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Met de vingers blauw en oranje van de kou 
hou ik mijn krant vast op het perron, draai 
mijn rug naar de herfstzon en lees over 
Bart De Wever, en hoe hij zich ervan moet 
weerhouden om uit The Bell Curve te citeren. 
Elke zucht meer vormt bij deze temperaturen 
slechts een fractie van de cumulatie van 
verzuchtingen, in de wolken boven ons. Ik 
heb ze geteld: die van de tax shift lijkt op een 
konijntje. En die van de vluchtelingen op 
een boot, varend op het ochtendrood, bijna 
gezonken in het licht dat het bracht. Die 
van de besparingen op het hoger onderwijs 
verschijnt weer  aan de horizon. ‘t Is al ronde 
twee voor hem. 
En voor elke keer dat Hilde Crevits zegt dat 
de studiedruk niet stijgt, ligt er een student 
in zijn bed te stinken omdat hij tot vier uur 
aan een “paper” moest werken, vanavond 
opnieuw. Voor elke keer dat ze een voorbeeld 
aanhaalt uit haar persoonlijke leven om een 
argument te ontkrachten, staat er een prof 
van de Universiteit Gent te verzuchten dat 
het vroeger anders was: minder les, minder 
werk, woensdagnamiddag vrijaf om te gaan 
“sporten”. 
Zag je ‘t zuchtwolkje van de herfst al? Van 
al die mensen die in de regen de berg op 
moeten fietsen, zich onbewust van de groen-
geel-rode loper die de wind voor hun voeten 

spreidt? En wenen ze niet stilletjes van geluk 
– tussen de druppels door – als ze denken 
aan ‘t huis, waar de stoof staat? Een mens 
zou voor minder de krant laten, waar al dat 
negatieve nieuws in staat. Tenzij om die 
bewuste stoof aan te steken. En ik lees het ook 
niet meer altijd: de verzuchtingswolk van de 
overheidsinstellingen, de hoofse vertellingen 
van De Wever op het witte paard en Michel 
met de paradoxale baard. Ik zou willen 
aanraden het op de trein naar huis te laten, 
te mijden als de pest zelfs. Tot die droom 
van Björn Soenens, hoofdredacteur van het 
VRT-journaal, uitkomt: de constructieve 
journalistiek. Het doet wat denken aan de 
goednieuwskrant waar Gazet Van Antwerpen 
(ja, ik ben lid van die demografische 
anomalie in Gent) een tijdje geleden mee op 
de proppen kwam, maar dan relevant.
En misschien is het de laatste tijd inderdaad 
gewoon meer bewolkt dan vroeger, omdat we 
klagen zoals we scheetjes laten: liefst stilletjes, 
liefst vaak, maar als we iets verkeerds gegeten 
hebben of thuis zitten, de hele dag door en zo 
luid mogelijk. En ja: hier zit ik, even schuldig, 
mijzelf hierover te beklagen: over de wolkjes 
van de scheetjes van verzuchtingen. De 
homo hypocritus, een clubje van zo’n zeven 
miljard mensen dat ik nu ook vervoeg.

Wild van Crevits
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KORT

“Papa, hoe heb jij mama leren kennen?”
Het tot dan toe rustige ontbijt werd onder-
broken door enkele schichtige blikken en on-
gemakkelijk heen en weer geschuifel. “Euhm, 
wel.” Hij kon toch moeilijk vertellen over de 
salto die hij mama had zien maken met de 
fiets — later op de openingsfuif (Filologi-
ca & VGK, 21 oktober) nog beschreven als 
‘zeker een negen waard op een wedstrijd 
schoonspringen’ — nadat ze zwaar beschon-
ken huiswaarts keerde van het paaldansen 
(VLAK, 20 oktober) en onzacht in aanra-
king kwam met tramsporen. De discussie 
over of het exorbitante niveau alcohol dan 
wel de lichte bloedsmaak in haar mond de 
oorzaak van het daaropvolgende kokhalzen 
was geweest, bleef immers nog altijd onbe-
slecht, laat staan de discussie over het (on)
nut van paaldansen. Echt ontmoet had hij 
hun toekomstige moeder toen eigenlijk niet, 
gezien het gebrek aan herinneringen van één 
van beide partijen. Die anekdote was zéker 
niet geschikt voor de ontbijttafel.
Wat dan te denken van de avond van de 
bierbowling (VTK, 22 oktober), waar hij 
het gooien van drie (!) strikes had verward 
met een reële daad van verwezenlijking en 
die had willen communiceren met de bui-
tenwereld door in de poging voor een vierde 
strike zichzelf in blote bast als bowlingbal te 

DE WAARHEID UIT EEN KINDERMOND

gebruiken. Het bleek niet de gepaste strategie 
om indruk te maken op intellectuele vrou-
wen — again, paaldansen?! Jammer genoeg 
was dát wel de eerste indruk die hij bij zijn 
toekomstige eega had achtergelaten. Het had 
bloed, zweet en tranen gekost om die om te 
buigen in een positief beeld.
“Op een interfacultair tornooi (26 oktober), 
schat.” De schaamteloze horizontale, niet zo 
platonische overwinningsviering met één 
van de vriendinnen van mama — overigens 
niet bekend bij mama — werd selectief dood-
gezwegen.
“De voetbal waardoor mama even geen 
vriendjes meer was met Louise?”
Kak. Wat had hij graag willen beweren dat hij 
mama had leren kennen op ‘Vluchtelingen? 
Migranten? Een onderscheid!’ (Minos, 27 
oktober) of het migratiedebat (LVSV, 28 
oktober), waarna een diepgaande discussie 
op café was uitgedraaid in meer. Maar de 
pijnlijke waarheid was dat haar intellectuele 
niveau dat niet aankon. De pijnlijke waar-
heid was dat ze elkaar hadden leren kennen 
op de paintball (VGK, 29 oktober). De pijn-
lijke waarheid, die hem slechts nu begon te 
dagen, was dat de zogenaamd ‘per ongeluk’ 
afgevuurde kogels in zijn kruis meer dan 
waarschijnlijk welgemikte represailles waren 
geweest voor een gewonnen voetbalmatch.

door Pieter Gordts

cartoon door Kristof Jakiela
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ON THE ORIGIN OF

- Het Sint-Gerardusschooltje -
God mag dan misschien alwetend zijn, de 
gemiddelde student blijft onwetend over zijn 
eigen vierkante meter. Omdat God tot op 
heden weigerde die kennis met ons te delen, 
doen wij dat in zijn plaats. Vandaag: het Sint-
Gerardusschooltje. 

Naast het Senegalees dorpje in de zoo humain 
en de Sint-Michielsbrug, kon men in 1913 op 
de Wereldtentoonstelling in Gent ook het 
Sint-Gerardusschooltje bewonderen. Wie wil 
kan dit gebouw nog bekijken in Ottergemse 
Dries, maar snel zijn is de boodschap: het 
dreigt gesloopt te worden, ondanks het feit 
dat het sinds 2013 opgenomen is in de inven-
taris van onroerend erfgoed.
 

DANK U, MENEER PASTOOR
Het schooltje deed dienst als modelschool 
in het Modern Dorp op de wereldtentoon-
stelling in 1913. Bedoeling was een beeld te 
geven van het toenmalig plattelandsleven. 
Onze vroegere medemens was praktisch in-
gesteld: reeds voor de wereldexpo werd be-
slist het gebouw na de tentoonstelling een 
echte functie te geven. Dankzij de ijver van 
de lokale pastoor zaten hier in 1914 al kindjes 
“lessen” te volgen — noemen ze dat zo tegen-
woordig? Het schooltje werd, met bakstenen 
en al, verplaatst naar de Ottergemse Dries, 
vlakbij Home Boudewijn. De Christus Ko-
ning-parochie, die nog steeds eigenaar is van 
het gebouw, kan de hoge onderhoudskosten 
die het oude schooltje met zich meebrengt 
echter niet langer dekken. Er liggen dan ook 
al verkoopplannen op tafel: een nabijgelegen 
supermarkt is namelijk zeer geïnteresseerd. 
Veel buurtbewoners en een strijdvaardige 
historicibrigade zijn hier niet mee opgezet. 

ERFGOED VAN DEN ALDI
Het gebouw werd relatief laat opgenomen 
als erfgoed. Hierdoor is het ook niet terug 
te vinden in naslagwerk rond de wereldten-

toonstelling. Historici hechten er echter veel 
erfgoedwaarde aan. Volgens hen gaat het om 
een volledig intact gebouw. Hiermee bedoe-
len ze dat oorspronkelijke materialen, zoals 
de originele bakstenen, verplaatst zijn van de 
wereldtentoonstelling naar de huidige locatie. 
Het belichaamt ook een verwezenlijking voor 
Stad Gent, die voor de eerste keer een der-
gelijke expo mocht organiseren. Daarnaast 
zien zij het gebouw als een centraal punt in 
de wijk, die er later rond is gebouwd. Het 
stadsbestuur heeft hierover een andere me-
ning. Ondanks de negatieve adviezen van het 
Agentschap voor Onroerend Erfgoed én de 
Gentse stadsdienst voor Monumentenzorg 
— whut?! — hebben zij de bouwvergunning, 
en dus de sloop van het Sint-Gerardusschool-
tje, goedgekeurd. Het stadsbestuur betwist de 
erfgoedwaarde van het gebouw, ze beweren 
onder andere dat het niet bewezen is dat de 
oorspronkelijke materialen zijn gebruikt bij 
de heropbouw. Meer dan waarschijnlijk staat 
hier dus binnenkort een splinternieuwe Aldi. 
Kapitalisme wint immers altijd.

door Pieter Gordts en Selin Bakistanli
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KABINET CREVITS
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) staat aan het 
roer bij storm op zee. Terwijl het onderwijs voor het tweede jaar de 
broekriem aanhaalt, bespreekt Crevits de besparingen, de oriënte-
rings- en toelatingsproeven, en engagement bij studenten.

