot aspirant-
doctorandi die na hun voorafgaande 
bachelor een grote of  grootste onder-
scheiding hebben behaald. Concreet 
zijn er plaatsen voor zo’n vijftien stu-
denten, aangevuld door een tiental 
buitenlandse leergierigen. Zowel de 
vakgroepen van de UGent en de VUB 
als het departement wijsbegeerte van 
de UAntwerpen menen dat er bij hen 
een uitgesproken nood bestaat aan deze 
extra opleiding voor bovengemiddeld 
presterende studenten die zich aan een 
doctoraat willen wijden na het afronden 
van hun studies. 

BEZWAREN

Professor Johan Braeckman stelde 
echter in een interview in De Mor-
gen (3/01/2015) al vragen bij de zin 
van het afleveren van nog meer doc-
toraatsstudenten. Ook de studenten-
vertegenwoordigers van de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte (StuArt) 
toonden zich kritisch over de plannen 
voor een onderzoeksmaster. Voorzits-
ter van de facultaire studentenraad 
Laura Lawaisse bevestigt dat de stu-
denten ook niet zitten te wachten op 
een onderzoeksmaster, althans niet in 
zijn huidige vorm: “Voor StuArt is de 
nauwe opzet en het klein publiek een 
probleem. De onderzoeksmaster is 
enkel gericht op de voorbereiding op 
een doctoraat. De master biedt geen 
non-academische vaardigheden, en 
dus geen meerwaarde op de arbeids-
markt. We begrijpen niet waarom en-
kel een selecte groep meer begeleiding 

krijgt, en studenten die liever naar de 
arbeidsmarkt doorstromen niet. Het 
is StuArt ook onduidelijk waarom en-
kel de opleidingen wijsbegeerte en 
moraalwetenschappen een onderzoeks-
master krijgen. De enige reden om de 
onderzoeksmaster in te voeren lijkt om 
in concurrentie te kunnen gaan met 
Leuven. Toch benadrukt StuArt dat 
de kwaliteit van ons onderwijs aan de 
UGent zou moeten primeren boven een 
concurrentiestrijd met de KULeuven.”

TWEEJARIGE MASTER? 

StuArt pleit voor een volwaardige 
tweejarige master als alternatief  voor 
de beperkte onderzoeksmaster. “We 
pleiten al verschillende jaren, en in sa-

menwerking met de faculteit, voor een 
overgang naar een volwaardige twee-
jarige master voor alle opleidingen aan 
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 
Het tweejarig traject in de master is 
vorig jaar goedgekeurd voor de oplei-
dingen Oosterse talen- en culturen, en 
StuArt hoopt dat die verandering er 
ook kan komen voor alle opleidingen”, 
aldus Lawaisse.

Ondanks deze bedenkingen keurde 
het bestuurscollege van de UGent de 
aanvraag quasi unaniem goed. Enkel de 
studenten stemden tegen. Nu is het af-
wachten op het verdict van de NVAO 
(Nederlands-Vlaamse accreditatieorgani-
satie, nvdr), maar de onderzoeksmaster 
lijkt in elk geval op komst. ■

door Jessie Van Cauter en Thomas Jacobs
cartoon door Bos Goderis

SCHAMPER 554           17



STUDENT-ONDERNEMER

BAND IT: méér dan een 
boekingskantoor 
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.

We vallen deze week Nathalie Ha-
melton lastig op de eerste echte zomer-
dag van het jaar. Dat vindt ze helemaal 
niet erg, want op een enthousiaste toon 
vertelt ze ons hoe haar muzikale on-
derneming BAND IT ontkiemde. “Ik 
was zelf  artiest in een hip-hop band en 
zag dat veel organisatoren hun arties-
ten niet goed behandelen. Ze worden in 
mijn ogen niet genoeg gesoigneerd. Ik 
had zin om dat anders en beter te doen. 
Bovendien wou ik daarbij enkele hiaten 
in de muziekwereld zelf  gaan opvul-
len.”

EEN PRAKTISCHE EXTRA

Wanneer Nathalie niet bezig is met 
BAND IT, studeert ze kunstweten-
schappen – musicologie. Een richting 
die haar enorm boeit, maar heel theore-
tisch is. “Ik ging op zoek naar wat prak-
tische extra’s. Daar stuurt de vakgroep 
ook op aan. In de vrije tijd die het les-
senrooster ons biedt, doen we stages en 
vormen we ons eigen pad.”

Daar is Nathalie met BAND IT al-
vast in geslaagd. Ze dartelde op haar 
pad naar een nominatie voor dé Gentse 
student-ondernemer van 2015. “Deze no-
minatie moet mij wat meer aandacht in 
de pers geven, wat uiteindelijk ook goed 
is voor de muzikanten.” U leest het, 
Nathalie is trots op haar vzw, maar toch 
staan haar artiesten steeds centraal. 
“Het is een soort boekingskantoor met 
het hart voor de artiest.”

WAT HAAR HART VULT

Ze praat dan ook vol lof  over haar 
muzikale kroost. “DOWN TOWN is 
bijvoorbeeld een band die het ver zal 
schoppen. Alles zit daar goed. Ze wil-
len zelf  cd’s maken, hun artwork is ver-
zorgd en de muziek is echt geweldig.”

Wie naar de hippe website van 
BAND IT surft, merkt op dat het assor-
timent van onze student-onderneem-
ster ook enkele acts bevat. Zo kan je een 
Claimy Winehouse inhuren als special 
guest. “Ik moest inkomsten genereren 
om het jong talent te kunnen onder-
steunen. Dergelijke acts brengen meer 
op in de evenementensector.” Maar ook 
daar kruipt veel tijd in. Nathalie en haar 
team creëren zelfs bepaalde opvoerin-
gen op maat. 

Met de Gentse nominatie hoopt 
Nathalie verder ook op wat meer zeg-
gingskracht en autoriteit bij program-
matoren van concertzalen zodat zij haar 
muzikaal oor meer gaan vertrouwen. 
“En ten slotte wil ik gewoon een voor-
beeld zijn voor student-ondernemers. 
Ik wil jongeren enthousiast maken om 
een stap verder te gaan met hun passie, 
met datgene wat hun hart vult.” Voor 
die laatste categorie heeft ze nog een 
gouden raad: “Doe alles in teken van 
uw onderneming en geniet daarbij van 
elk moment!”

BAND IT FOR LIFE

En wat met de toekomst? “Misschien 
kan ik hier wel een fulltime beroep van 
maken, al ben ik er nu eigenlijk al vol-
tijds mee bezig (lacht). Maar dat stadi-
um acht ik pas binnen vijf  à tien jaar 
mogelijk. Net omdat het nu nog niet 
mijn hoofdactiviteit is, heb ik allereerst 
de vrijheid om te doen wat ik graag wil. 
Bovendien maak ik mij nu nog geen 
zorgen als het financieel eens wat min-
der gaat.” 

Voorlopig combineert Nathalie haar 
handeltje nog met een masterproef. 
“Mocht ik evenveel tijd steken in mijn 
thesis, dan had ik er al vijf.” Maar dat 
geldt wellicht voor u als lezer ook. Dus 
lees deze Schamper vlug uit, trek naar 
de bibliotheek, begin te typen en luister 
ondertussen eens naar wat nieuw talent 
dat gesoigneerd wordt door Nathalie en 
haar jonge onderneming. ■

door Thomas D'hiet
foto door Kelly Van den Saffele

Nathalie is geen bandiet, wel een hartendief
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INTERNATIONAAL

Garissa opent kritiek op 
Keniaanse staat

Op 2 april drongen gewapende mannen van de Somalische groep Al-Shabaab het Garissa 
University College in Kenia binnen en doodden er meer dan 150 studenten. De aanslag 
legt echter ook pijnpunten in de Keniaanse maatschappij bloot. door Tom Cassauwers

In het ochtendgloren vallen mili-
tanten van Al-Shabaab de studenten-
residenties van het Garissa University 
College aan en zorgen er voor een bloed-
bad. Wanneer na een belegering van 
vijftien uur het schieten ophoudt, wor-
den meer dan 150 doden geteld. Gru-
welijke details raken bekend, zoals hoe 
de schutters de weerloze studenten 
verdeelden in christelijke en moslims-
tudenten, waarna ze de christelijke exe-
cuteerden. Al snel komt er ook kritiek 
op het gedrag van de Keniaanse staat.

NIET UNIEK

Hoewel hij er qua bloederigheid met 
kop en staart bovenuit steekt, is de aan-
slag in Garissa niet uniek, maar kadert 
hij binnen een langere reeks aanvallen. 
De laatste grote daarvan vond plaats 
in 2013, toen schutters het Westgate-
winkelcentrum in Nairobi binnendron-
gen en tachtig mensen doodden. Maar 
ook kleinere aanslagen zijn aan de orde. 
Slechts twee weken voor Garissa stier-
ven er zo nog drie agenten. Dit alles 
begon nadat Kenia samen met andere 

Afrikaanse landen in 2011 in Somalië 
intervenieerde tegen het moslimextre-
mistische Al-Shabaab, dat toen grote 
delen van dat land controleerde. Hierna 
begon Al-Shabaab meer en meer bur-
gerdoelen binnen Kenia aan te vallen, 
naarmate ze teruggedrongen werden in 
Somalië. De Afrikaanse troepenmacht 
zou zelf  echter voor mensenrechten-
schendingen verantwoordelijk zijn. De 
aanslagen wakkeren het debat hierover 
ook aan binnen Kenia, zo stelt Sophie 
de Feyter, die onderzoek doet naar Ke-
nia aan de Conflict Research Group van 
de UGent: “Veel mensen vinden dat Ke-
nia er nooit had moeten heen gaan en 
zich nooit had moeten mengen. Ande-
ren vinden dat je niet mag toegeven aan 
‘terroristen’.”

CORRUPTIE

Een belangrijke reden waarom Kenia 
zo kwetsbaar is voor aanslagen is cor-
ruptie. Zo geldt Kenia als een van de 
meest corrupte landen ter wereld. De 
grenzen, vooral die met Somalië, zijn 
notoir poreus omwille van zwakke con-

trole. De Feyter: “Mensen vertellen me 
bijvoorbeeld dat ze makkelijk een AK-47 
zouden kunnen kopen in de straten van 
Nairobi, afkomstig uit Somalië of  Zuid-
Soedan.” Politieagenten zijn daarnaast 
vaak onderbetaald en corrupt. Bij de 
aanslag op Westgate werden Keniaanse 
soldaten zelfs betrapt op het plunderen 
van winkels, tijdens de gevechten in het 
winkelcentrum.

SOMALIËRS GEDISCRIMINEERD

Als reactie op deze reeks aanslagen 
wil de Keniaanse overheid een nieuwe 
veiligheidswet invoeren. Naast jour-
nalisten te censureren zou de wet ook 
repressief  optreden tegen vluchtelin-
gen, veelal Somaliërs. Dit past binnen 
een duidelijke tendens van discrimi-
natie van etnische Somaliërs in Kenia. 
Dat Al-Shabaab vanaf  2012 pas onder-
scheid is beginnen maken tussen chris-
tenen en moslims bij zijn aanslagen, kan 
zelfs gezien worden als een poging om 
het etnisch conflict binnen Kenia te ver-
sterken. Dit terwijl Somaliërs al sinds 
prekoloniale tijden aanwezig zijn in wat 
vandaag Kenia is, hoewel hun aantal 
sterk is toegenomen na het begin van de 
Somalische burgeroorlog in 1991. Velen 
wonen echter nog steeds in vluchtelin-
genkampen, en worden geviseerd en 
afgeperst door de veiligheidsdiensten. 
De overheid heeft na Garissa duizen-
den van hen opgepakt en opgesloten 
in het voetbalstadium van Kasarani. 
De Feyter: “Sommige Somali’s hebben 
het gevoel dat ze als zondebok moeten 
opdraaien voor het falen van het veilig-
heidsapparaat van de overheid.” ■

Jebediah is ook geen bandiet.
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Waarom bent u farmaceu-
tische wetenschappen 
gaan studeren?
“De typische farmaciestudent 
uit het al even typische apo-
thekersnest was ik niet. Wel 
was ik geïnteresseerd in we-
tenschappen, vooral de medi-
sche en praktische aspecten 
ervan. Maar van plan om in 
de offi  cina, de publieke apo-
theek, terecht te komen was 
ik niet. Studenten zoals ik zie 
je vandaag wel vaker: farma-
cie is meer dan offi  cina. Ook 
het ontwikkelen van en het 
beleid omtrent geneesmidde-
len behoren tot het brede sca-
la van de opleiding. Gelukkig 
is die klassieke beeldvorming 
doorheen de tĳ d al wat ge-
wĳ zigd. Ook de faculteit zelf 
probeert bĳ  te dragen aan dit 
proces van bewustwording ”

Van welke vooruitgang in 
de farmaceutische wereld 
viel u onlangs nog van uw 
stoel?
“Ik vind het fascinerend dat 
we vandaag meer en meer 
de mogelĳ kheid zien om een 
groeiend aantal van de aan-
geboren, erfelĳ ke ziekten met 
betrekking tot stofwisseling 
te kunnen behandelen met 
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geneesmiddelen. Vaak kun-
nen we de aandoening niet 
helemaal genezen, maar er 
wordt de patiëntjes wel meer 
en meer een perspectief aan-
geboden wat levensverwach-
ting én levenskwaliteit be-
tre� . Helaas zĳ n het vaak, wat 
we noemen, weesgeneesmid-
delen: slechts effi  ciënt voor 
een zeldzame aandoening en 
dus een beperkte groep pati-
enten, waardoor ze maar al te 
vaak heel duur zĳ n.”

Waarom kreeg juist 
John J. LiPuma onlangs 
een eredoctoraat, 
m.a.w. wat is het belang 
van zĳ n onderzoek 
rond longinfecties 
bĳ  mucoviscidose-
patiënten?
“John LiPuma was één van de 
eersten om aan te tonen dat 
de bacteriën die bĳ  mucovis-
cidosepatiënten de oorzaak 
kunnen zĳ n van levensbedrei-
gende infecties, overgedra-
gen worden van patiënt op 
patiënt. Daarnaast hee�  hĳ  
bĳ gedragen aan het in kaart 
brengen van de diversiteit 
aan kiemen in de longen van 
mucoviscidosepatiënten, 
met het oog op een mogelĳ -

ke behandeling. Niet alleen 
is er het hoogstaande weten-
schappelĳ k onderzoek, hĳ  is 
ook een graag geziene gast op 
informatieavonden in behan-
delingscentra en bĳ  patiën-
tenverenigingen.”

Welke prestatie van een 
student zal voor eeuwig 
in uw geheugen gegri�  
staan?
“Een paar jaar geleden zat 
er een student voor mĳ  bĳ  
een mondeling examen die 
met volle overtuiging met de 
‘Gjeintse’ tongval zĳ n examen-
vraag aan het oplossen was. 
Zelden zo een enthousiaste 
student mogen examineren. 
Zĳ  het nu wel dat wat hĳ  ver-
telde nu niet meteen aansloot 
bĳ  de cursus. Toen ik hem 

daarvan bewust wilde maken, 
hee�  het me enige moeite 
gekost de enthousiasteling 
ervan te overtuigen dat hĳ  het 
bĳ  het verkeerde eind had. Hĳ  
wilde me maar niet geloven.”

Wat is het meest ongezon-
de geneesmiddel voor de 
menselĳ ke soort?
“Deze vraag is vrĳ wel onmo-
gelĳ k te beantwoorden. Bĳ  
elk geneesmiddel dat op de 
markt is gebracht, weegt de 
genezende werking door op 
eventuele bĳ werkingen. Elk 
geneesmiddel kan ook een 
potentieel gevaar betekenen 
voor elke patiënt afzonderlĳ k, 
aangezien nooit volledig op 
voorhand gekend is hoe deze 
hierop zal reageren.“

door Alice Devenyns

Je hebt het meest A: Je bent een 

Zuid-Amerikaanse narcoticarebel. 

Aanvankelĳ k diende de drugsteelt in 

de jungle nog ter aanvulling van het 

inkomen dat de CIA of KGB je voor-

zagen, maar dan heb je ontdekt dat 

het meer opbrengt dan de gerecht-

vaardigde strĳ d tegen het plaatselĳ ke 

staatshoofd. Mooi zo.

BEN JIJ GESCHIKT 

VOOR DE FARMACIE? 

Kledĳ  is belangrĳ k. Dat hee�  mama er indertĳ d goed 
ingepeperd. Je verlaat dan ook nooit de deur zonder dat 
alles piekfi jn in orde is.
         
          Rode bandana, zwarte cargobroek, zwarte legerlaarzen en 
een bezweet vaalgroen marcelleke. Een ietwat verweerde M-16 
dient als functioneel accessoire. Net zoals die halske� ing met 
tanden van indianen die u verkeerd aankeken. 
 
           Wi� e slip en dito labojas. Niets anders. 
 
           Bootschoenen van Ralph Lauren. Gestreept nylon horloge-
bandje van Ralph Lauren. Kleurrĳ k madras overhemd met een 
logo van een polospeler op de borst. Dito voor de kasjmieren 
trui die losjes over de schouders gedrapeerd is. Een lichtrode 
korte broek. Ook Ralph Lauren.

Een goede apotheker is geen cultuurbarbaar. Je muziek- 
en fi lmvoorkeuren zĳ n duidelĳ k.

           Buena Vista Social Club en jaren zeventig pornocasse� es 
uit Oost-Duitsland en Nicaragua. Toen de vrouw ook nog last 
had van de brousse. 
 
          Buddy Holly, natuurlĳ k. Wie anders?
 
           Vampire Weekend en komische horrorfi lms uit de jaren 
tachtig met een ve� e synthbeat en cheerleaders die op 
zomerkamp hun borsten laten zien alvorens het hockeymasker 
hen pakt.

De jaren tachtig waren zonder twĳ fel het beste decenni-
um sinds mensenheugenis. Waarom?

           Koude Oorlog. Contra’s. Fluo beenwarmers. Clandestiene 
CIA-steun. Cocaïne. Madonna. Het had alles. 

           De tĳ d dat je vrouw nog knap was. Je herinnert je nog goed 
de geur van haar poedelhaar en haar schoudervullingen. De tĳ d 
dat je nog geen terminale kanker had. Snif. 
 
            Thatcher in Downing Street. Reagan in het Wi� e Huis. 
De aandelenmarkt door het dak. Communisten in de rĳ  voor 
toiletpapier. Hoogdagen van de preppy stĳ l. Elke nacht Bolivi-
aans marspoeder in de toile� en van discotheek Heartbreak in 
Manha� an. Zomers op Cape Cod. Zucht.

Stel dat je nog een jaar te leven zou hebben. Wat zou je 
doen?

           Seks. Drugs. In de zware criminaliteit belanden. In feite wat 
je nu al doet.
 
           Seks. Drugs. In de zware criminaliteit belanden. Om iets 
na te laten voor je gezin dat overblĳ � . Maar vooral omdat 
het leuk is.
 
           Seks. Drugs. In de zware criminaliteit belanden. In feite wat 
je nu al doet.
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door Wouter De Rycke Je hebt het meest B: Je bent een 

uitgebluste vĳ � igjarige chemieleer-

kracht in een middelbare school die 

ontdekt hee�  dat hĳ  terminale kanker 

hee� . Wat volgt zĳ n enkele leerrĳ ke 

ervaringen in een trailer in de woestĳ n 

en een langzame afdaling in het 

drugsmilieu tot je de meest gevreesde 

kingpin van New Mexico bent. 

Mooi zo.

Je hebt het meest C: Je bent een 

yup aan de Amerikaanse Noord-

oostkust en een van de belangrĳ kste 

afzetmarkten voor de Colombiaanse 

drugshandel. Je behoort tot de één 

procent van Amerika. Je oom is sena-

tor. Je vader is senior partner van een 

investeringsbank in Manha� an. Je 

hebt een zomerhuis in New England. 

Je levensstĳ l is zo preppy als maar 

kan. Je verlaat nooit de deur zonder 

een zakje poeder dat even maagdelĳ k 

wit is als je stra� lad. Mooi zo.

foto door Agathe Danon



Waarom bent u farmaceu-
tische wetenschappen 
gaan studeren?
“De typische farmaciestudent 
uit het al even typische apo-
thekersnest was ik niet. Wel 
was ik geïnteresseerd in we-
tenschappen, vooral de medi-
sche en praktische aspecten 
ervan. Maar van plan om in 
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WETENSCHAPSKORT

OUDE KNAGERS

VLIEGENDE VISSCHOTEL

KALE MUIS

Winter is coming. Ja ja, dat beloven ze 
nu al vijf  seizoenen. In ieder geval, 
Alzheimerpatiënten mogen stilletjes 
juichen wanneer de winter nog eens 
komt. Onderzoekers aan de universi-
teiten van Leipzig en Alaska heb-
ben een mogelijke remedie tegen de 
ziekte gevonden bij arctische grondeek-
hoorns. Wanneer deze kleine knagers 
zich voor acht maanden onder de grond 
verschuilen, ondergaan hun hersenen 
enkele spectaculaire wijzigingen. Hun 
lichaamstemperatuur daalt soms tot 
-2.9° C, genoeg om de hersenen te doen 
bevriezen. Daarbij verliezen ze ook 

nog eens een deel van hun synapsen, 
belangrijk om hersencellen te verbin-
den. Bovendien stapelen ze een pak 
tau-proteïne op in hun hersenen. En 
laat dat nu net de belangrijkste oorzaak 
van Alzheimer zijn, volgens recent 
onderzoek. De sleutel tot succes ligt 
in het feit dat wanneer de eekhoorns 
terug opwarmen, ze zonder problemen 
de tau-proteïne lijken weg te werken. 
Als wetenschappers dit proces weten 
te ontwarren, zijn we misschien een 
stap dichter bij de behandeling van 
Alzheimer.

Dinner is coming. Ja, ze moeten raar 
opgekeken hebben in Australië toen ze 
plots ontdekten waar die vreemde sig-
nalen op hun grote radiotelescoop van-
daan kwamen. Begin dit jaar schreven 
astronoom Emily Petroff en haar team 
over plotse uitbarstingen van radiogol-
ven die ook snel terug verdwenen. De 
signalen toonden een sterke gelijke-
nis met zogenaamde ‘perytons’, korte 
veranderingen in de frequentie van het 
signaal. Het was al eerder geweten dat 
perytons niet uit de ruimte kwamen, 
maar een aardse oorzaak moesten heb-
ben. Toen Petroff  dit fenomeen verder 

wou onderzoeken, viel het haar op dat 
de bewuste perytons wel heel toeval-
lig enkel overdag geobserveerd werden 
en dan nog wel binnen de kantooruren. 
Uiteindelijk bleek een microgolfoven in 
de koffieruimte van het observatorium 
de schuldige te zijn. Wanneer die werd 
geopend voor de timer was afgelopen, 
bleef  straling uitgestuurd worden. Een 
test met twee microgolfoven bevestigde 
haar vermoedens. Voorlopig blijft een 
teken uit de ruimte dus nog uit en hoe-
ven we niet langer te analyseren wat 
onze macaroni ons probeert te vertellen.