Vorig academiejaar was er hevig protest te-
gen de besparingen in het hoger onderwijs 
en de verhoging van het inschrijvingsgeld. 
Het nieuwe voorontwerp voor de onderwijs-
begroting is net goedgekeurd als Crevits ons 
ontvangt op haar kabinet, met een ruim as-
sortiment aan koekjes. Of ze de neuzekes zal 
vervangen door Leuvense Fonskes als de re-
dacteurs van Veto bij haar aan tafel schuiven, 
daar hebben we het raden naar.

HET KLIKT NIET
Welke impact zullen de besparings-

maatregelen volgens u hebben op de 
student?
“Wat mij betreft mogen de twee moeilijke 
jaren die we nu doormaken geen impact heb-
ben op de kwaliteit van het onderwijs, en ik 
ben er ook van overtuigd dat het zo is. We 
hebben harde maatregelen moeten nemen, 
maar toch zijn ze voor mij aanvaardbaar, 

omdat we jongeren uit kwetsbare milieus 
gevrijwaard hebben. Beursstudenten moeten 
niet meer betalen dan voorheen, en de ca-
tegorie bijna-beursstudenten is verdubbeld. 
Bovendien gaan de extra middelen van het 
verhoogd inschrijvingsgeld, meer dan 45 
miljoen, rechtstreeks naar de universiteiten. 
De Universiteit Gent heeft al gezegd dat ze 
die inkomsten rechtstreeks terug in de stu-
dent zal investeren. 
Daarnaast wordt de index niet toegestaan, 
en worden de kliks (een stijging van de mid-
delen in verhouding met het stijgend aantal 
studenten, red.) nog een jaar bevroren. Maar 
je mag niet vergeten dat we ondanks de nieu-
we maatregelen nog steeds een van de meest 
democratische toegangssystemen wereldwijd 
hebben. We combineren namelijk drie ele-
menten: vrije toegang, beperkt inschrijvings-
geld, en een uitgebreid systeem van studie-
toelagen. In landen waar inschrijven gratis 
is, is de toegang vaak beperkt, je kan niet zo-
maar kiezen wat je studeert. In landen waar 
de toegang wel vrij is, ligt het inschrijvings-
geld dan weer veel hoger. Wij kiezen ervoor 
om het allebei te doen.”

Ook op de Dienst Studentenvoorzie-
ningen wordt bespaard. Raakt u zo on-
rechtstreeks niet toch de studenten uit 
kwetsbare milieus?
“Men vergeet dat we nog altijd 44,5 miljoen 
euro investeren in voorzieningen voor stu-
denten. Ja, we vroegen ook een inspanning, 
maar ik vind dat ook binnen de Dienst Stu-
dentenvoorzieningen prioriteiten moeten ge-
steld worden. Investeer je in het bouwen van 
koten, of in het geven van kortingen voor ski-
vakanties? Niet dat die kortingen een slechte 
zaak zijn, want dat is ook een aspect van het 
studentenleven, maar je moet keuzes durven 
maken. We laten de hogescholen en univer-

foto’s door Brecht Vissers

door Koba Ryckewaert, Esther Beeckaert en Brecht Vissers

“De oriënteringsproef is een  
hefboom om meer jongeren 

te laten studeren”
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siteiten ook toe om zelf die keuzes te 
maken.”

Hoe ziet u het besparingstra-
ject op lange termijn?
“In het decreet is een groeipad voor-
geschreven, waaronder het opnieuw 
toekennen van de kliks. Want je kan 
dat niet zo houden, dat is waar. Ze-
ker ook hogescholen hebben die kliks 
nodig, want daar stijgt het aantal stu-
denten nog sneller dan in de univer-
siteiten, en ze hebben verhoudings-
gewijs ook iets meer beursstudenten. 
De indexsprong is er ook voor de 
lonen, dus dat universiteiten en ho-
gescholen die sprong maken, vind ik 
eigenlijk maar normaal. Onderwijs 
bespaart minder dan de andere sec-
toren, en dat is ook logisch, maar we 
vragen wel een bijdrage.
Het was natuurlijk geen fijne beslis-
sing om de tarieven te verhogen, en 
ik maakte mij ook wel zorgen over 
de impact, maar dit jaar zien we dat 
er meer inschrijvingen zijn in ver-

gelijking met vorig jaar. Ik had ook 
kunnen beslissen om een bindende 
toelatingsproef te installeren, dat zou 
onmiddellijk gigantisch veel bespa-
ren. Maar die keuze maken we niet, 
we willen blijven toegang geven aan 
alle jongeren.”

ORIËNTERINGSFEEST
Er komt wel een niet-bindende 

toelatingsproef.
“Ja, die moet je verplicht afleggen, 
maar je kan wel starten aan de op-
leiding als je niet geslaagd bent. Het 
is natuurlijk wel een belangrijk sig-
naal. De UGent nodigt bijvoorbeeld 
iedereen die niet slaagt uit om de re-
sultaten te bespreken en eventueel te 
heroriënteren of begeleiding te voor-
zien. Momenteel is er ook debat over 
een eventuele bonus als je wel slaagt 
voor de test, om te vermijden dat stu-
denten de test gewoon onvoorbereid 
afleggen omdat het ze niet kan sche-
len of ze slagen. In Leuven bestaat die 

bonus al, daar krijg je 1 studiepunt als 
je slaagt.
Momenteel wordt er overlegd over 
een proef voor de wetenschappen en 
de lerarenopleiding. Bij de humane 
wetenschappen is het iets delicater, 
een proef opstellen is daar minder 
evident. Daarom beginnen we bij 
faculteiten die al wat meer ervaring 
hebben met proeven, om ze daarna 
stapsgewijs uit te rollen.”

Naast de toelatingsproef is er 
ook de oriënteringsproef. Waar-
in verschillen die twee precies?
“De oriënteringsproef, die we nu in 
eerste fase voorbereiden, leg je al af 
in het vijfde of zesde middelbaar, en 
de bedoeling is om te peilen naar je 
interesses en je niveau. Zo krijg je een 
gamma aan richtingen die voor je 
openliggen. Volgend jaar rond Pasen 
wil ik graag een eerste eengemaakte 
oriëntatieproef testen op een groep 
van vijf à zesduizend leerlingen van 
het vijfde en het zesde middelbaar. 

“De oriënteringsproef is een  
hefboom om meer jongeren 

te laten studeren”
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De hogescholen en universiteiten hebben 
zich geëngageerd om daar samen met het 
secundair onderwijs naar toe te werken. Ik 
maak die test niet zelf hé, ik wil gebruik ma-
ken van hun kennis. Ik zie het als een extra 
instrument om de kloof tussen het secundair 
en het hoger onderwijs te verkleinen, naast 
andere begeleidingsinstrumenten. Ik voel 
ook dat veel jongeren het goed vinden dat ze 
zo’n proef kunnen afleggen. Het moet eigen-
lijk een feest zijn om ze af te leggen, vind ik.”

De oriënteringsproef van de Univer-
siteit Gent krijgt de kritiek sociale on-
gelijkheid in de hand te werken. Klopt 
dat volgens u?
“Ik ben het daar niet mee eens. Voor mij is 
het grote voordeel dat alle jongeren in het 
secundair onderwijs de kans krijgen om 
die test te doen. Ik vind dat juist heel soci-
aal. We zitten vandaag met een fenomenaal 
probleem in kansenmilieus, waar jongeren 
misschien wel het potentieel en zeker de 
intelligentie hebben om verder te studeren, 
maar de kans niet krijgen van thuis uit. Met 
de oriënteringsproef kunnen ook die jonge-
ren wiens thuissituatie verder studeren niet 
promoot inzicht krijgen in het potentieel 
waarover ze beschikken. Dan kan je toch niet 
anders dan geloven dat een oriënteringsproef 
een hefboom kan zijn om meer jongeren te 
laten verder studeren?

Is het de bedoeling om jongeren te 
oriënteren in de richting van opleidin-
gen die meer kansen bieden op de ar-
beidsmarkt?
“Nee, dat is niet de bedoeling. Een diploma is 
enerzijds zeker gericht op beroepsvorming, 

maar draagt voor een stuk ook bij tot alge-
mene vorming. Ik ben ervan overtuigd dat je 
vooral een keuze moet maken in functie van 
waar je passies liggen, waar je goed in bent, 
en wat je later wil doen. Dan geraak je er wel 
in het leven als je gemotiveerd bent. De ori-
enteringstest zal dus geen plus- of mincodes 
krijgen in functie van de arbeidsmarkt, die 
bovendien toch voortdurend verandert. Wat 
ik ook wil doen is rationaliseren (het onder-
wijsaanbod efficiënter organiseren, onder an-
dere door het aantal richtingen af te bouwen, 
red.) zodat er meer transparantie komt in het 
aanbod en keuzes makkelijker te maken zijn.”

De nadruk komt wel heel sterk te lig-
gen op onmiddellijk de juiste richting 
kiezen en zo snel mogelijk afstuderen.
“Dat lijkt mij ook het beste. Ik vind het hele-
maal niet zo romantisch om twee à drie jaar 
te verliezen. We zien ook dat alle wijzigingen 
die zijn uitgevoerd aan de structuren ertoe 
geleid hebben dat er meer studenten starten, 
maar het aantal studiepunten dat ze opne-
men is nog nooit zo laag geweest. Ik vind dat 
niet per definitie een goede evolutie. Je hebt 
het recht om te falen, maar ik kan mij niet 
inbeelden dat dit gunstig is voor je zelfver-
trouwen op lange termijn.”