Pincer is coming. Ja, u bent in de fleur 
van uw leven. Uitgezakte tetten, haar 
uit de oren of  schaamteloze flatulentie 
in het openbaar lijken nog zo ver weg. 
Maar voor u het goed en wel beseft, lig-
gen de eerste plukken haar op de dou-
chevloer. U wordt kaal. Alvorens u nu 
snotterend in een hoekje kruipt, melden 
we graag dat onderzoekers aan Dun-
dee University een mogelijke oplossing 
hebben gevonden. Misschien wat con-
tra-intuïtief, maar wanneer haren in een 
bepaald patroon uitgetrokken werden 
bij muizen, vonden ze dat de haren in 

veel grotere getale terug groeiden. Be-
langrijk was wel dat de haren allemaal 
één per één werden uitgetrokken op 
een zeer compacte oppervlakte, en niet 
verspreid over een groter oppervlak. 
Zo vonden ze dat op deze manier 200 
geplukte haren werden vervangen door 
een vijfvoud daarvan. Volgens de on-
derzoekers communiceren de haarcellen 
‘stresssignalen’ naar elkaar die op hun 
beurt de extra groei stimuleren. Grijp 
dus vooral zelf  naar het pincet en laat 
ons weten hoe de testen zijn verlopen. ■

door Fabrice Luyckx
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VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Als een moderne kruisvaarder van de Verlichting trekt Park 
Meeters tweewekelijks ten strijde tegen de onwetendheid 
van de massa. Zijn doel: het volk weer kritisch laten naden-
ken. Deze keer met een glas melk om de dorst te lessen.

Park Meeters over soja- en koeienmelk

door Park Meeters
opgetekend door Vanessa McClelland

cartoon door Robbe Verschueren

Zie eens die koe te midden van de 
wei, zo zielig en alleen.  Vroeger popu-
lair en geprezen, maar nu slechts een 
nutteloos wezen. Diëtisten wijzen haar 
met de vinger en noemen haar de oor-
zaak van alle kwaad. Hersenloze lezer, 
ik heb het wel degelijk over een vier-
potig zoogdier met uiers en niet 
over een of  andere bekende poli-
tieke figuur. Ik vergeef  u de ver-
warring.

De laatste jaren is het imago 
van traditionele koeienmelk on-
der druk komen te staan door 
de toenemende belangstelling 
voor alternatieven zoals soja-
melk, amandelmelk, enzovoort. 
Hierdoor zijn er onder weten-
schappers en voedingsexperts 
verschillende opvattingen ont-
staan. Het is dus begrijpelijk dat 
u, onbenul, simpelweg gelooft 
dat ‘sojamelk beter is voor uw 
gezondheid dan koeienmelk’. Ik 
moet enkele nuances aanbrengen 
in dit verhaal. 

Alternatieven op zuivel wer-
den in eerste instantie gepro-
moot om een oplossing te bieden 
voor personen die lijden aan 
lactose-intolerantie en voor ve-
ganisten die geen dierlijke pro-
ducten willen consumeren. Zuivelvrije 
producten zoals sojamelk waren dus 
niet bedoeld als ‘gezonder alternatief ’ 
voor melk. Verschillende studies heb-
ben intussen de mogelijke gevaren van 
koeienmelk aan het licht gebracht en zo 
is de perceptie ontstaan dat koeienmelk 
best vervangen wordt door sojamelk. 
De verborgen gevaren van sojamelk 
mogen we echter niet over het hoofd 
zien, volgens dr. David Katz, directeur 

van de Yale-Griffin Prevention Research 
Center. Aan sojamelk wordt heel vaak 
suiker, zout en olie toegevoegd, terwijl 
mensen de inname hiervan net moeten 
beperken. Sommige voedingsexperts 
waarschuwen ook voor de mogelijke 
bijwerkingen van de hoge hoeveelheden 

isoflavonen in sojamelk. Isoflavonen be-
horen tot de fenolische fyto-estrogenen. 
Deze stoffen hebben bij mensen een ef-
fect dat gelijkaardig is aan hormonen. 
Bepaalde experimenten met ratten 
hebben zelfs uitgewezen dat borstkan-
kercellen zich vermenigvuldigen in 
aanwezigheid van fyto-estrogenen. On-
derzoekers hebben dit effect nog niet 
waargenomen tijdens hun testen op 
personen. 

Anderzijds heeft soja ook voordelen 
voor de gezondheid. Meerdere onder-
zoeken hebben aangetoond dat sojapro-
ducten een positief  invloed hebben op 
cholesterolwaarden, maar om dit effect 
op het cholesterol te veroorzaken moet 
iemand volgens Elisabetta Politi, di-
recteur van Duke University’s Diet & 
Fitness Center, ongeveer 25 gram so-
japroducten per dag consumeren, wat 
veel meer is dan wat mensen in het 
Westen gemiddeld consumeren.

Om nu eens koeienmelk onder de 
loep te nemen: koeienmelk heeft net zo-
als sojamelk enkele verborgen gevaren. 
Ondanks het feit dat koeienmelk een 

goede bron is van eiwit-
ten, calcium en de vita-
minen D en K, bevat volle 
melk ook een hoog vet-
gehalte, waaronder ook 
de minder gezonde ver-
zadigde vetten. Veel dië-
tisten raden daarom aan 
om voor magere melk te 
kiezen.

In het verleden is er 
eveneens onrust geweest 
over het invloed van het 
gebruik van rBST, een 
groeihormoon dat aan 
koeien werd gegeven om 
meer melk te produce-
ren. Dit hormoon is ech-
ter sinds 2000 verboden 
in onder andere de EU. 
De Europese Voedselvei-
ligheidsautoriteit EFSA 
waarschuwt bovendien 
voor de gevaren van rau-
we melk. Dit is melk die 

geen hittebehandeling onderging en die 
daarom nog bacteriën kan bevatten die 
leiden tot voedselinfecties. 

Ook al is de reputatie van koeien-
melk niet wat het ooit is geweest, wees 
toch kritisch wanneer u nog eens een 
ongewassen hippie hoort vertellen over 
de wonderen van sojamelk. Het is geen 
panacee. ■
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Diep in de zee
’t Zeetje is in Vlaanderen geen onbekend begrip. Quasi ie-
dereen weet dat daarmee onze Belgische Kuststreek wordt 
bedoeld. Helaas stopt voor velen de kennis daar. Waarom 
weten we zo weinig over het leven in ons zeetje, en bij uit-
breiding de hele diepzee?

Professor Ann Vanreusel is een van 
de weinige Vlaamse onderzoekers die 
ecologisch onderzoek doet op de diep-
zee. Momenteel is ze in het kader van 
een Europees samenwerkingsverband 
voor acht weken aan boord van het 
nieuwe Duitse onderzoeksschip Sonne 
in het midden van de stille oceaan. In 
een gebied dat bekendstaat als de Cla-
rion Clipperton fracture zone onderzoeken 
ze in welke mate toekomstige ontgin-
ning van mangaanknollen impact zal 
hebben op dit nauwelijks bestudeerde 
ecosysteem. Op basis van dit onderzoek 
willen ze aanbevelingen geven aan de 
International Seabed Authority, die be-
paalt op welke manier de exploitatie 
dient te gebeuren. Vanreusel had als 
jeugddroom al om iets met de natuur te 
doen, en is in 1990 als post doc begon-
nen met diepzee-onderzoek.

EEN ZEE VAN ONWETENDHEID

Als je kijkt naar de totale oppervlak-
te – 70% van de aardoppervlakte – en 
de volume van de diepzee – tot 11 kilo-
meter in het diepste punt —, weten we 
bitter weinig over de diepzee. De laat-
ste decennia is er wel veel vooruitgang 
geboekt in onderzoek ernaar. “Dit komt 
vooral door de ontwikkeling van nieuwe 
technologie, maar ook door het meer al-
gemeen gebruik van remote sensing-tech-
nieken.”

Deze technieken zijn mogelijk door 
onder andere de autonomous operated 
vehicles (AUV’s) en de remoted operated 
vehicles (ROV’s). “De ROV is een onder-
waterrobot die vanop het schip wordt 
bestuurd. Deze laat toe om meer gerich-
te observaties te doen en zelfs experi-
menten uit te voeren in de diepzee.” legt 
Vanreusel uit. “De AUV kan grotere 
oppervlakten van de zeebodem screenen 

langs voorgeprogrammeerde trajecten. 
Zo heeft men ondertussen ook een beter 
idee gekregen van de bathymetrie en de 
topografie van heel wat gebieden, voor-
al langs de continentale randen.”

De abyssale vlakten, die de grootste 
delen van onze centrale oceaanbodems 
vormen, zijn voor een groot deel nog 
steeds ongekend wat de bodemstruc-
turen betreft, alsook de biologie van de 
organismen die er leven. “We weten dat 
de diepzee gekenmerkt is door een hoge 
biodiversiteit, maar een groot aantal 
van de aanwezige soorten zijn niet be-
schreven. Elke staalname levert nieuwe 
soorten op. Dat is waarom diepzee-on-
derzoek vaak ook een exploratief  ka-
rakter heeft.”

Wanneer een schip naar een bepaalde 
regio vertrekt worden eerst topografi-
sche kaarten gemaakt met behulp van 
multibeam and side scan sonar. Daarna 
wordt met de AUV, of  met een frame 
waaraan camera’s zijn gemonteerd de 
bodem in beeld gebracht zodat de he-
terogeniteit in kaart gebracht kan wor-
den. Vervolgens worden er bodemstalen 
genomen om bodemorganismen te ver-
zamelen. Indien een ROV beschikbaar 
is, wordt er op sommige plaatsen gedo-
ken om deze meer in detail te bestude-
ren. Op deze manier wordt veel nieuwe 
informatie verkregen, weliswaar telkens 
maar van een heel klein stukje diepzee-
bodem. 

RECHT DOOR ZEE

Waarom weet men meer over sterren 
die lichtjaren van ons verwijderd zijn 
dan over wat speelt in de zee? En waar-
om lijkt de publieke opinie dit normaal 
te vinden? “Terechte vragen”, merkt 
Vanreusel op. “In eerste instantie waren 
er geen militaire of  industriële doel-

einden in de diepzee, terwijl de ruimte 
op dat gebied net wel van belang was. 
Vandaar de grotere investeringen in de 
ruimte dan in onze eigen planeet.”

Pas sinds het begin van dit millenni-
um hebben we een beter idee gekregen 
van ecosystemen langs de continentale 
randen, maar meer off  shore gelegen 
gebieden blijven dikwijls onbestudeerd. 
Wereldwijd zijn er maar drie diepzeelo-
caties, van nauwelijks enkele vierkante 
kilometers, waar we iets weten over 
veranderingen in ecosysteemkenmer-
ken over langere tijd. Onder meer door 
tekorten van allerlei biologische en geo-
logische bronnen op het land of  in de 
kustzeeën is er ook meer interesse ge-
komen voor de diepzee. 

“De diepzee blijft ver van onze di-
recte leefwereld verwijderd, dus wordt 
er weinig aandacht aan besteed in de 
media”, probeert de professor de desin-
teresse in de publieke opinie te verkla-
ren. “Veel mensen begrijpen niet wat 
diepzee betekent. Ik krijg bijvoorbeeld 
nog altijd de vraag of  ik voor mijn on-
derzoek ook moet duiken, wat tot maxi-
mum 50 meter diepte kan, terwijl de 
diepzee pas vanaf  200 meter start. Er 
zijn ook relatief  weinig ‘charismatische’ 
organismen, zoals panda’s of  zeehon-
den. Wel zijn er bijvoorbeeld koralen 
of  spectaculaire canyons, maar die zijn 
natuurlijk minder zichtbaar, minder be-
reikbaar en daardoor komen ze minder 
aan bod in documentaires op tv.”

Het blijft een moeilijke, en vooral ook 
dure, opdracht om goed beeldmateriaal 
in dergelijke extreme omstandigheden 
te verzamelen. Toch trachten weten-
schappers de diepzee recent meer onder 
de aandacht te brengen en illustraties 
te geven van de aanwezige vervuiling, 
overbevissing, ontginning, enz. Het kan 
natuurlijk altijd beter. “Zo weten we al-
lemaal dat vogels en schildpadden erg 
te lijden hadden onder de olieramp in de 
Golf  van Mexico. Wat niet in de me-
dia is verschenen, zijn de diepzeekora-
len die in datzelfde gebied voorkomen 
en nog steeds niet hersteld zijn van de 
detergenten die gebruikt zijn om de olie 
te bestrijden.”

door Selin Bakistanli en Brecht Vissers
cartoon door Ine  'T Sjoen
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OBSTAKELS

“De grootste hindernis is de finan-
ciering, gezien het om erg duur on-
derzoek gaat. Eén dag op zee op een 
groot onderzoeksschip kost al gauw 
tot 40.000 euro. Momenteel verblijf  ik 
in de Stille Oceaan voor een campagne 
van acht weken ... Je kan dan begrijpen 
dat een overheid, indien er geen directe 
economische of  sociale belangen zijn, 
niet altijd geneigd is om dit als onder-
zoeksprioriteit in haar beleid op te ne-
men”, betreurt Van Reusel. “Anderzijds 
is het zo dat veel fundamenteel, explo-
ratief  onderzoek net aan de basis ligt 
van de belangrijke toegepaste ontwik-
kelingen. Bijvoorbeeld de mangaan-
knollen in de Stille Oceaan: als er geen 
exploratief  onderzoek was gebeurd in 
die regio, zou men nu geen idee hebben 
van de eventuele ontginbare metalen 
die daar aanwezig zijn.”

Voor onderzoekers die hun kennis 
over de diepzee willen uitbreiden, denkt 
Vanreusel dat het vooral belangrijk is 
om de biodiversiteit van het diepzeele-
ven te begrijpen in al zijn vormen, in-
clusief  habitats, soorten en populaties. 

ZEEMIJLPALEN

Een mijlpaal in het onderzoek naar 
de diepzee was de Challenger-expeditie 
van 1872, die drie jaar heeft geduurd en 
die er is gekomen naar aanleiding van 
de publicatie van Darwin’s Origin of  
Species. “Charles Darwin suggereerde 
immers dat de diepzee een schuilplaats 
zou zijn voor levende fossielen. Tot dan 
was men nog van mening dat de diepzee 
azoïsch (zonder leven, red.) was.”

De Amerikaanse onderzoekers Ro-
bert Hessler en Howard Sanders wa-
ren belangrijke pioniers en brachten de 
hoge soortenrijkdom van de diepzee on-
der de aandacht. Eveneens baanbrekend 
was de ontdekking van hydrothermale 
bronnen op mid-oceanische ruggen 
in 1977. “Toen werd een totaal nieuw 
ecosysteem ontdekt dat niet afhanke-
lijk was van het fotosynthetische fyto-
plankton, maar van chemosynthetische 

energie”, legt Vanreusel uit. “Hier leven 
organismen zoals wormen en mossels 
in symbiose met bacteriën, die hen van 
de nodige energie voorzien. Deze orga-
nismen voeden zich niet in de letterlijke 
zin van het woord, want hun energie-
voorziening gebeurt in hun lichaam 
door de zogenaamde chemosyntheti-

sche bacteriën die chemische energie 
gebruiken.”

Stap voor stap worden de mysteries 
van de diepzee ontrafeld. Niet alleen 
de wetenschap, maar ook de industrie 
kan hieruit voordeel putten. Al moeten 
de overheden de kracht van onderzoek 
hiernaar beter inschatten en onder de 
loep nemen. ■
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Baden in plastic
Onze zeeën zitten vol afval. Van de plasticsoep, de noordpacifische drek, heeft u vast al 
gehoord. Minder bekend zijn microplastics, de kindjes van deze smurrie. Lisbeth van 
Cauwenberghe legt uit hoe gevaarlijk ze zijn. door Koba Ryckewaert, Esther Beeckaert en Brecht Vissers

foto door Brecht Vissers

“Microplastics zijn deeltjes kleiner 
dan 5 millimeter die in de zee terecht-
komen. Het gaat vooral over afbraak-
producten van grotere brokken afval, 
maar bijvoorbeeld ook de microbeads die 
gebruikt worden in scrubs”, vertelt Van 
Cauwenberghe, doctoraatsstudente aan 
de UGent. Haar onderzoek is tweele-
dig: “Enerzijds kijken we waar ze zitten 
en in welke concentraties, anderzijds 
kijken we welk effect ze hebben op or-
ganismen.” Het gaat daarbij over kleine 
diertjes zoals mosselen. “We weten dat 
groot plastic zoals flessen en visnetten 
gevaarlijk zijn voor heel wat grote zee-
zoogdieren en vogels, die ze opeten of  
er in verstrikt geraken. Microplastics 
vormen geen rechtstreeks gevaar voor 
grotere dieren, maar wel voor kleine 
organismen. Die zien microplastics ver-
keerdelijk aan als voedsel. Daarnaast 
zijn we ook geïnteresseerd in de trans-
fer naar de menselijke voedselketen”

In eerste instantie blijkt dat micro-
plastics bijna overal in het maritieme 
milieu aanwezig zijn. Over de effecten 
bij organismen in de zee, is Van Cau-
wenberghe voorzichtiger. “Bij expe-
rimenten in het labo merken we dat 
hele hoge concentraties microplastics 

voor de dieren 
hinder ver-
oorzaken. Ze 
kunnen door 
de darmwand 
heengaan, per-
manent in het 
weefsel van 
de dieren blij-
ven zitten en 
zo een infec-
tie veroorza-
ken. Daarnaast 
gaan dieren die 
microplastics 
eten het gevoel 
hebben dat ze 

voldoende eten, maar ze nemen geen 
voedingsstoffen op, waardoor ze uit-
eindelijk verhongeren.” De reële hoe-
veelheden zijn echter veel lager dan de 
concentraties die gebruikt worden in 
het labo. “Het lijkt er niet op dat micro-
plastics in hun huidige concentratie een 
probleem vormen voor de dieren.” 

MOSSELEN MET FRIET

Maar dat betekent niet dat u met een 
gerust hart deze bladzijde kan omslaan. 
De toekomst van uw o zo geliefde mos-
selen met friet is niet gegarandeerd. 
“Landen in Afrika en Azië die het meeste 
plastic wereldwijd verbruiken, hebben 
ook een slecht afvalsysteem. Hierdoor 

komt veel plastic in het maritieme mi-
lieu terecht. Vandaag is dat gemiddeld 
8 miljoen ton per jaar en we verwach-
ten dat die hoeveelheid tegen 2025 zal 
verdubbelen.” Op die manier komen we 
steeds dichter bij de hoge concentraties 
van het labo. “Uiteindelijk gaan we een 
hoeveelheid bereiken waarbij organis-
men wel hinder ondervinden. Dat kan 
binnen vijftig of  honderd jaar zijn.”

Daarbij komt dat er geen manier is 
om microplastics uit de zee te vissen. 
“Ze zijn zodanig klein dat we ze er niet 
kunnen uithalen”, vertelt Van Cauwen-
berghe. Ook groter plastic uit de zee 
halen is volgens Van Cauwenberghe op 
dit moment niet haalbaar. “Er zijn vijf  
cirkelvormige stromingen in de wereld-
zeeën waarin plastic zich verzamelt, de 
garbage patches. De Nederlander Boyan 
Slat, had het idee plastic uit de zee te 
halen door middel van twee reusachtige 
armen die het plastic opvangen. Vol-
gens zijn berekeningen zou het binnen 
tien jaar moeten lukken om één gar-
bage patch leeg te halen.” Persoonlijk 
is Van Cauwenberghe echter niet voor 
het plan te winnen. “Ik zie het niet luk-
ken. Wat jammer is natuurlijk, want ik 
heb respect voor die jongen omdat hij 
het aandurft zijn mening te zeggen. We 
moeten gewoon de kraan dichtdraaien 
en zorgen dat er niets meer in de zeeën 
terechtkomt.” ■

De slechterikken eindelijk in beeld
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Liefde vol lente
Aangezien het lente is en de zon verschrikkelijk kriebelde, had ondergetekende zin om eens 
wat anders te schrijven. Bij deze nemen we u mee op een kleine wandeling doorheen een 
bijna volledig fictief  park en dito verhaal. Dit alles doorspekt met de nodige wetenschap-
pelijke knipogen natuurlijk.

door Andries Rosseau

Pyramus die urenlang smachtend 
een zucht van zijn teerbeminde Thisbe 
probeert op te vangen. Paris die Hele-
na voor de neus van een hele natie weg-
kaapt en de wraakzucht van Menelaos 
trotseert. Orpheus die zijn geliefde ach-
tervolgt, zelfs al moet hij daarvoor af-
dalen tot diep in de onderwereld. Geen 
huzarenstukje is hen te veel, stalen rid-
ders zijn het, breedgeschouderde hel-
den, weliswaar opgeblonken met een 
dikke laag vernis. Zó moet het dus! Een 
koud kunstje lijkt me. Ik ga het gevecht 
aan met mijn haar, zet mijn breedste 
glimlach op en open gretig 
de deur. De eerste vertwij-
felende zonnestralen door-
priemen de ether en een 
heerlijk briesje tikt me uit-
nodigend op de schouder. 
Een kleine dosis endorfine 
en dopamine komt vrij in 
mijn grijze hersenmassa 
en doen me verlangen naar 
méér. 

LAVENDEL EN 
FEROMONEN

Na een winterlange op-
sluiting wordt het tijd om 
te ontwaken. Dankzij het 
verhoogde serotoninege-
halte in mijn hersenen schud ik mijn 
Seizoensafhankelijke Depressie van me 
af  en ga op pad. Plots slaat een lichte 
zweem van desoriëntatie me onbuig-
zaam in het gezicht; enkele meisjes, be-
laagd door hun laagje minder, zweven 
speels door hun zorgen, de staalblauwe 
hemel weerspiegeld in hun ogen. Maar 
ik merk dat ik hier niet voor hen ben, en 
zij ook niet voor mij. Ik schud hun ver-
leidelijke glimlach van me af  en wandel 
verder. De zon zakt langzaam weg ach-
ter de horizon en gloeit rood dankzij de 

Rayleigh-verstrooiing die de lichtfoto-
nen in de atmosfeer breekt. Terwijl de 
lucht nog nazindert van al die bedrij-
vigheid, kijk ik op en zie haar zitten: ge-
kruiste benen schermen haar elegante 
heupen af, poëzie spreekt uit haar lip-
pen en zachtjes wiegen haar blonde 
haren heen en weer. Mijn abrupte ver-
stomming trekt haar aandacht. Lang-
zaam kijkt ze op uit haar roman en richt 
haar blik tot mij. Ogen die dwars door 
de mijne staren. Ik stamel wat onzinni-
ge woorden, probeer me een houding te 
geven, tevergeefs. De fenylethylamine 

en adrenaline razen door mijn lichaam 
en doen me helemaal verstarren, klam-
me handen en een vlinderbuik incluis. 
Ze blijft me nog enkele ogenblikken 
aanstaren en geeft me dan, o god, de 
mooiste glimlach die je maar bedenken 
kan. Voor ik het besef  staat ze op, sluit 
haar boek, kijkt me nog een laatste maal 
aan en wandelt met sierlijke passen 
weg. Verbouwereerd kijk ik haar na tot 
ze in de verte verdwijnt, haar silhouet 
blijft nog enkele seconden op mijn net-
vlies hangen. Terwijl ik mijn verstarde 

ledematen tot bewegen dwing, lost haar 
aanwezigheid langzaam op in een heer-
lijk zoete geur van lavendel en feromo-
nen.