ENGAGEREN KAN JE LEREN
Is die sterke nadruk op efficiëntie niet 

nefast voor engagement naast de stu-
dies? De studiedruk lijkt op die manier 
immers toe te nemen.
“Ik ben er sterk van overtuigd dat jongeren 
net zoals twintig jaar geleden gevoelig zijn 
aan maatschappelijke ontwikkelingen. Van-
daag is dat minder in de vorm van partici-
patie in formele bestuursorganen, misschien 
omdat de tijdsgeest minder aansluiting vindt 
bij formeel engagement. Maar ik weiger om 
dat op studiedruk te steken. Persoonlijk vind 
ik het dik oké dat steeds meer jongeren een 
engagement naast hun studies opnemen, 
maar ik vind wel dat de hoofdbezigheid stu-
deren moet blijven. Verder vraag ik mij af 
of die engagementen echt in zo veel geval-
len leiden tot studievertraging. Ik denk dat 
veel jongeren die engagementen oppakken, 
ook geëngageerd zijn voor hun studies. Dat 
je dan keuzes moeten maken en prioriteiten 
stellen, vind ik een goede zaak. Dat soort 
keuzes moet je je hele leven lang maken. Het 
zou spijtig zijn, mocht je alleen maar stude-



ren, want dan kom je redelijk wereldvreemd uit je studies, 
maar je moet wel je grenzen aftasten op zoek naar wat je al 
dan niet aankan.”

Toch zien we dat heel wat plaatsen in de studen-
tenraden niet gevuld geraken.
“Daar heb je gelijk in, en dat bekommert mij ook. Kritische 
stemmen vragen zich ook af of de VVS (Vlaamse Vereniging 
voor Studenten, red.) eigenlijk wel de studenten vertegen-
woordigt, omdat het zich helemaal bovenaan een hiërar-
chisch georganiseerd systeem van studentenverenigingen 
bevindt. Vandaag is studentenvertegenwoordiging zeer 
formeel geregeld, veel meer dan vroeger, en er is weinig 
betrokkenheid tussen de VVS en de studentenclubs. Daar 
zit volgens mij het grootste knelpunt. Althans, dat verneem 
ik uit het veld. Daarnaast verwachten we misschien ook 
te veel van de studentenvertegenwoordigers. Het vraagt 
enorm veel inspanningen om op de hoogte te zijn van alle 
dossiers, en om rekening te houden met de verschillende 
wensen van alle universiteiten, hogescholen en faculteiten. 
Dat heeft dus niets te maken met studiedruk of een gebrek 
aan engagement. Ik heb afgesproken om de studentenver-
tegenwoordigers die gesproken hebben op de verschillende 
openingen (openingen van het academiejaar in de hogescho-
len en universiteiten, red.) eens bij mij te roepen. Niet om 
de VVS in vraag te stellen, maar om hun vaak frisse ideeën 
te bekijken.” 

facebook.com/Nomeo.be
twitter.com/Nomeo_be

NOMEO. DÉ DOMEINNAAMSPECIALIST. 

http://student.nomeo.be

Stuur jouw blog de wereld 

in. Registreer een originele 

domeinnaam, bezorg ons een scan 

van je studentenkaart en wij 

activeren je .be domeinnaam 1 jaar 

lang, volledig gratis.
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EMPIRE STATE OF MIND
UGENTMUN NIET NAAR NEW YORK

door Laetitia Mouton en Suzanne Grootveld

Op 5 oktober ontving iedere student aan de Universiteit Gent een 
e-mail met de boodschap dat de infosessie over UGentMUN niet kon 
doorgaan. Wenkbrauwen werden gefronst. Sommigen piekerden over 
de oorzaak van de plotse annulatie, terwijl anderen zich afvroegen 
waar UGentMUN voor staat. Wij zochten het uit en trainden meteen 
onze diplomatische skills. 

foto’s door Arthur Joos

De Algemene Vergadering (AV) van 
de Gentse StudentenRaad (GSR) be-
sliste op 17 september het budget van 
UGentMUN van 14 000 euro naar 
9000 euro te verlagen. Wij wikten 
en wogen woorden met Jacques De-
fraigne (head delegate van UGent-
MUN), Frédéric Piccavet (onder-
voorzitter van de GSR), Maaike 
Cornelli (alumna van UGentMUN) 
en Hanne Pollet (Secretary General 
bij Munusal Salamanca, begonnen 
bij KULMUN en geconsulteerd door 
de GSR) over de huidige stand van 
zaken. 

START SPREADING THE NEWS 
Hebben jullie inmiddels een 

common ground gevonden? 
Defraigne: “We gaan de komende 
twee weken intensief samen zitten 
met de GSR. Over fundamentele 
hervormingen zoals de herstructure-
ring van de stuurgroepen en over het 
feit dat we naar een MUN in een an-
dere stad zullen gaan dan New York 
zijn we het wel al eens. Het zijn nu 
gewoon nog details waarover we van 

mening verschillen.” 
Piccavet: “Details zijn het niet echt. 
Het gaat nog steeds over belangrij-
ke zaken. In november 2012 werden 
bij de opmaak van de begroting vier 
voorwaarden op papier gezet. Name-
lijk dat de deelname aan UGentMUN 
financieel voldoende laagdrempelig 
moet zijn en dat er rekening wordt 
gehouden met zowel beurs- als 
niet-beursstudenten. Ten tweede dat 
de GSR als financier van het project 
zichtbaarheid wenst te krijgen. Bo-
vendien willen we betrokken zijn bij 
de organisatie. Dit om een betere in-
zage te krijgen in de werking en zo 
ook niet-financiële steun te kunnen 
bieden. Tot slot, dat de organisatie 
actief op zoek moet gaan naar exter-
ne financieringsbronnen. 
Naar mijn weten zijn die voorwaar-
den ook aan de organisatie van MUN 
gecommuniceerd. Binnen de GSR 
heerst het gevoel dat we gewoon een 
geldkoe zijn. Ieder jaar opnieuw ge-
ven we €14 000 en toch wordt er niet 
naar ons geluisterd. Daarom heeft de 
AV gezegd: ‘stop, no more’. Met die 
budget cut van €5000 willen wij een 
duidelijk signaal geven.”
Cornelli: “Zondag hebben we vooral 
gekeken naar hoe we vooruit kunnen 
gaan in plaats van ter plaatse te blij-
ven trappelen. Hoe we ervoor kun-
nen zorgen dat er in onze structuur 
een permanente plaats is voor de 
GSR. In het verleden zorgden wis-
sels, zowel bij hen als bij ons, ervoor 

dat de communicatie te laat op gang 
kwam. Zondag was het ook de eerste 
keer dat wij die vier voorwaarden 
van de GSR vernamen. En wij heb-
ben de GSR nu duidelijk gemaakt 
dat we van heel wat zaken al werk 
maakten, maar dat dat gewoon niet 
is doorgestroomd.”

Sommige mensen beweren dat 
UGentMUN een prestigeproject 
is. Hoe staan jullie daar tegen-
over?
Piccavet: “Sinds 2008 wordt in 
vraag gesteld of de GSR wel midde-
len moet spenderen aan een project 
waar slechts enkele studenten beter 
van worden. Als je UGentMUN voor 
meer studenten toegankelijk maakt 
door hen een soort van opleiding aan 
te bieden, is dat discussiepunt al uit 
de weg. Niettemin vinden we het ze-
ker nuttig en interessant dat studen-
ten dergelijke vaardigheden kunnen 
trainen, maar 14 000 euro aan veer-
tien studenten geven, is moeilijk te 
verantwoorden. Momenteel bespre-
ken we de mogelijkheid om een trap-
pensysteem te implementeren. Het is 
ook de bedoeling om studenten lan-
ger aan de organisatie te koppelen. 
Zo kunnen ze nog beter groeien en 
zorg je voor continuïteit in het be-
stuur.” 
Cornelli: “Volgens mij is UGent-
MUN zeker toegankelijk genoeg. De 
finaniciering van de GSR is echter 
wel cruciaal om het voor iedereen 
betaalbaar te maken. Verder denk 

cartoon door Bos Goderis
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ik dat je die 14 000 euro niet als een abso-
luut bedrag mag benaderen. Als je kijkt naar 
de impact die NMUN (MUN in New York, 
red.) op de deelnemers heeft, dan weegt die 
misschien wel op tegen het bedrag dat wordt 
geïnvesteerd.”
Defraigne: “Ik ben het daar volledig mee 
eens. 14 000 euro is inderdaad zeer veel geld, 
maar voor wat het oplevert, is het bedrag ver-
antwoord. We waren in de veronderstelling 
dat de GSR van ons verwachtte dat we elk 
jaar volledig vernieuwden. Zo zouden nieu-
we studenten de kans krijgen om delegate te 
worden. Op deze manier ontkrachten we de 
illusie dat we een prestigeproject zijn, door 
altijd met dezelfde groep mensen te werken. 
Als de GSR liever heeft dat wij met een ze-
kere continuïteit gaan werken, dan staan wij 
daarvoor open.”

IF I CAN MAKE IT THERE ...
Dit jaar mogen jullie niet deelnemen 

aan MUN in New York (NMUN). Wat 
zijn de alternatieven ? 
Defraigne: “Op de infosessie heb ik duide-
lijk gemaakt dat de NMUN niet zal doorgaan 
en dat we naar een Europese MUN zullen 
zoeken. Als we een zeer goede conferentie 
kunnen vinden waarbij we een hoge kwaliteit 
kunnen garanderen aan onze leden en deel-
nemers, nemen we die zeker in overweging.”
Pollet: “Bij KULMUN bekostigen de dele-
gates de conferentie zelf. Je kan een MUN zo 
goedkoop maken als je zelf wil zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Als je weinig budget 
hebt, ga je naar andere mogelijkheden zoe-
ken. Twee jaar geleden zijn we met tien naar 
de MUN in Reading gegaan. Je kan er dan 
voor kiezen om de Eurostar te nemen om 
er zo snel mogelijk te geraken, maar ook om 
met de bus te reizen en op die manier de kos-
ten te drukken.” 

...I’LL MAKE IT ANYWHERE
De conferentie die wordt georgani-

seerd door UGentMUN is enkel op 
Gentse studenten gericht. Andere con-
ferenties, zoals die van KUL en UA, 
zijn wel toegankelijk voor studenten 
wereldwijd. Vanwaar die keuze? 
Defraigne: “Toen ik zelf bij de organisatie 
kwam, was dat ook één van de eerste beden-
kingen die ik me heb gemaakt. Vanaf dit jaar 
gaan we de conferentie in Gent wel open-
stellen, maar we moeten ons geen illusies 
maken. Natuurlijk gaat daar niet meteen veel 
volk op afkomen. De reden waarom dat dat 
niet eerder gebeurd is, is ook het gevolg van 
miscommunicatie. De GSR geeft ons geld en 
wij waren in de veronderstelling dat zij wil-
den dat we het enkel aan Gentse studenten 
zouden spenderen.”

KULMUN is voor haar werking niet 
afhankelijk van subsidies. Hoe pakken 
jullie het aan?
Defraigne: “Je mag geen appelen met peren 
gaan vergelijken, KULMUN en UGentMUN 
hebben een totaal andere manier van wer-
ken zowel qua organisatie als wat betreft de 
MUNs die we kiezen. Als de GSR wil dat we 
evolueren in de richting van het systeem van 
KULMUN, zijn we zeker bereid om daarover 
na te denken.” 
Pollet: “In KULMUN is er een meer structu-
reel beleid. Er zijn weinig delegates die slechts 
één jaar lid zijn. MUN is eigenlijk geen once 
in a lifetime ervaring, maar een verslaving. 
Mensen die langer lid blijven en trainen in 
het MUN’en, worden daar steeds beter in. Er 
zijn veel mensen die achteraf gaan chairen, of 
Secretary General worden, wat echt wel een 
volgende stap is. MUN is een belangrijk stuk 

Wat houdt MUN precies in?
Pollet: “Een MUN-conferentie is een simula-
tie van de Verenigde Naties. Dat klinkt saai, 
maar eigenlijk is het Risk in real life. Gedu-
rende een week worden de verschillende or-
ganen van de VN, zoals de Veiligheidsraad 
en de Mensenrechtenraad, maar ook het 
Internationaal Strafhof, nagespeeld. Je ver-
tegenwoordigt daarin een willekeurig land. 
Met de Council zal je dan over een aantal uit-
eenlopende onderwerpen discussiëren waar-
bij iedereen de belangen van zijn toegewezen 
land zo goed mogelijk verdedigt. Het doel dat 
we voor ogen hebben, is natuurlijk een reso-
lutie of in juridische councils een judgement. 
Daarenboven leer je dat de informele acti-
viteiten minstens even belangrijk zijn. De 
vrienden waarmee je ‘s nachts tot vier uur 
hebt gedanst zullen sneller jouw resolutie 
steunen dan mensen waarmee je een hele dag 
formeel debatteert. Vaak worden de belang-
rijkste deals ‘s avonds bij een glaasje gesloten. 
Net zoals in ‘t echt dus.”

 .
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van mijn leven en Gent is een stad waar ik 
ongelooflijk verliefd op ben. Eigenlijk vind ik 
het heel jammer dat ik elke keer moet zeggen 
‘I’m from Belgium, I study in Ghent but i’m not 
with the Ghent team, I’m with KULMUN’.” 
Cornelli: “Ja maar, dat is een persoonlijke 
keuze. Je bent altijd welkom bij UGentMUN. 
Wij ontvangen jou met open armen op onze 
selecties.”
Pollet: “Dat weet ik, maar ik heb daar heel 
bewust niet voor gekozen omdat ik structu-
reel wil deelnemen aan MUN. Ik ga al vijf 
jaar MUN’en en ik blijf dat ook doen.” 

A BRAND NEW START OF IT
Hoe zien jullie de toekomst nu con-

creet? 
Cornelli: “We moeten heel dringend werken 
aan een structuur waarin we op een meer con-
tinue manier in contact staan met de GSR.” 
Piccavet: “Ik denk dat niet enkel de externe 
communicatie beter kan, maar ook de inter-
ne. Ik vond het zeer jammer, Jacques, dat jouw 
voorganger je niet had voorbereid op wat jou 
te wachten stond in de eerste AV van de GSR.” 
(Jacques werd toen vrij hard aangepakt door 
de AV, red.)
Defraigne:  “Ik kan niet ontkennen dat er in-
derdaad intern beter gecommuniceerd kan 
worden. Vanaf dit jaar zal er wel een zekere 
vorm van continuïteit zijn. Ik ben eigenlijk 
zeer optimistisch. Ik heb meerdere gesprekken 
gehad met Lennert (Lennert Noppe, voorzit-
ter GSR, red.) en de stuurgroep. We staan dich-
ter bij elkaar dan we zelf dachten.”
Piccavet: “Gesproken als een waar diplomaat.” 
.
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COLUMN 
“IK BEN BETER IN LUIK EN 

CHARLEROI, DAN IN NAMEN”

door Yob Hillewaert

West-Vlaams wordt steeds populairder. 
Eerst was er Eigen Kweek, de laatste maand 
Bevergem en moestuinrapper G Goran. 
Aan die opmars kwam tijdens de eerste af-
levering van De Slimste Mens een vervolg. 
Dit in de vorm van kandidaat Sam Louwy-
ck, een onbekende Brugse acteur met baard 
en schuurpapieren stem. De beslissing om 
hem op te nemen in het programma waar 
BV’s de dienst uitmaken, is iets wat het team 
van De Slimste Mens zich niet kan beklagen. 
Sam kreeg meer applaus en gelach te horen 
dan juryleden Jeroom en Philippe Geubels 
samen, dankzij zijn humor én zijn dialect. 
Vaak was er niemand die hem verstond, an-
dere keren pakte hij uit met de meest absurde 
antwoorden. Zo vraagt Erik Van Looy hem: 
“Ben je niet goed in namen onthouden?” 
Sam antwoordt: “Ik zeg altijd: ik ben beter in 
Luik en Charleroi, dan in Namen.” Even later 
vraagt Erik aan Sam of hij een tattoo heeft, hij 
antwoordt: “Nee … Ik heb een kip.” Absurd, 
maar hilarisch. 
Zijn populariteit was deels te danken aan het 
feit dat hij geen typetje speelde. Hij sprak met 
een sappig Brugs accent, en probeerde niet 
om mooier te praten dan wanneer hij met 
René en Danny op café zit. Een paar vragen 
later in de quiz vroeg Erik om Jeroom aan 
te vullen met een Rode Duivel. “Het examen 
begint over vijf minuten. Denk jij dat je het 
zal kunnen, Jeroom?” “Maar natuurlijk. Ik 
heb dit weekend zodanig hard gestudeerd, 
ik ken gans die cursus …” Sam antwoordt 
als vanzelfsprekend: “Enzo Scifo.” Het juiste 
antwoord was “Van Buyten”, maar Sam le-

vert het bewijs dat het verkeerde antwoord 
geven vaak grappiger is dan het juiste. Als 
je Sam vergelijkt met zijn medespeler Kevin 
Janssens, dan zie je wie er speelde om zich 
te amuseren en wie om te winnen. Het lijkt 
Sam niet echt te kunnen rekken of hij nu naar 
de volgende ronde gaat of niet. Als hij maar 
leute kan maken. Hij maakt van de hele quiz 
een grap, en dat is net wat het publiek aan-
spreekt. De finale speelde Sam tegen Kevin. 
Op het einde heeft Kevin zeven seconden om 
met een juist antwoord Sam naar huis te spe-
len. Sam probeert hem wat te hypnotiseren: 
“Denk aan iets helemaal anders. Kevin, laat 
het los. Denk aan Texaco.” Kevin was bijna 
het noorden kwijt, maar toch was het Sam 
die zijn boeltje moest pakken.
Sam won de harten van veel kijkers, gewoon 
door zichzelf te zijn. Gewoon Sam, de leuti-
ge West-Vlaming. Je hoeft dus helemaal niet 
zo’n afgelikt Nederlands te praten om geliefd 
te zijn. Mocht je er als kijker toch niks van 
verstaan, dan kan je nog steeds op de onder-
titelingspagina van teletekst terecht. Al zal 
oude bekende Gerrit Callewaert je dat niet 
in dank kunnen afnemen. Het mag duidelijk 
zijn, aan het West-Vlaams gaan we nog veel 
pret (en roapn) beleven. 
Er werd trouwens al meteen een Facebook-
pagina gemaakt om Sam te laten terugkomen 
als jurylid. Dan zou het zijn taak worden om 
een komische noot aan het programma te ge-
ven. Afsluiten doe ik met een iets serieuzere 
noot: de okkernoot. Die heeft een dikte van 
maar liefst drieënhalve (!) centimeter. 
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“JIJ BENT WEL HEEL 
MOOI VOOR EEN 

ZWARTE”

“Iedereen is van de wereld en de wereld is 
van iedereen.” Deze gevleugelde woorden 
van popicoon Thé Lau zijn in het licht van 
de vluchtelingencrisis brandend actueel. 
Migratie blijft een thema dat leidt tot de-
batten waar zelfs de meest pientere politici 
hun vingers aan verbranden. 

door Arthur Joos, Bert Cambier en Marie Jacobs
illustraties door Kristof Jakiela en Lorenz Kempeneers
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DISCRIMINATIE EN RACISME IN 
HET GENTSE STUDENTENLEVEN

Met de mediastorm rond het Vlaamse 
meisje dat ter experiment een maand 
lang met een hoofddoek door het 
leven wou gaan, en er wegens de 
overvloed aan negatieve reacties al 
na enkele dagen mee ophield, werd 
een debat rond discriminatie en 
racisme opgerakeld. Dat in Gent 
racisme geen uitzondering is en in 
het studentenleven evenzeer diepe 
wortels heeft, is alleszins niet vatbaar 
voor discussie.