I JUST CAN’T GET ENOUGH

Of  liefde louter een heerlijke cocktail 
van neurotransmitters en hormonen is, 
daar valt over te discussiëren, maar en-
kele componenten van ’s werelds groot-
ste mysterie zijn zeker al ontrafeld. De 
verliefde rush waar we zo van houden, 
is werkelijk verslavend dankzij het vrij-

komen van stofjes zoals 
dopamine en endor-
fine. Dopamine heeft 
een soortgelijk effect 
als cocaïne op het li-
chaam en endorfine is 
vergelijkbaar met he-
roïne en opium. Deze 
lichaamseigen drugs 
zijn, in tegenstelling 
tot hun artificiële te-
genhangers, niet scha-
delijk.  De verslaving 
is wel reëel en uit zich 
in het telkens opnieuw 
willen zien van de ge-
liefde. Klamme handen, 
versnelde hartslag, wij-
de pupillen en vlinders 

in je buik worden hoofdzakelijk veroor-
zaakt door adrenaline en fenylethyla-
mine. 

Wanneer je wil dat een relatie lang 
standhoudt, moet er een voldoende do-
sis oxytocine (voor vrouwen) of  vaso-
pressine (voor mannen) in het lichaam 
zitten. Deze stoffen kan je alleen op-
wekken door genoeg lichamelijk con-
tact met je partner op te bouwen. Nu 
weet u meteen ook weer welke reden 
vanavond aan te halen om uw weder-
helft te overtuigen. Geen dank. ■

SCHAMPER 554           27



JAFAR PANAHI

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.

 
OMDAT FILM ONZE PASSIE IS   

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

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

Gouden Beer  
Filmfestival Berlijn 2015

schamper2015_4b.indd   1 12/04/15   14:38



CULTUURAGENDA

TEAM WILLIAM, FACES ON TV

ERFGOEDDAG

LANCERING DE BELOFTEN 2015

DE BANK

20/4 - 4/5
door Selin Bakistanli

Luc Nuyens en Frank Dierens heb-
ben al meerdere succesvolle toneelstuk-
ken op hun conto staan. Ze sloegen de 
handen nogmaals in elkaar en maakten 
een voorstelling voor het gezelschap 
Theater Stap. In het stuk De Bank zien 
we het verhaal van een man die vanop 
zijn plekje op een bank in het stadspark 

dag na dag naar de wereld tuurt. De 
man is een buitenstaander en kijkt van-
af  de zijlijn toe naar voorbijgangers die 
komen en gaan. Sommigen blijven even 
staan en wisselen een paar woorden met 
de man, maar écht volwaardig deelne-
men aan het leven doet hij niet. Op 24 
april in de Kopergietery.

Team William kennen we nog van 
hun deelname aan het pop- en rockcon-
cours De Beloften en Humo’s Rock Rally. 
Na het verschijnen van hun debuutplaat 
Team William bleef  het lang stil rond 
de Ninoofse band. Tot nu, tenminste. 
Op 24 april komen de indierockers hun 
tweede plaat Drama voorstellen in de 

Vooruit. Maar eerst komen de finalis-
ten van de Nieuwe Lichting vorig jaar 
eveneens nieuw werk voorstellen. Hun 
debuutsingle Run Against the Stream 
komt immers binnenkort uit. Extra: zij 
die tickets hebben voor dit concert kun-
nen gratis blijven om daarna een feestje 
te bouwen op de Solid Steel Nigh.

Zondag 26 april is het Erfgoeddag, 
en dat voor de vijftiende keer alweer! Dit 
jaar is er voor het thema Erf ! gekozen. 
Ook Stad Gent doet, naar jaarlijkse ge-
woonte, mee. 42 erfgoedinstellingen, 
samen goed voor zo’n 60 activiteiten, 
nemen deel. Zoals altijd zijn alle activi-
teiten gratis, maar daar eindigt het niet. 

Los van alle Erfgoeddagactiviteiten is 
in deelnemende musea de vaste collectie 
ook voor nul euro te bezoeken. Het hele 
Gentse programma is online te raadple-
gen op de website van het STAM. Dit 
museum zal op de dag zelf  ook funge-
ren als infopunt voor alle bijkomende 
vragen.

De Beloften wordt het mooiste en 
gezelligste Gentse muziekconcours ge-
noemd. Vanaf  29 april kunnen bands 
zich inschrijven voor de nieuwe editie 
van deze wedstrijd. Traditiegetrouw 
wordt op diezelfde dag de campagne 
gelanceerd met een gratis live set door 
enkele deelnemers van de vorige editie. 
Dankzij dit prachtig initiatief  kan je 

dus voor de verniet, zijnde helemaal gra-
tis, in de Charlatan genieten van Bare-
foot And The Shoes, de winnaar van 
vorig jaar. De jongens van Hypochrist-
mutreefuzz, die vorig jaar aan de haal 
gingen met de publieksprijs, zullen die 
avond ook zorgen voor een energiek op-
treden. ■
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“Ik wil wel vogelspotter worden”
Interview met Anton Coene

“Pas op, alles is hier aan het vorten,” waarschuwt hij ons wanneer we hem bij hem thuis 
opzochten, “het spookt hier.” Op zijn vingernagels naar eigen zeggen de restanten van een 
dood moment, onder de vorm van veelkleurige nagellak.

We praatten op een zonnige avond 
met Anton Coene, fotograaf  van onder 
meer Balthazar, Raketkanon en Wal-
lace Vanborn over zijn avonturen on the 
road.

FOTOGRAAF

Een week in het leven van Anton 
Coene is …?

“Nu is het net een saaie week, maar 
dat verloopt in vlagen. Vorig jaar zat 
iedereen plots in de studio dus was het 
nog wat rustiger. Binnenkort gaat ie-
dereen touren en dus komt er een druk-
ke periode aan. Hoewel ik heel slecht 
ben in plannen, ligt het al vast dat ik een 
hele blok tot midden mei met Balthazar 
meega. Met bands als Raketkanon wor-
den die dingen vaker op korte termijn 
gepland.”

Hoe is het allemaal begonnen?
“Ik volgde een KSO-opleiding aan 

de Ottogracht, hier in Gent. Eigenlijk 
koos ik initieel voor film, maar fotogra-

fie maakt ook deel uit van de opleiding. 
Door foto’s te maken voor Cactus (een 
muziekclub in Brugge, red.), kwam ik 
plots terecht in de muziekwereld. Na-
dien trok ik naar het KASK om er fo-
tografie te studeren, maar dat hield ik 
slechts een drietal maanden vol. De 
groepen die ik toen volgde, waaronder 
Wallace Vanborn, wonnen aan popula-
riteit. 

Aangezien er bij het KASK vooral 
interesse is voor verhalen, stonden ze 
daar niet echt te springen voor muziek-
fotografie. Trixie Whitley raadde me 
toen ook aan er gewoon mee te stoppen. 
De keuze was redelijk snel gemaakt: ik 
keerde niet meer terug. Al schreef  ik 
me nooit officieel uit.” (lacht)

PSYCHOLOOG

Je wordt bijna deel van de band, 
als je hen vergezelt op tour. Is het 
dan niet moeilijk om je rol als foto-
graaf  op te nemen?

“De meeste bands waarmee ik sa-
menwerk, zoals Wallace Vanborn, ken 
ik al heel lang. Bij Balthazar was de 
klik er ook heel snel. Na een dagje met 
hen op een festival mocht ik bijna met-
een mee in tourbus. Daar is heel weinig 
privacy, dus iedereen wordt enigszins 
gedwongen om overeen te komen. Als 
het klikt, creëert dat al snel een vertrou-
wensband. Ik heb toch dikwijls het ge-
voel dat ik als psycholoog van de groep 
fungeer. Er zijn altijd wel ergens din-
gen die niet perfect lopen, dingen die 
ze niet meteen aan hun medebandleden 
kwijt kunnen. Het is soms een voordeel 
voor hen om iemand mee te hebben die 
er zo wat buiten staat. Als je zo dicht 
op elkaars vel leeft, heb je wel snel door 
hoe je je bij elke persoon apart moet ge-
dragen. Eigenlijk had ik nog nooit een 
tour waar ik me niet amuseerde. Als een 
band goed en intens aaneenhangt is er 
sowieso sfeer.”

Voel je je dan soms niet overbo-
dig?

“Ja, dat gebeurt wel, maar dan pro-
beer ik me nuttig bezig te houden. Bij 
Raketkanon kunnen ze vaak wat extra 
hulp gebruiken op logistiek vlak. Bij 
Balthazar is dat weer volledig anders, 
alles is goed geregeld. Dan ga ik ge-
woon even wandelen of  de stad verken-
nen. Ik hou ervan om boekenwinkeltjes 
te ontdekken waarbij ik denk: ‘Hier kom 
ik eens terug als ik geld te veel heb’.” 
(lacht)

Je kent die mensen duidelijk van 
heel dicht, hoe verandert dat de ma-
nier waarop je hen in beeld brengt?

“In het verleden waren sommige 
van de bandleden zelfs mijn huisgeno-
ten. Ergens moet je een grens trekken 
tussen je rol als fotograaf  enerzijds en 
je rol als vriend anderzijds. Thuis nam 
ik toen amper foto’s. Wel maak ik dik-

door Arthur Joos en Agathe Danon
foto's door Agathe Danon
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wijls foto’s die de buitenwereld niet te 
zien krijgt. Zo stortte Trixie ooit in na 
een optreden. Soms gaat het binnen een 
band ook echt niet goed. Op zo’n mo-
menten moet je gewoon foto’s blijven 
maken. Je hoeft niet enkel positieve din-
gen weer te geven. Ik ben daar gewoon 
om te documenteren en uiteindelijk 
zijn muzikanten ook maar mensen. Er 
is nog nooit iets extreems gebeurd. Ik 
wacht nog steeds tot er iemand begint 
te vechten.” (lacht)

Vorig jaar stelde je samen tentoon 
met Bob Gruen. Vormt hij een inspi-
ratiebron?

“Om eerlijk te zijn kende ik hem niet 
bij naam toen het voorstel van galerij 
Angels & Ghosts me bereikte. Onder zijn 
werken bevinden zich echter wel enkele 
iconische beelden, zoals de foto van Led 
Zeppelin voor het vliegtuig. Een heel 
excentrieke figuur overigens, die Bob; 
vriendelijke kerel, maar hij speelt wel 
een zeker you’ve-got-to-be-rock-and-roll-
man-rolletje. Ik heb er echt spijt van dat 
we geen foto ruilden.”