“IK KEN JULLIE SOORT WEL”
“Doek, terug naar uw land!”, op 
deze manier wordt Selina, een 
22-jarige farmaciestudente aan de 
Universiteit Gent, begroet wanneer 
ze op maandagmorgen op het perron 
van Gent-Sint-Pieters van de trein 
stapt. Selina zit in haar derde jaar 
en is de afgelopen weken druk bezig 
geweest met het zoeken naar een 
stageplek in haar regio. Ze meldde 
zich aan bij verschillende apotheken, 
maar werd steeds van het kastje naar 
de muur gestuurd. Het waren niet 
haar studieresultaten en evenmin 
haar enthousiasme die haar de das 
om deden. Meermaals werd ze erop 
attent gemaakt dat ze enkel zonder 
haar hoofddoek aan de slag kon. 
Andere apothekers hoefden plots 
geen studentenhulp meer.
Florence is negentien, ook zij 
ervaart de invloed van racistische 
vooroordelen: “Je bent wel heel 
mooi voor een zwarte”, wist een 
medestudente haar ooit te vertellen. 
Florence staat met haar mond vol 
tanden terwijl het meisje schijnbaar 
een ‘dankjewel’ terug verwacht. 
Verder vertelt Florence dat ze bij de 
zoektocht naar een studentenkamer 
steevast een blanke vriendin 
meenam, preventief, om een goede 
indruk te maken bij de verhuurders. 
Niet zelden zijn de koten dan plots 
‘net allemaal verhuurd, sorry’. “Ben 

jij wel student?”, vroeg de eigenares van een 
ander gebouw haar tot drie maal toe. “Het is 
niet de bedoeling dat je hier met je familie 
komt wonen hé, ik ken jullie soort wel.” 
“Wanneer ik samen met mijn vrienden 
een stapje in het Gentse nachtleven wil 
zetten, word ik door vrijwel elke nachtclub 
geviseerd, gecontroleerd en af en toe zelfs 
tegengehouden door de portiers”, weet 
Mohammed ons te vertellen. “Uit ervaring 
weet ik intussen dat ik me best omring met 
enkele blanke vrienden als ik een kans wil 
maken om in een bepaald danscafé binnen 
te geraken.” Ook Marcel, eerstejaarsstudent 
rechten aan de UGent, getuigt: “Tijdens 
mijn vakantiejob in een supermarkt kwam 
er plots een man voor me staan. Na me van 
kop tot teen bekeken te hebben, spuugde hij 
voor mijn voeten op de grond. Ook vroeg 
een klant me ooit waar hij een bepaald 
product kon vinden, waarop zijn vrouw 
hem onmiddellijk wegtrok met de woorden: 
‘Kom, we gaan het aan een Belg vragen.’” 
Ook binnen de Gentse universiteit zelf 
krijgen studenten met racisme te maken, 
zo blijkt uit de getuigenis van Adam. 
“Bij de thesisverdediging stond ik op de 
gang te wachten tot het mijn beurt was. 
De hoofdassistent grapte dat de professor 
binnen aan het slachten was. ‘Onverdoofd 
hé’.” Ook Adam kreeg al eerder te maken 
met racisme. Zo viel de uitspraak ‘jij 
spreekt wel goed Nederlands’ niet zelden 
bij feedbacksessies. Ook werd er in zijn 
eerste jaar aan de universiteit volgens hem 
geknoeid met de resultaten van mensen met 
een migratieachtergrond.

HET PLAN VAN TAPMAZ
Laurens Teerlinck, kabinetsmedewerker van 
Gents schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, 
Gezondheid en Sport Resul Tapmaz wist 
ons te informeren over de officiële stand van 
zaken wat betreft racisme-aanklachten in de 
stad: “Discriminatie op vlak van afkomst, 
leeftijd, seksualiteit of gender is anno 2015 
absoluut onaanvaardbaar maar komt zeker 
nog voor. Ook in Gent.” Om dit probleem 
te verhelpen lanceerde Tapmaz in maart een 
nieuw antidiscriminatieplan. “Het behandelt 
verschillende zaken van discriminatie, 
van huisvesting tot werkgelegenheid en 
vrijetijdsbeleving.” 
Hoewel het actieplan van Stad Gent een 
stap in de goeie richting is, lijkt het op 
bepaalde punten tekort te schieten. “Ik zie 
er het nut niet van in”, “het is omslachtig”. 
De drempel is duidelijk hoog, wanneer we 
de studenten vragen of klacht neerleggen 
volgens hen zin heeft. Stad Gent erkent 
dat discriminatie in grote steden al jaren 
een groot probleem vormt en gaat op zoek 
naar drempelverlagende oplossingen. Zo 
bliezen ze samen met het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum het nummer 8989 
opnieuw leven in. Via sms kunnen mensen 
racisme en discriminatie melden. 
“We beseffen zelf ook dat het aanklagen 
van racisme niet altijd even vlot verloopt”, 
verduidelijkt Teerlinck. “Sinds maart 2015 
proberen we verdere bekendmaking van het 
initiatief vorm te geven. Zo hebben we het 
meldnummer alle nodige aandacht gegeven 
op de Student Kick-off aan het begin van het 
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ACHTERKLAP

#JUSTGSRTHINGS

Op de vijfde editie van de Gentse Beiaard-
cantus werd zo’n 4500 liter bier gedronken 
door bijna 1000 studenten. Dior Snor* viel 
tijdens het evenement in slaap op de wc’s 
in de VIP-ruimte in NTGent. Hierdoor 
werd ze per ongeluk opgesloten in het ge-
bouw. GSR-voorzitter Lennert Noppe to 
the rescue! Hij belde de brandweer, die de 
jongedame in nood al gauw bevrijdde. De 
GSR verdedigt écht de belangen van elke 
student.  
*Dit is niet haar echte naam.

#JUSTUGENTTHINGS

Het huidige investeringsplan van de Uni-
versiteit Gent loopt nog tot 2018. In 2019 
begint de unief met een nieuw plan. Onder 
andere renovaties en nieuwbouw worden 
opgenomen in dit plan. In het nieuwe plan 
werd een deeltje dubbel geteld waardoor 
de UGent zo’n 9 miljoen euro tekort zou 
komen op het einde van de rit. Studenten-
vertegenwoordiger Arnout Wittevrongel 
to the rescue! Arnout merkte het foutje op, 
waarna het uit de definitieve goedkeuring 
werd gehaald. Wat een held!  

#JUSTTHERMINALTHINGS

De irritatie loopt hoog op bij zij die de 
Therminal op ‘t gemakske wilden berei-
ken langs de Hoveniersberg: de UGent 
verrastte alle studenten, de DSA incluis, 
met quasi onaangekondigde werken. Fa-
culteit Economie en Bedrijfskunde to the 
rescue! Het studentenhuis is nog steeds 
te bereiken via de Tweekerkenstraat. Wat 
een faculteit! 

door Selin Bakistanli

Hoe gaat dat nu juist in zijn werk, een klacht indienen?
 
Een stappenplan: 
1. Meld het incident. Dit kan door persoonlijk langs te gaan bij het Ge-
lijkekansencentrum of bij het meldpunt in Gent. Op de website vind 
je echter ook een telefoonnummer en een online formulier, waarmee 
je je melding van thuis kan doen. Sinds begin dit semester is het ook 
weer mogelijk om een sms-bericht te sturen naar het telefoonnummer 
8989. Ten slotte kun je natuurlijk ook steeds bij de politie terecht. 
2. Zodra de klacht is ingediend, wordt de getuigenis behandeld door 
een team van juristen. Zij onderzoeken of het voorval van discrimina-
tie te bewijzen valt en nemen contact op met het slachtoffer. 
3. Het Gelijkekansencentrum onderneemt concrete stappen. In de eer-
ste plaats probeert men te bemiddelen en wordt er naar en oplossing 
gezocht. Bij sommige incidenten leidt dit dan uiteindelijk tot een ef-
fectieve rechtszaak. 

academiejaar. Ook plannen we binnenkort 
nog een promotieactie om te verzekeren 
dat de sticker met het nummer 8989 overal 
duidelijk zichtbaar aangebracht wordt. Op 
die manier hopen we dat de actie wat meer 
bekendheid zal vergaren, want ik geef toe dat 
het op vlak van promotie van de actie op dit 
moment veel beter kan.”