Je fotografeert vaak binnen het-
zelfde muziekgenre, heb je dat nodig 
om de link te leggen met je foto’s?

“Qua genre voel ik me nergens aan 
gebonden, in elke muziekstijl zit er wel 
iets dat ik kan appreciëren. Het fasci-
neert me vooral hoe muzikanten hun 
werk bezielen. Zo zijn Trixie Whitley 
en Raketkanon op muzikaal vlak uiter-
sten, maar ze zijn wel op dezelfde, op-
rechte manier met hun muziek bezig. 
Als bands me vragen om samen te wer-
ken, let ik vooral op de manier waarop 
ze met muziek bezig zijn. In mindere 
mate met hoe goed de muziek is, zo kan 
je een band hebben met rotslechte mu-
ziek, maar met wreedtoffe mensen. Als je 
een paar weken met groep weg bent, wil 
je wel liefst toffe mensen.”

Een tijd geleden maakte je ook 
video’s voor onder andere Wallace 
Vanborn en Trixie Whitley, geloof  je 
in het argument dat fotografen van-

daag de dag meer moeten inzetten 
op multimedia om te overleven?

“Een noodzaak is het niet, uitein-
delijk bepaal je dat zelf. Over mijn 
filmwerk ben ik heel onzeker, de instap-
drempel is veel hoger. Daardoor heb ik 
het afgelopen jaar bijna niets meer ge-
daan met film. Het is heel veel werk en 
het spreekt mij eigenlijk niet zo veel 
meer aan als vroeger. Liveopnames wel, 
zoals onlangs met Wallace Vanborn, 
videoclips minder. Vaak moet je echter 
één van beiden kiezen, momenten die 
interessant zijn voor film zijn vaak ook 
interessant voor foto’s, en omgekeerd. 
Misschien keer ik er ooit wel nog naar 
terug, maar dan wil ik er wat meer zelf-
zekerheid over.” 

KLUIZENAAR

Wat als je de keuze moet maken 
tussen een ander onderwerp fotogra-
feren of  hetzelfde blijven doen, maar 
dan met video?

“Ik wil wel vogelspot-
ter worden (lacht). Moeilijke 
vraag. Misschien wel iets an-
ders; enkel filmen zou ik niet 
willen. Ik heb het gevoel dat 
je iemand lang volgt met fo-
to’s, je een tijdloos archief  
opbouwt. Video’s veroude-
ren snel; je ziet dat de kwali-
teit van bijvoorbeeld acht jaar 
geleden al heel wat minder is 
dan nu, er zit geen eenheid 
in. Bij stills kun je foto’s van 
verschillende jaren onderling 
wisselen, allemaal binnen de-
zelfde lijn.”

Ben je soms met iets an-
ders bezig dan muziekfoto-
grafie?

“Ongeveer. Ik ben aan het 
brainstormen om eens iets an-
ders te doen, maar wil er nog 
niet al te veel over kwijt. Het 
is nog niets concreet, maar het 
concept is om een gebeurte-
nis op een plaats vast te leg-
gen, waarna die gelinkt wordt 

met iets wat elders in de wereld, in een 
andere cultuur gebeurt. Het klinkt nog 
heel vaag, maar heeft dus niets met mu-
ziek te maken, wel des te meer met do-
cumentairefotografie. De uitwerking 
is waarschijnlijk voor het najaar, aan-
gezien de zomer een erg interessante 
periode is voor de bands waarmee ik sa-
menwerk.”

Je bent nu bijna tien jaar bezig, zie 
je jezelf  binnen tien jaar nog steeds 
in het kielzog van de bands?

“Binnen tien jaar hopelijk nog net 
wel (lacht), het lijkt me echt wel inte-
ressant om mensen over zo’n periode te 
volgen, zelfs als iemand beslist om niet 
verder te gaan met muziek. Het is ech-
ter niet iets dat ik eeuwig wil doen. Nu 
voelt het meestal alsof  ik altijd naar de 
mensen toega. Ik zie mezelf  binnen een 
jaar of  twintig wel als een kluizenaar in 
de Ardennen leven. Laat de mensen dan 
maar naar mij komen.” ■
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"Muziek is het wielrennen van Amerika"
Bony King over zijn nieuw album

De Gentse zanger The Bony King of  Nowhere is al lang 
geen onbekende meer. Bovendien noemt hij zichzelf  nu lie-
ver Bony King. Welk gezicht gaat schuil achter de stem die 
al wekenlang de afrekening van Studio Brussel kleurt?

De zanger die bekend staat als de 
Belgische Neil Young kwam vorige 
maand met een nieuwe plaat op de prop-
pen. Voor_Wild Flowers_ dook hij de 
studio in met veelvuldig Grammy-win-
naar Ryan Freeland. Want succes oogst 
je op vruchtbare grond.

THE AMERICAN DREAM

Hoewel de release van Wild Flo-
wers voor het najaar van 2014 was ge-
pland, lag ze toch pas vanaf  maart in 
de winkels?

“Ik ging het album eerst opnemen 
met Jeff  Tweedy, maar dat is niet 
doorgegaan. We waren klaar om op te 
nemen toen zijn vrouw plots ziek werd. 
Hij cancelde de samenwerking, al had dat 
niet alleen met zijn privéleven te maken. 
Heel begrijpelijk, maar van mijn plan 
schoot niks meer over. Na een avond 

babbelen met mijn vorige producer 
heb ik dan besloten om naar Amerika 
te gaan. Daar heb ik de plaat opgeno-
men met lokale muzikanten. Ik wist dat 
Ryan Freeland, die uiteindelijk de plaat 
zou producen, in een bepaalde scene van 
muzikanten zat die me wel aansprak. 
De drummer bijvoorbeeld speelt mee 
op veel platen die ik thuis heb liggen. Ik 
kreeg de kans om op een bepaalde ma-
nier samen te werken met muzikanten 
die hier minder voor de hand ligt. Euro-
pa heeft een traditie van bands, terwijl 
in Amerika vaak maar één persoon de 

muziek maakt. Die zit dan met sessie-
muzikanten in de studio om de liedjes 
op te nemen. Dat was precies de aanpak 
die ik zocht.” 

Welke artiesten hebben jou beïn-
vloed in je muziek? Velen vergelijken 
je met Neil Young.

“Dat kan ik moeilijk beantwoorden, 
omdat je nooit precies weet wie of  wat 
je beïnvloedt. Ik kan hier bijvoorbeeld 
een koffie drinken en geïnspireerd wor-
den door de manier waarop iemand 
een tafel verder een boek zit te lezen. 
Zulke dingen zullen mij sneller aanzet-
ten tot het schrijven van een liedje dan 
wanneer ik zelf  muziek beluister. Ik ga 
echter niet ontkennen dat Neil Young 
invloed heeft gehad. Hij is zeker een in-
spirerende muzikant. Welke impact hij 
op mijn muziek heeft, is alsnog moeilijk 
te zeggen.”

Op de Lokerse Feesten vorig jaar 
mocht je nog in zijn voorprogram-
ma spelen, heb je hem daar ook ont-
moet?

“Nee, al had dat wel gekund aange-
zien hij daar gewoon rondliep. Ik heb er 
niet veel nood aan om aan mijn helden 
te klampen. Anderzijds was dat waar-
schijnlijk het enige moment waarop ik 
de kans had om hem te spreken. Maar 
wat zou ik dan in die korte tijd zeggen? 
Het lijkt me leuker om een hele dag met 
hem te kunnen doorbrengen.” 

Ben je tevreden over je nieuwe al-
bum?

“Eigenlijk wel, het is de eerste plaat 
waar ik nog naar luister. Mijn vorige 
albums beluisterde ik nooit meer na 
het mixen. Dit is de eerste plaat waar 
er veel zaken op gebeuren die ik zelf  
niet in de hand had. Het is leerrijk om 
te luisteren naar de interactie tussen de 
muzikanten. Op de vorige plaat ontbrak 
die samenwerking, aangezien ik alles al-
leen had opgenomen. (lacht)”

"Onze maatschap-
pij is aan het 

overseksualiseren"

door Yob Hillewaert en Nicolas Van Laere
foto's door Anton Coene
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"Muziek is het wielrennen van Amerika"
OP ZOEK NAAR WILDE 
BLOEMEN

Je bent van plan om uit Gent te 
verhuizen, de natuur in. Waarom?

“Ik woon al lang in Gent, lang ge-
noeg om er weg te gaan. De natuur is 
interessanter, want ze verandert elke 
seconde. De grijze muur aan de over-
kant van mijn straat daarentegen is al 
zes jaar dezelfde. Bomen veranderen ie-
dere dag, bomen leven. Die grijze muur 
blijft een stomme muur zonder klop-
pend hart. Wat me aantrekt in Gent 
zijn de mensen. Menselijke relaties vind 
ik heel boeiend, maar dat is ook meteen 
het enige pluspunt dat een stad voor mij 
heeft. Ik ben net zoals iedereen op zoek 
naar een goed leven, een aangenaam be-
staan. Het zit zo: soms moet je weggaan 
van iets om het terug mooi te leren vin-
den. Ik heb al te lang in de stad gezeten 
om de mooie dingen er nog van te zien. 
Als je niet vaak in de stad komt, dan be-
kijk je ze weer op een andere manier. 
Dat is precies waarover mijn nieuwste 
plaat gaat.  Na het opnemen van Wild 
Flowers merk ik dat muziek enorm leeft 
in Amerika, vergelijkbaar met hoe de 
koers hier leeft. Muziek is het wielren-
nen van Amerika, en ik voel me natuur-
lijk eerder verbonden met muziek. Maar 
ik zie wel waar het pad me heen leidt.” 

Je hecht veel waarde aan het 
schrijven van teksten, maar toch zijn 
er weinig mensen die teksten aan-
dachtig beluisteren. Vind je dat niet 
jammer?

“Ik besef  dat veel mensen niet luiste-
ren naar de tekst, zeker omdat ik in een 
andere taal zing. De betekenis ontgaat 
veel mensen. Toch vind ik het belang-
rijk om iets te schrijven waar mensen 
een boodschap aan kunnen hebben. Dat 
doe ik op mijn eigen manier. Ik schrijf  
eerst ‘filosofische traktaten’ over de 
samenleving. Deze teksten zijn nogal 
ontoegankelijk, daarom probeer ik de 
boodschap te vervatten in een nummer. 
Ook voor mezelf. Ik hoop dat er toch 

een paar mensen stilstaan bij de zaken 
die ik probeer aan te kaarten. 

WAAROM ROSANNE VERDRIE-
TIG IS

Waarover gaat het nummer Sad 
Rosanne bijvoorbeeld?

Over mijn bezorgdheid om de ado-
lescente vrouwen in de 21ste eeuw. De 
emancipatie van de vrouw was zoge-
zegd honderd jaar geleden al een feit. 
Toch wordt ze nog altijd niet gelijk-
waardig behandeld. Mannen en vrou-
wen moeten anders benaderd worden, 
maar ze zijn wel evenwaardig. Onze 
samenleving heeft eeuwenlang de man 
boven de vrouw geplaatst. Toch kan het 
anders. Sommige indianenculturen stel-
len de man absoluut als evenwaardig. 
Waarom zitten er niet evenveel vrou-
wen in de politiek als mannen? Waarom 
moeten bekende vrouwen altijd half-
naakt op de covers van magazines staan 
en de mannen niet? 