DE DREMPEL
Teerlinck begrijpt de perceptie van 
omslachtigheid die onder studenten heerst 
niet. “Een racistische ervaring melden is 
allesbehalve ingewikkeld: je stuurt gewoon 
een tekstbericht naar ons nummer, waarna 
je zelf wordt gecontacteerd. Je hoeft geen 
formulieren in te vullen of met ons een 
afspraak te maken, je wordt simpelweg 
opgebeld door onze mensen die je klacht 
opvolgen. De kracht van het systeem 
schuilt net in die snelheid en de lage 
aansprekingsdrempel.” Volgens Marcel is 
het echter heel moeilijk om mensen met 
racistische overtuigingen van gedacht te 
doen veranderen: “Ik denk dat het probleem 
vooral bij de bron moet worden aangepakt, 
in de opvoeding en in het onderwijs.” 
“In geval van discriminatie wordt 
geprobeerd die aanklacht hard te maken 
zodat die ook op juridisch niveau behandeld 
kan worden. Jammer genoeg krijgen we tot 
op heden veel te weinig reacties binnen. 
Het is enorm moeilijk om losse klachten 
met bewijzen te staven. In de afgelopen 
acht jaar is er maar één aanklacht die het 
tot een rechtszaak schopte waarbij de 

persoon in kwestie veroordeeld werd.” Om 
een effectieve werking te verzekeren, moet 
volgens Teerlinck de kans op juridische 
vervolging groter gemaakt worden. “Je kan 
natuurlijk niet verwachten dat mensen 
massaal gaan melden als hun aanklacht niets 
teweegbrengt. Hoe dan ook blijft het nuttig 
om zo veel mogelijk voorvallen van racisme 
en discriminatie aan ons te melden. Hoe 
meer informatie we hebben, hoe beter we de 
problematiek kunnen aanpakken.”

Selina, Florence, Mohammed, Marcel en Adam 
wensten anoniem te blijven. We maakten gebruik 
van schuilnamen.
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NU AL KLAAR MET BLOKKEN? 

ZOEK EEN VERENIGING OP...
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"WE LEVEN OP HOOP 
VOOR 2017"
NIEUWE BESPARINGEN BIJNA ROND

In de Vlaamse Regering is het voorontwerp voor de onderwijsbegro-
ting goedgekeurd. Het hoger onderwijs zou in 2016 nog eens 28 mil-
joen euro moeten besparen. De Universiteit Gent stelt een protocol van 
‘niet akkoord’ op, maar ziet de situatie niet optimistisch in.

Blandino, haal je betogingsbordjes maar weer tevoorschijn! 
Comakker, begin maar met die stemoefeningen! De Vlaam-
se Regering keurde namelijk het voorontwerp van decreet 
van de onderwijsbegroting voor 2016 goed. Uit deze be-
groting blijken nieuwe besparingen op het hoger onderwijs 
met een prijskaartje van maar liefst 28 miljoen euro. Deze 
besparingen waren vorige zomer, toen de regering gevormd 
werd, al aangekondigd. Het is de bedoeling dat het vooront-
werp omgezet wordt naar een ontwerp van decreet nadat de 
adviesraden en comités hun zeg hebben gedaan. Er bestaat 
nog twijfel of deze laatsten zich nu positief of negatief zullen 
uitspreken. “Ik denk dat de regering vastberaden is om deze 
besparingen door te voeren”, klinkt het bij Jeroen Vanden 
Berghe, logistiek beheerder van de UGent.

28 MILJOEN MILJARD
De UGent is vertegenwoordigd in het Vlaams Onderhan-
delingscomité Hoger Onderwijs, een comité waar zowel 
instellingsbesturen van universiteiten en hogescholen als 
vakorganisaties vertegenwoordigd zijn. Onder het mom 
van sociaal overleg legt de regering al haar voorontwerpen 
van decreten en besluiten die een personeelsimpact kunnen 
hebben voor aan dat comité. De UGent heeft daar al ver-

klaard niet akkoord te zijn. Ook zijn ze kwaad, omdat ze 
vinden dat de wijze waarop de besparingen worden door-
gevoerd zich te eenzijdig richt naar de universiteiten en te 
weinig naar andere actoren, namelijk de hogescholen. “Er 
stapelt zich een hele hoop financiële dossiers op bij de uni-
versiteiten, waardoor we het almaar moeilijker krijgen om 
de begroting rond te krijgen en besparingen door te voeren 
zonder aan het personeelsbestand te raken”, legt Vanden 
Berghe uit. “Over twee jaar zijn er verwachtingen voor meer 
middelen, hopelijk gaan die eerst naar de universiteiten zo-
dat we die stapel wat kunnen verlagen. We leven op hoop 
voor 2017.”

BLIJF VAN MIJN STUDENTENVOORZIENINGEN!
De kliks, het toekennen van de groeipaden aan de onder-
wijsinstellingen, zullen voor een tweede jaar niet gemaakt 
worden. De instellingen zullen dus met dezelfde middelen 
hetzelfde moeten doen, maar dan voor meer studenten. Dit 
gaat om alle aspecten van het hoger onderwijs, ook de so-
ciale voorzieningen. “Minister Crevits gaf zelf aan dat ze de 
besparingen op de studentenvoorzieningen graag ongedaan 
had gemaakt, maar in plaats van zich aan haar woord te 
houden bespaart ze nog eens extra op die voorzieningen”, 
klinkt het bij Tine Soens, Vlaams volksvertegenwoordiger. 
“In het geval van de UGent zijn er bijvoorbeeld duizend stu-
denten meer dan vorig jaar.” 
Vanden Berghe benadrukt dat de sociale voorzieningen aan 
de UGent, gaande van studentenresto’s tot huisvesting, ge-
spaard blijven van de begrote besparingen. De overheid had 
enkele jaren geleden extra middelen beloofd door middel 
van kliks. “Wij zijn echter altijd heel voorzichtig met der-
gelijke beloftes van de overheid en houden daar dus geen 
rekening mee in onze meerjarenbegroting”, stelt de logistiek 
beheerder ons gerust. “In de sociale voorzieningen kunnen 
we dus verdergaan met eenzelfde prijsniveau. Daarboven-
op gaat een groot deel van het verhoogde inschrijvingsgeld 
naar de Directie Studentenvoorzieningen. Met de sociale 
voorzieningen zit het dus allemaal zeer goed. Dat is heel be-
langrijk voor ons en dat zullen we waarborgen.” 

cartoon door Lorenz Kempeneers

door Selin Bakistanli en Brecht Vissers
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GUERILLA, AI AI AI CARAMBA
MUURBLOEMPJES IN GENT

Ze gaan de straat op met een missie. Of het legaal is, dat maakt niet uit, 
als het doel maar wordt bereikt. De stad vergroenen, van asfalt hebben 
we meer dan genoeg.

Braakliggende stukjes gras, eenzaam in een 
zee van asfalt die wij de stad noemen. ‘Dat 
kan vrolijker’, zullen de Guerilla Gardeners 
hebben gedacht. Door zaadjes te planten ho-
pen ze op een stukje bewustzijn. “We hebben 
de natuur namelijk hard nodig”, kan je lezen 
op de Facebookpagina van Guerilla Garde-
ning Gent. Via een kaart op Google Maps 
kan je aanduiden welke plekjes in Gent wat 
opfleuring kunnen gebruiken. Koop jezelf 
een zakje zonnebloemzaadjes en je kan aan 
de slag. Een Guerilla Gardener worden is he-
lemaal niet zo lastig. 

UNDERGROUND GARDENERS
In contact komen met de activisten blijkt 
een grotere opgave dan verwacht. Misschien 
komt het door de wetgeving. Hoe onschul-
dig het ook klinkt, het planten van zaadjes 
zit juridisch gezien in een grijs gebied. Het is 
maar de vraag of je daadwerkelijk een boete 
krijgt op het moment dat je met je vingers in 
de aarde aan het wroeten bent. Maar toch, na 
vele verschillende pogingen om in contact 
te komen met Guerilla Gardeners in Gent is 
er weinig succes. Het zou kunnen liggen aan 
het feit dat de activisten meer bezig zijn met 
informeren dan met het effectief engageren 
van de mensen. Of misschien voelen de ac-
tivisten zich iets te underground voor ons 
studentenblad.
Bij onze noorderburen wordt de wetgeving 
tenminste niet al te serieus genomen. Po-
litieke partij Groen Links zet mensen aan 
om te beginnen met verschillende guerilla’s. 
Op de site van de partij zijn de verschillen-
de voordelen van groen in de stad opgesomd 
en worden acties opgezet voor een effectieve 
vergroening.

STUDENTEN VOOR GROEN
Jarno Rebahi, actief lid van StuJardin (de 
tuiniers van de UGent, red.), vertelt iets meer 
over hun missie om groen te brengen in de 
stad en aan de universiteit. De mensen van 
Stujardin hebben zelf een keer een poging 
gedaan tot een guerilla. Via het planten van 
zaadbommen proberen zij de stad een beet-
je meer kleur aan te meten. Deze ecologisch 
verantwoorde handgranaten zijn een meng-
sel van aarde en klei gemengd met zaden 
van bloemen. Of de actie daadwerkelijk veel 
verschil heeft uitgemaakt? Niet echt, de bloe-
metjes kwamen niet mooi uit. Volgende keer 
beter.
Gelukkig zijn er nog andere manieren om 
de stad te vergroenen. Neem bijvoorbeeld de 
moestuin aan de faculteit van de bio-ingeni-
eurs. Iedere maandag kunnen studenten hier 
de armen uit de mouwen steken. Zo wor-
den er vele lekkere groenten en fruit gepro-
duceerd, wat op het oogstfeest leidt tot een 
heerlijk paprika-of witloofsoepje. Maar de 
Coupure is voor veel studenten te ver, vertelt 
Jarno. Er zijn nu nieuwe plannen voor een 
moestuin in de buurt van het studentencen-
trum. Hopelijk zijn er daar meer studenten 
bereid een handje mee te helpen. Zo wordt 
ons mooie Gent nog net iets mooier.

cartoon door Bos Goderis

door Aaricia Lambrigts en Suzanne Grootveld
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DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN

DE LIEVE SINT

WE KREGEN NOG GEEN LEZERSBRIEVEN BINNEN. DEZE VERZONNEN WE ZELF.

Zelf een lezersbrief schrijven? Stuur dan een mail met 
als onderwerp “lezersbrief ” naar schamper@schamper.
ugent.be of een brief naar Schamper, Hoveniersberg 24, 
9000 Gent. 

Dag lieve kinderen,

Me cago en Dios zeg, wat een gezeik weer. Wij 
zijn er echt al lang uit. Weten jullie hoeveel 
keer je door een schoorsteen moet springen 
om uw gezicht volledig zwart te krijgen? Dat 
zijn werkuren hè, en wees maar zeker dat die 
mannen gesyndiceerd zijn. Samen met die 
lippenstift en onnozele oorbellen kost mij dat 
bakken geld. Dus we hebben heel dat gedoe 
overboord gegooid. Maar dan willen die Ant-
werpse mossels plots de ‘échte Piet’. 
Echte Piet, nondedju. Verwachten jullie nu 
echt dat wij ons gaan bezighouden met kos-
tuumwissels tussen Amsterdam en Antwer-
pen? ‘t Is al moeilijk genoeg om de grens over 
te steken nu uw kameraad aan Schengen 
zit te morrelen. Schengen was het beste dat 
mij overkomen is, met al die grenscontroles 
vroeger was het godverdomme 16 december 
tegen dat we in Servië zaten. En dan vloeien 
de traantjes natuurlijk. Nu zeggen die Ant-
werpse zeikers “We gaan de grenzen weer 
controleren, en we zouden het ook appreci-
eren mocht u uw Pieten vermommen als Se-
negalese vluchtelingen voor u probeert bin-
nen te komen.” Siktir len, je ziet toch van hier 
dat zoiets van geen kanten marcheert.
Ik zal u eens uitleggen waarom mijn Pieten 
vroeger zo echt leken. Dat komt uit de tijd 
dat we het katoen voor onze teddyberen nog 
zelf kweekten, en … goed ja, je snapt wat ik 

bedoel. En jullie moeten zich niet beter voe-
len omdat jullie geboren zijn na die tijd, dat 
was toen allemaal bon ton en jullie zouden 
precies hetzelfde hebben gedaan. Bon, dat 
werd afgeschaft, weg winstgevende onderne-
ming. U begrijpt dat het niet de moment was 
om te investeren in een nieuwe look voor het 
personeel.
Een eeuw of twee later zit mijn productielijn 
in China (en zet dààr alstublieft geen boom 
over op, want dat doen ze allemaal), en gaan 
de zaken beter. Plots is ‘t van “What the fuck 
is dat eigenlijk met die oorbellen en rare 
pakjes?” bij mijn werknemers. Stakingen, 
vakbondsoverleg, heel de bataclan. Ik zeg, 
‘t is goed, maar ik wil het eerst uittesten bij 
een kleine groep, misschien zijn die koters 
wel gehecht aan dat koloniaal kantje. Maar 
op dat moment zaten we net met heel dat 
pedopriesterschandaal. Probeer dan maar 
eens als goedheilig man twintig kinderen in 
een kamer te krijgen.
Een paar jaar later was de tijd eindelijk rijp. 
Dacht ik. Achterlijke Antwerpenaren, zeg. Ik 
herhaal, ik heb geen tijd voor uw geleuter, en 
denk maar niet dat uw kutkinderen iets krij-
gen als jullie blijven janken.

Veel warme groeten aan alle brave kinderen,

De Goede Sint
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INTERNATIONAAL

SCHUCHTERE 
STUDENTENSCHUTTERS
DE PLAAG AAN KOELBLOEDIGE COWBOYS OP AMERIKAANSE SCHOLEN

door Bert Cambier

GEEN WOORDEN MAAR DADEN

Op donderdagochtend 1 oktober borg Chris 
Mercer naast zijn syllabi en schrijfgerief 
ook zijn vier favoriete vuurwapens in zijn 
tas op voor hij op de bus naar het Umpqua 
Community College stapte. Die banale 
beslissing bekochten zowel Mercers lerares 
als acht medestudenten met hun leven 
tijdens een moorddadige schietpartij die 
pas halt hield toen Mercer de loop van 
zijn wapen op zijn eigen slaap plaatste en 
de trekker overhaalde. Luttele minuten na 
het laatste schot welde er vanuit de VS en 
de rest van de wereld een vloedgolf op van 
verontwaardigde reacties die de gruwel van 
het feit en de laksheid van de Amerikaanse 
veiligheidsmaatregelen aanklaagde. Met 
schietpartij nummer 45 van dit jaar storten 
onze hekelende critici, goedgelovige burgers 

en zalvende politici zich echter opnieuw in 
een vicieuze cirkel van beklag en empathie. 
Dat het debat over de schoolschietpartijen 
hiermee opnieuw een hot topic is geworden, 
is een goede zaak maar dan moeten de 
baldadige betogen eindelijk ook eens 
aan daden gekoppeld worden, iets wat 
met de prangende problematiek van de 
studentenschutters in de VS veel te weinig 
gebeurt. 
Vanuit het Witte Huis trachtte president 
Obama het voortdurende uitstelgedrag 
omtrent de aanpak van deze ziekelijke 
kwaal in de Amerikaanse maatschappij 
te benoemen: “De verslaggeving rond de 
schietpartijen is op de één of andere manier 
routine geworden. Dat is ook het geval voor 
de verslaggeving van de pers, voor deze 
persconferentie hier.” De president hekelde 
verder de constante cirkelvormige debatten 
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rond deze problematiek. De uitspattingen 
van het wapenbezit in de VS is inderdaad 
een kwestie die al decennialang aansleept 
en door politieke procrastinatie jaarlijks 
honderden Amerikaanse burgers de dood 
injaagt. Obama ijverde in zijn toespraak 
na de aanslag dan ook voor een effectieve 
aanpak van de wapenwetgeving in zijn land: 
“Het is een politieke keuze om te aanvaarden 
dat dit om de zoveel maanden in Amerika 
gebeurt. En elke keer dat dit gebeurt, zal ik 
zeggen dat we iets moeten doen, dat we onze 
wetten moeten veranderen. Dat is iets wat ik 
niet alleen kan doen.”

GUNS AND GEEKS
Dat zelfs de machtigste man van het land 
openlijk toegeeft dat hij niet alleen kan ingaan 
tegen de sterk verankerde wapenwetgeving 
in de VS, geeft aan dat vuurwapens de 
Amerikaanse burgers zeer nauw aan het 
hart liggen en deel uitmaken van een oude 
traditie. De uitgebreide wapencollectie van 
de schutter in Oregon, een verzameling 
van dertien (!) vuurwapens, kadert in deze 
opvallende geweldcultuur die door de 
eeuwen heen de Amerikaanse geschiedenis 
heeft gekleurd en de voedingsbodem vormt 
voor de hedendaagse schietincidenten. Het 
bezit van vuurwapens is tot op heden een 
grondwettelijk basisrecht van elk Amerikaans 
burger, wat ertoe leidt dat het gemiddelde 
gezin in de VS er altijd wel enkele in huis heeft 
liggen. Wapens worden naast voor jacht- of 
sportdoeleinden voornamelijk ingekocht ter 
zelfbescherming, een gewoonte die teruggaat 
op de wetteloze nederzettingen in het Wilde 
Westen. De alomtegenwoordigheid van 
vuurwapens in het Amerikaanse huishouden 
— de VS telt het hoogste aantal wapens per 
inwoner —, heeft natuurlijk een verhoogd 
aantal schietongevallen of gevallen van 
wapenmisbruik als gevolg. In de VS blijven 
de politieke meningen omtrent deze 
kwestie verdeeld: conservatieven klampen 
zich halsstarrig vast aan de eeuwenoude 
wapentraditie terwijl meer progressieve 
stemmen luidkeels ijveren voor een regulatie 
van het wapenbezit, iets wat in het licht van 

de veel te frequente schoolschietpartijen meer 
dan een plausibele maatregel lijkt. 

TWEEDE AMENDEMENTALE PROBLEMEN
Naast de diepgewortelde geweldcultuur in 
de VS, is het terugkerende daderprofiel in 
de aanslagen van belang: een onopvallende, 
doodgewone jongeman die onverwacht tot 
radicale actie overgaat. Kenmerkend voor 
meeste schoolschutters is hun onvermogen 
een uitlaatklep voor hun dagelijkse frustraties 
te vinden. We zien in de recente geschiedenis 
van schoolaanslagen dan ook een patroon van 
een jongeman die onopgemerkt zijn leven leidt 
tot een plotse druppel zijn emmer van ergernis 
doet overlopen en de schuchtere student 
zich ontpopt tot megalomaan psychopaat. 
Jongens met dit stapelingsprobleem als Chris 
Mercer maar bijvoorbeeld ook Seung-Hui 
Cho die in 2007 het Virginia Tech massacre 
veroorzaakte, durfden zich vaak niet openlijk 
te uiten en sloten hun frustraties op achter hun 
kamerdeur. Door de buitenwereld bestempeld 
als ‘zonderling’ en ‘depressief ’ voelden de 
daders zich zwak en machteloos waarop ze een 
manier zochten om toch een impact te hebben 
op hun omgeving: de almachtige positie van 
een gewapende gek. Duidt het terugkerende 
patroon van de schutter met psychische 
problemen niet op een tekort aan aandacht 
voor mensen met dat soort psychische kwalen? 
Uit de afscheidsbrief die Mercer naliet, bleek 
namelijk dat zijn ernstige depressie één van 
de hoofdoorzaken was voor zijn actie. Naast 
een nieuwe wapenwetgeving is een debat 
over psychologische hulp in de Amerikaanse 
maatschappij dus tevens broodnodig.