Ik ben bang dat de denkwijze van 
de maatschappij terug achteruit gaat. 
Daarover heb ik het nummer geschre-
ven. De vrouw wordt tegenwoordig in 

elke populaire videoclip afgebeeld als 
een seksobject. Veertienjarigen die zul-
ke video’s zien vinden dat normaal.  Dat 
is begonnen in de jaren zestig en nu is 
er geen houden meer aan. Ik ken veel 
adolescente vrouwen die worstelen met 
hun zelfvertrouwen. Volgens mij komt 
dat door de plaats die wij ze geven in de 
maatschappij.”

Geniet je nu meer of  minder van 
het optreden?

“Ik begin er eigenlijk steeds meer 
van te genieten. Het is voor mij altijd 
leuk om nieuwe nummers te spelen. We 
spelen nog een paar nummers van de 
vorige plaat, maar dat is het dan ook. 
Misschien omdat ik die liedjes niet meer 
relevant vind. Ik sta heel kritisch tegen-
over mijn vroegere werk. Ik krijg soms 
verwijten als ik dat uitspreek. Fans van 
die vroege platen vinden het niet leuk 
als ik die afbreek. Al denk ik dat ik  in de 
beste positie zit om kritiek te geven: ik 
heb ze tenslotte zelf  gemaakt. Op vroe-
gere relaties kun je ook terugkijken en 
je afvragen waarom je bepaalde keuzes 
maakte. Dit is vergelijkbaar.” ■
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Koffiekunst
Jef Geys in het S.M.A.K.

Criticasters, kunstfanaten en leken, spoed u allen naar het S.M.A.K.: het werk van Jef  
Geys (°1934, Leopoldsburg) is er te bezichtigen. De kunstenaar uit Balen toont er zijn 
ongenoegen, zijn zoektocht naar het ‘juiste’ en de schoonheid die hij ziet in het alledaagse. 

Geys wilde geen traditionele muur-
tekst bij zijn werken, maar in ruil ver-
zorgde hij wel een informatiemuur in 
het begin van zijn tentoonstelling. De 
bezoekersgids geeft wel wat achter-
grondinformatie, maar probeert geen 
interpretatie te geven aan de kunst-
werken. Het S.M.A.K. zal daarnaast 
ook geen gidsen voorzien, maar de 
erfgoedbewaarders die rondlopen, zul-
len de bezoekers wel van een woordje 
uitleg voorzien indien ze dit wensen. 
Het idee hierachter is dat iedereen zijn 
kunst vrij mag interpreteren. Geys wil 
de bezoekers geen uitleg opdringen. 
Waarschijnlijk net zoals hij vindt dat de 
maatschappij de mens wat minder zaken 
moet opleggen — of  is dit nu onze ei-
gen interpretatie, wie zal het zeggen? 

Doorheen de tentoonstelling zien we 
de kritische levenshouding van Geys 
steeds terugkomen. Maatschappelijke 
en politieke kwesties schuwt hij niet, 
integendeel. Verfrissend om nog eens 
kunst te zien van een niet-elitair niveau, 
die net gemakkelijk aansluiting vindt 
bij de bezoeker. Toen Jef  Geys deel-
nam aan ‘chambres d’amis’ in 1986 had 

hij veel kritiek op het feit dat de kunst-
werken vooral bij de rijkeren onder ons 
getoond werden. Daarom besloot hij 
om een aantal deuren met de bekende 
woorden ‘gelijkheid, broederschap, vrij-
heid’ uit de Franse Revolutie onder te 
brengen in een enkele achterbuurten 
van Gent. Tegenover de informatie-
muur staat zo’n deur, de kritische toon 
is meteen gezet. 

KOFFIE EN KRANTEN

Het recentste werk van Jef  Geys is 
het ‘koffieonderleggersdagboek’. Bijna elke 
dag leest hij de krant samen met een kop 
koffie in zijn vaste stek in Balen. Al vijf  
jaar lang pent hij dan op de koffieonder-
leggers de meest frappante krantenkop-
pen neer. Geys slaagt erin om van twee 
alledaagse activiteiten kunst te maken. 
Met humor ordent hij de belangrijkste 
nieuwsfeiten zo dat ze een nieuwe bete-
kenis krijgen. 

Een van de meest indrukwekken-
de stukken uit de tentoonstelling is 
zijn archief. Er hangen maar liefst 800 
doorzichtige mapjes aan de muren met 

tekeningen, foto’s, e-mails, kranten-
knipsels ... Alle schetsen samen vor-
men een kunstwerk. Het is een levend 
geheel, want alhoewel de oudste stuk-
ken uit dit archief  al dateren van be-
gin jaren 60 (wanneer Geys begon met 
kunst), blijft het verbazingwekkend ac-
tueel. Hier rondlopen voelt als een pri-
vilege, we mogen even ronddwalen in 
de geest en gedachten van een kunste-
naar. Chaotisch, overweldigend, mooi. 

De zwarte sokkel die vroeger in Ant-
werpen stond, waar voorbijgangers vrij 
waren om hun eigen stempel achter te 
laten, staat in de volgende ruimte. Het 
voelt wat vreemd aan tussen de andere 
werken. Vreemd op een mooie manier. 
In deze ruimte vinden we nog drie an-
dere werken, onder andere ook het ge-
sloten archief: mappen uit zijn archief  
die we niet kunnen inkijken. 

‘De sportzaal’, zoals Geys zelf  naar 
dit werk verwijst, is ook in het S.M.A.K. 
te zien. Het is inderdaad net alsof  je 

door Anke Heyerick
foto's door Vanessa McClelland
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rondloopt in een turnzaal. Geel, blauw 
en rood zijn kleuren die steeds weer 
naar voor komen in het werk van Geys. 

Uiteindelijk komen we uit op Wall 
Drawing Nr. 36 van Sol LeWitt. In-
drukwekkend groot, het is de eerste 
keer dat het werk op deze schaal werd 
uitgevoerd. Van dichtbij zie je duidelijk 
de potloodstrepen, met veel nauwkeu-
righeid aangebracht. Een jaar lang zal 
dit te zien zijn in het S.M.A.K. en zal het 
als begeleiding dienen voor verschillen-
de tentoonstellingen.

De tentoonstelling van Geys is er 
eentje om ‘u’ tegen te zeggen. Kunst 
hoeft niet altijd onverstaanbaar te zijn, 
soms zit schoonheid net in schijnbaar 
banale dingen. 

Duw deze Schamper eens onder de 
neus van uw mama en overtuig haar dat 
naar het S.M.A.K. gaan een educatief  
verantwoorde blokpauze is. Uiteraard 
kan je erna nog pintjes gaan drinken, 
maar dat hoeft zij niet te weten.  ■

“Wat voor examenvormen zijn allemaal mogelijk?”

“Als ik een 9,8 haal, wordt dat afgerond naar een 10 of naar een 9?”

“Waar kan ik naartoe als ik niet akkoord 
ben met mijn examenresultaat?”

ONDERWIJS- EN 
EXAMENREGLEMENT

Workshop:

Sofie Mus en Luc Van de Poele geven uitleg over het Onderwijs- 
en Examenreglement en ombudspersonen aan de UGent. 
Daarna kun je vrij vragen stellen. Je kan ook al antwoorden 
vinden op vaak gestelde vragen op de website van de 
Gentse StudentenRaad gsr.ugent.be/FAQ.

27 april 2015 vanaf 19u
Leszaal Pirenne

 Universiteitsforum (UFO)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
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Helden uit de ondergrond
Zenuwachtig, dat zijn ze. Interviews geven doen ze naar eigen zeggen veel te weinig, maar 
daar komt binnenkort vast verandering in. Maak kennis met de derde plaat van The Hickey 
Underworld in dit dubbelgesprek met frontman Younes Faltakh en drummer Jimmy 
Wouters.

The Hickey Underworld over hun nieuwste plaat, 'III'. 

Het was alomtegenwoordig in de 
media: Tim Vanhamel vervangt Jo-
nas Govaerts definitief  als gitarist. 
Hoe ging dat in zijn werk met een 
compleet nieuwe lead guitar?

Younes: “Dat was niet simpel uiter-
aard.” 

Jimmy: “Tim was de eerste die we 
gebeld hebben. Gebeld, gespeeld, boem. 
Het was direct een schot in de roos. Hij 
is uiteraard ook professioneler en heeft 
meer ervaring (Vanhamel speelde onder 
andere met dEUS, Shameboy, Millionaire, 
red.) We moeten die berichtgeving ook 
enigszins nuanceren: hij is er 
ondertussen al anderhalf  jaar 
bij.”

Zat de sound dan direct 
goed?

Younes: “Dat was nog niet 
alles natuurlijk. Tim heeft een 
totaal andere speelstijl; hij is 
ook in een andere achtergrond 
te plaatsen. Tim heeft meer de 
funk touch, terwijl onze vorige 
platen meer een punk feel had-
den. Maar goed, Tim speelt er 
al keilang bij. Dat voelt heel 
natuurlijk aan.”

Nooit gedacht aan een 
naamswijziging door die nieuwe con-
stellatie?

Younes: “Nee.”
Jimmy: “Jawel, maar dat was ook al 

lang voor Tim erbij kwam. Zelfs toen 
de naam net gekozen werd. Wij zijn 
heel slecht in namen verzinnen, getui-
ge daarvan onze albumtitels. We zijn er 
nooit echt tevreden over geweest.”

De dubbele lezing van III is toch 
een leuke vondst?

Younes: “Dat was vooral een grafi-
sche oplossing, die Romeinse drie.”

Jimmy: “Daarbij: we hadden geen al-
ternatieven.”

Een derde plaat maken is volgens 
jullie collega’s van Balthazar een 
soort antibewijzen. Wat vinden jullie 
daarvan?

Younes: “Antibewijzen, ja (denkt lang 
na). Ik voelde alleszins geen druk om 
songs te schrijven. Het gaat puur over 
onze eigen sound. Zonder daadkracht 
zelfs. Ik ben leeg nu, ik ben ill. Daarmee 
heb je meteen een quote voor je artikel.”

Het visuele is heel belangrijk voor 
jullie. Is het mogelijk dat Jonas nog 
via een achterpoortje met jullie zal 
samenwerken?

Younes: “Natuurlijk: er komen twee 
clips aan van hem. We hebben al veel 
gekke ideeën (lacht schamper) Helaas 
gaat alles traag bij ons, maar de eerste 
meetings komen volgende week.” 

Jimmy onderbreekt: “Da’s keitraag”. 
Younes: “Het is echter wachten tot 

de zomer van 2017. Dan lanceren we 
DWAMGOZ en Conquistador, de eer-
ste clips van ‘III’ die uitkomen.”

Jullie hoes doet ook vermoeden 
dat jullie vertrouwd zijn met Nick 
Caves artwork?

Jimmy: (knikt instemmend) “De hoes 
van ‘III’ is gemaakt door Glenn Fabry, 
een comickunstenaar uit Londen.”

Younes: “Hij heeft heel veel covers 
getekend voor o.a. Batman, alle grote 
comics, vandaar die sfeer.”

In het algemeen baadt jullie derde 
plaat in een meer poppy sfeer dan jul-
lie voorgaande albums. Zijn jullie van 
plan om nog catchyer te gaan?

Younes: “Geen 
flauw idee. We zijn 
daar absoluut niet be-
wust mee bezig. Het 
is eruit gekomen zoals 
het aanvoelde.” 

Jimmy: “We heb-
ben onze ziel aange-
geven. Da’s een mooi 
proces.”

Naar welk optre-
den of  festival kij-
ken jullie het meest 
uit?

Jimmy: “Werchter.”

Spelen jullie dan 
op Werchter, nee toch?

Jimmy: “Nee, maar ik heb wel zin om 
te gaan (lacht).”

Waar kunnen we jullie dan wel 
treffen?

Younes: “De Vooruit in Gent (17/04) 
zie ik echt wel zitten. Ik zal meteen al 
vertellen hoe het gelopen is: het was een 
fantastische show. Ik heb twee man hun 
staart gebroken.”

Jimmy onderbreekt: “Van White Jazz 
(hun voorprogramma in de Vooruit, red.)? 
Nee man, dat gaan we niet doen.” ■

door Laura Massa
foto door Arthur Joos

De BFF's Jimmy en Younes
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BOEKKORT

FILMKORT

Berlijn Alexanderplatz
L.L.C. ‘Berlin Alexanderplatz’ (1929) 

prijkt samen met die andere modernis-
tische turf  ‘Ulysses’ van James Joyce 
bovenaan de lijst van de meest onuit-
gelezen boeken. Eentje die louter op de 
plank staat om indruk te maken op die 
sexy Blandino/a. De eerste volledige 
Nederlandstalige vertaling tracht dit 
euvel te herstellen. Zelfs de originele 
omslagtekening werd behouden.

Alfred Döblin geeft al op de eer-
ste pagina de plot van zijn verhaal 
weg. Hoofdpersonage Franz Biberkopf  
wordt na vier jaar gevangenis weer 
vrijgelaten. Vastbesloten om ditmaal 
een fatsoenlijk leven te leiden, probeert 
hij zich staande te houden in de in de 
stadsjungle van Berlijn. Maar hoezeer 
hij ook zijn best doet, keer op keer botst 
het noodlot tegen hem aan en wordt hij 
in de criminele onderwereld gezogen. 
Uiteindelijk komt hij gehavend én ge-
louterd weer terecht waar alles begon: 
de Alexanderplatz. En beseft dat dit nu 
eenmaal het lot is van een man die meer 

verlangt van het leven dan een simpele 
boterham.

Rond dit bedrieglijk eenvoudige plot 
spint Döblin een web van personages 
en gebeurtenissen. Met een patchwork 
van tekst, reclameslogans, volksliedjes, 
krantenkoppen … maakt hij een literair 
gesamtkunstwerk. De stuwende stroom 
woorden dreigt de lezer kopje-onder te 
duwen, de enige manier om het hoofd 
boven water te houden in de deinende 
passages is je laten meedrijven op de zin-
nen. Je zult niet alles verstaan, maar dat 
geeft niets, want ook Biberkopf  verstaat 
niet alles van de krioelende stad en zijn 
inwoners. Wat wel stoort, is de verta-
ling die net iets te Hollands is voor onze 
Vlaamse smaak. Maar laat dat ‘bakkie 
koffie’ je niet weerhouden om je onder 
te dompelen in deze verrassend moder-
ne roman. Een magistrale impressie van 
de zinderende sfeer van Berlijn tijdens 
de Weimarer Republik met een actueel 
randje.  ■

Inherent vice
SG Dopehead Larry ‘Doc’ Sportello, 

lokale detective, zit in een lastig parket. 
Zijn ex-vriendin, met wie de vlam nog 
niet compleet gedoofd is, staat na een 
jaar aan zijn deur. Niet om de romance 
terug het leven in te roepen, maar omdat 
ze zijn speurneus nodig heeft voor een 
zaak rond haar minnaar. Voordat Doc 
het weet, zit hij verwikkeld in verschil-
lende verdwijningen en een moordzaak 
die allemaal op een of  andere manier 
iets met elkaar te maken lijken hebben. 
Hoe verder hij zich verdiept in de zaken, 
zoveel vager de uitkomsten zijn. Naar-

mate het verhaal vordert, stappen er 
veel personages de plot even snel binnen 
als buiten. Het zijn de verschillende per-
sonages, allemaal karakterkoppen, die 
de film overeind houden. Zo is Doc een 
held op sokken, voortdurend high, met 
het imago van een vieze hippie. Deze ei-
genschappen zijn op zich al vaak verma-
kelijk, maar het zijn de momenten dat 
Doc in contact komt met een van de an-
dere personages dat de film dolkomische 
momenten bevat. Het geheel omvat in 
een zwaar jaren 70-jasje waarin de per-
sonages termen gebruiken als: ‘groovy’, 

‘you dig’ en ‘far out’. De film heeft een 
mellow sfeer over zich, precies hoe je je 
die tijd voor zou stellen. De voice-over, 
ingesproken door de huidige liefdesinte-
resse van Doc, heeft geen haast in het 
vertellen van het verhaal. Met veel me-
taforen wordt de kijker erdoorheen ge-
manoeuvreerd. Dit alles leidt ertoe dat 
de film van lange duur is en op momen-
ten nog langer aanvoelt. Ook is het aan 
te raden om vanaf  het begin met de vol-
ste concentratie te kijken, je ziet al snel 
iets over het hoofd met al die verschil-
lende verhalen door elkaar. ■
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Beste Siegfried, lieve leden van de 
RVB,

Ik schrijf  u aan om enkele zaken die 
de afgelopen weken in de media ver-
schenen te verduidelijken. Het stu-
dentenblad Schamper — het grootste 
kutblad dat ik ooit gelezen heb — sug-
gereerde de afgelopen weken dat er 
problemen zouden zijn met de pen-
sioenrechten bij contracten van be-
paalde duur. Dat is waarlijk nonsens. 
Daarom wil ik  vooreerst zeggen dat 
ik de “constructieve” berichtgeving 
hieromtrent allerminst apprecieer. Het 
artikel in Schamper is overigens feno-
menaal slecht geschreven.

Nu goed. Ik ben niet echt fan van 
dergelijke aanpak, maar we maken er 
dan maar het beste van, dierbare col-
lega’s. We hebben ondertussen een 
— erg lauwe, dat geef  ik grif  toe — 
regeling kunnen treffen met de slacht-
offers van deze wanpraktijken en we 
hopen dat dit probleem snel van de 
baan is. Dat gezichtsverlies doet pijn 
en die oude collega’s teleurstellen is 
natuurlijk ook iets wat betreurens-
waardig was. 

In het persbericht dat ik verspreid-
de, vermeldde ik dan ook duidelijk dat 
ik de situatie van de exemplarische be-
richtgeving van enkele gepeste werkne-
mers zeer betreur en mijn gebeden naar 
hen uitgaan die denken dat ze kunnen 
sollen met ADP. 

Niettemin kan ik bezwaarlijk fier zijn 
op die snuggere jongens van Schamper, 

die er in blijven slagen mij de zweep op 
te leggen bij elk pietluttig dossier dat 
ik nog achter de hand heb. Ik achtte het 

dan ook opportuun om bij dit school-
voorbeeld van Schampers uit de hand 
gelopen journalistieke reflex tekst en 
uitleg te verschaffen. Dit niet alleen in 
elk journaal en nieuwsbulletin, maar 
ook in Terzake en Reyers Laat. Wie is 
de luis in de pels nu? Schamper alleszins 
niet!

Let wel, ik heb nog getwijfeld of  ik 
wel zou opdraven in Reyers Laat om 
Schamper uit te schelden en wat in het 
gezicht met spuug te besprenkelen en 
op de borstkas en schouder te kloppen. 
Ik was namelijk nogal verbluft door 
de afwezigheid van inhoudelijke com-
mentaar door Fabrice Luyckx, die 
blijkbaar gewoon op beeld Schampers 
begon te verdelen. LOL, wat een fail.

Om dit alles nogmaals te verdui-
delijken voor het brede publiek, en na 
een dag vol ongelooflijk slecht werk 
van onze communicatiedienst, besloot 
ik de boel nog te proberen redden door 
alsnog op te draven in Reyers Laat, hét 
meest belabberde actualiteitsprogram-
ma van de VRT dat gelukkig binnen-
kort wordt afgevoerd. 

Ik zat er naast de meest hooghar-
tige* persoonlijkheid die het Vlaams 
medialandschap ooit gekend heeft, 
Rik Torfs. Mijn god, wat een onwaar-
schijnlijk irritant man. Maar goed, 
tant pis, ik had een boodschap én een 
forum. Hoezee! Ideale gelegenheid om 
mijn twijfels over de vrijheid van pers 
in de verf  te zetten en mijn totale ge-
brek aan appreciatie voor Schamper uit 

te dragen. 
Groetjes en tot snel, 
Anne De Paepe
xoxo
*Ik wist niet of  hooghartig posi-

tief  of  negatief  was, moet dat eigenlijk 
geschrapt voor ik het doorstuur naar 
Schamper, Anne? ■

In de vorige editie van dit blad onthulden we enkele misstanden aan de UGent. Gevolg: 
hommeles tussen het rectoraat en uw geliefde studentenblad. Uit de volgende interne nota, 
die naar onze redactie werd gelekt door ene ADP, blijkt dat de wrijving al bij al meevalt.

door Pieter De Smet

UGent werknemer gepest door Schamper
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SATIRE

L.L.C. Niet alleen studenten verliezen 
zich in zoete zomerzondes op UGent 
Confessions of  ugentofficial. Ook proffen 
en assistenten vieren hun wildste fan-
tasieën op gelijkaardige pagina’s. Een 
overzicht van hun leukste confessions, 
met 18+ rating. 

#357 De kelders van de Blandijn 
zijn niets vergeleken met het achterka-
mertje van aud C, D en E #Vrouwelijk-
schoon #academischkwartiertje

#489 ik heb in Leuven gestudeerd
#765 Telkens Crevits in Schamper 

staat, neem ik een hele stapel mee voor 
op het WC #schijtendoejeoptsjeeven 

#1028 ik maak memes van mezelf  
#bijlevenenwelzijn

#1057 ik zet mijn powerpoints ex-
pres pas 5 min voor de les online

#1146 de tetjes op ugentofficial zijn 
niets vergeleken met de benen van 
Anne #hetepoeze

#1183 ik maai mijn gazon alleen in 
juni

#1199 telkens ik moet lesgeven in het 
ufo krijg ik een stijve #caesarspreekt-
zijntroepentoe

#1298 mijn vrouw gelooft nog altijd 
dat de UGent geld heeft voor buiten-

landse conferenties #poepenintbuiten-
land

#2356 ik draag nooit ondergoed on-
der mijn toga

#2451 Thesissen lezen? Daar heb 
je tegenwoordig ook al Polen voor 
#integratie#besparingen

#3542 DSK en Berlusconi zijn uit-
genodigd op het volgende feestje in het 
Pand #bungabunga

#3895 Op een keer had ik een match 
op Tinder met een studente van me. Na 
de (teleurstellende) seks zei ze: “tot in 
augustus, zeker?” #ikziedietweedezit-
welzitten ■

Ook proffen bekennen massaal

door Bos Goderis



Studeer je binnenkort af of ben je al een tijdje afgestudeerd aan de UGent? 

Meld je aan op de alumnidatabank, actualiseer je gegevens en word lid van het 
alumninetwerk van de UGent via www.UGent.be/alumni.

Zo blijf je niet alleen op de hoogte van wat er leeft aan onze universiteit, maar behoud je
ook contact met je vroegere medestudenten. Bovendien krijg je als betalend lid onder 
andere korting in het GUSB, de UGent-resto’s en bij culturele partners.

De vele alumni-activiteiten waarop je uitgenodigd wordt, zijn de ideale gelegenheid om je
netwerk verder uit te breiden.

Nog vragen? Contacteer ons via alumni@UGent.be

Ben jij ook fan van de UGent?