“

Wat is het meest zatte verhaal dat je is bijgebleven?
“Ik zie studenten zot én zat. Dagelijks! Meestal komen ze 
binnen met een glaasje en dan laten ze dat vallen op de 
toonbank. Mijn toetsenbord is al gedeeltelijk kapot door 
het bier. En als ik zeg ‘voorzichtig’, dan antwoorden ze 
‘ik ben niet zat’. Maar daarna is het wel: ‘sorry sorry’.”

Zie je een verschil met vroeger?
“Ik zie een evolutie: minder en minder emotionele intelli-
gentie. De nieuwelingen zijn lichamelijk volwassen, maar 
geestelijk zijn het kinderen. Dat wordt elk jaar erger. Be-
paalde figuren lopen hier dagelijks binnen. Ik drink zelf 
ook, maar elke dag hetzelfde, dat kan toch niet leuk zijn?”

Zijn er ooit mensen blijven slapen in uw winkel?
“Ik maak daar altijd grapjes over als ze mij vragen of ik een bed 
heb daar vanachter. Dan zeg ik: ‘Ik doe matrasdienst voor 10 euro 
(lacht)’. Ik heb daar alleen maar water en wat papier. Verder niets.”

Mithnu is een echte Overpoort-ancien. Al twaalf jaar lang verkoopt 
hij vooral sigaretten en af en toe zijn eigen slaapplaats. ‘Ga ik 
daarmee bekend worden?’, vraagt de man zich verwonderd af. 
Dat laatste hebben we hem alvast beloofd.

NACHTWINKEL NACHTWACHT
door  Nicolas Van  Laere en Laura Massa

foto door Nicolas Van Laere
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Met de goedkeuring van een voorontwerp door 
de Vlaamse Regering over nieuwe besparingen, 

zouden alle Vlaamse studenten samen maar liefst 
28 miljoen euro mislopen. Een hoop geld waar je 
heel wat mee kan verwezenlijken. Enkele sugges-

ties van onze redactie.

1. Rector Anne De Paepe dolgelukkig maken met 50 tinten blauwe oog-

schaduw van Chanel.

2. Kim Kardashian aanstellen als studentenpsychologe.

3. Een seminarie van Donald Trump organiseren aan de Blandijn, over 

gender en diversiteit in zijn schoonmaakploeg.

4. Elke student met €400 omkopen om iedereen eindelijk de SI-

MON-proef te laten afnemen.

5. De brugspaghetti vervangen door sushi, fruits de mer en een glaasje 

Veuve Clicquot.

6. Leuven opkopen.

7. Een subtropisch watercomplex bouwen waar u al zwemmend kan 

denken over wat u met de overige 2 miljoen euro kan doen.

8. Disneyland UGent oprichten, met een grote achtbaan van campus 

naar campus en Lana Del Rey al zingend vooraan.

9. Schooluniforms van Gucci voor alle studenten. De UGent hoodie kan 

dan eindelijk vervangen worden door een Knokketrui over de schouders.

10. Een nieuwe printer kopen.
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WETENSCHAPSKORT

DROLLEN ROLLEN

BITCH I’M FABULOUS

ALL HAIL THE PIG

door Lorenz Kempeneers

Een beetje kaka rollen kan nooit kwaad, 
toch zeker niet als je een mestkever bent. Er 
wordt van de arme stakkers alleen wel wat 
geprofiteerd door een zekere Ceratocaryum 
argenteum, een grasachtige plant ergens in 
Zuid-Afrika. De zaden van deze plant lijken 
en ruiken zo hard op de mest van savan-
nedieren dat de kevers diezelfde zaden naar 

hun nestjes rollen met de bedoeling er eitjes 
in te leggen. De plant maakt van die service 
gretig gebruik om zichzelf te verspreiden. 
Voor de barmhartige kever volgt er geen be-
loning, wél een uithuiszetting door de ont-
kiemende plantjes. Da’s nog eens stank voor 
dank krijgen. Ba-dum tsss.

Geen hippies neen, ook geen gayparade de 
l’Afrique, wél de nieuwste tactiek tegen stro-
pers. Aangezien wereldwijd het aantal neus-
hoorns en olifanten blijft dalen als gevolg 
van de stroperij wordt er continu gezocht 
naar nieuwe manieren om deze dieren te 
beschermen. De laatste nieuwe is het injec-
teren van kleurstof en toxische producten 
in de hoorn. Voor het dier zelf ongevaarlijk, 

maar niet voor Ching-Ping die het poedertje 
opgelost in een tasje kamillethee naar bin-
nen slurpt bij het ontbijt. 
Echt succesvol blijkt het echter nog niet: 
stropers zouden nog steeds veel geld krijgen 
voor het ivoor, ongekleurd of niet, en of je er 
écht zo ziek van wordt, valt ook nog te be-
zien. Slurp.  

Binnenkort in de supermarkt: naast var-
kenslapjes ook een nieuw hart voor de bom-
ma. Wetenschappers hebben recent namelijk 
een doorbraak bereikt in het modificeren 
van varkens-DNA, met de bedoeling ze als 
orgaandonoren te kunnen gebruiken. Via de 
CRISPR-techniek (clustered regularly inters-
paced short palindromic repeats) zijn ze erin 

geslaagd om in één keer 62 genetische gebie-
den te hacken. Dat maakt het een heel pak 
makkelijker om varkensgenen te verwijderen 
die verantwoordelijk zijn voor het afstoten 
van de organen. Met een beetje geluk trekt 
uw verzopen lever het dus nog een jaartje of 
twee en kan u weldra de Overpoort intrekken 
met een shiny new liver. Proost! 
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HET HOEKJE OM
DAAR IS DE INGANG VAN 'POST MORTEM'

“Kunst en wetenschap gaan niet samen”, zou een sterfelijke 
ziel zeggen. ’Post Mortem’, een samenwerking tussen het Gents 
Universiteitsmuseum en het KASK, toont aan dat geest en li-
chaam wel degelijk symbiotisch kunnen zijn. Tot de dood hen 
scheidt.

door Nicolas Van Laere

foto’s door Vanessa McClelland



www.schamper.be
28

“Deze ruimte is het beginpunt, maar 
ook het eindpunt van de tentoonstel-
ling”, vertelt Marjan Doom, een van 
de curatoren. Alles komt full circle als 
je praat over leven en dood. Met een 
gezichtsreconstructie van Andreas 
Vesalius, door Pascale Pollier en Ri-
chard Neave, begint het verhaal. Ves-
alius, de eerste die durfde disseceren 
op menselijke lichamen, wordt door 
velen gezien als de grondlegger van 
de moderne geneeskunde. Aan de an-
dere kant van de zaal staat een werk 
van Eleanor Crook: een lichaam, 
spieren ontbloot, kijkt vol verwon-
dering naar de grond, bestaande uit 
zijn eigen huid. Wetenschap en kunst 
worden meteen recht tegenover elkaar 
geplaatst. 

PAARDEN ZIJN OOK MENSEN
De zoektocht gaat verder in de twee-
de kamer. Nu wordt de vraag gesteld 

hoe we onze nieuwe kennis door de 
dissecties kunnen omvormen naar di-
dactisch materiaal. Er werd hier veel 
mee geëxperimenteerd. Eerst werd er 
veel uit was gemaakt, maar dit is een 
broos en moeilijk te bewaren materi-
aal. In het midden van de kamer staat 
er een groot paard uit papier-maché, 
aders en spieren zijn zichtbaar. “Je kan 
zien dat haakjes de verschillende de-
len met elkaar verbinden. Dit paard 
kan dus volledig uit elkaar gehaald 
worden. Een handige manier om de 
anatomie te bekijken zonder een echte 
dissectie uit te voeren.” Aan het raam 
staat een afgietsel van de kransslag-
aders van een paardenhart, gemaakt 
uit methylmethacrylaat, een organi-
sche verbinding die gebruikt wordt 
voor de aanmaak van plastic. Ik hoor 
je al denken, beste lezer: ‘Waarom al 
die fucking paarden? Ik dacht dat we 
meer wilden weten over het mensen-

lichaam.’ Ik zou vooreerst willen 
zeggen dat vloeken des duivels is 
en dat je op je taalgebruik moet 
letten, lezer. Voor je het weet sta 
je te branden in de hel. De reden, 
echter, is dat voor Vesalius de 
anatomie van de mens volgens 
Galenus als waarheid werd aan-
genomen. En Galenus, sodomiet 
als hij was, ging ervan uit dat de 
dierenanatomie en de mense-
nanatomie praktisch hetzelfde 
was. Dit leidde uiteraard tot een 
heleboel discrepanties, die dan bij 
de mensendissecties gezien wer-
den als anomalieën van dat speci-
fieke lijk. Niemand die eens dacht 
dat Galenus fout was. Idioten.
In de volgende kamer vinden we 
een vastgebonden en met stof 
bedekt veulen – ja, alweer een 
paard, hou uw commentaar voor 
uzelf. Dit werk van Berlinde De 
Bruyckere, die onlangs een ere-
doctoraat in ontvangst nam, werd 
speciaal voor deze tentoonstelling 
gemaakt. “Voor Berlinde is het 
eredoctoraat geen lege titel. Ze 
doet veel om kunst en wetenschap 
in de UGent met elkaar in ver-
binding te brengen.” Volgens De 
Bruyckere is het veulen nog niet 
dood, wat het beeld des te meer 
beklijvend maakt. 

KADAVERS ZIJN OOK AGRES-
SIEF

Zonder brein geen wetenschap. 
Maar zonder brein ook geen 
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kunst. Zonder brein ben je eigenlijk 
gewoon een zak vlees. De hypo- en 
epifyse hebben een glandulair en 
een neurologisch gedeelte, en kun-
nen dus gezien worden als de over-
gang tussen body en mind. Zo dacht 
Pascale Pollier ook met haar werk 
“The Seat of Intuition”. Met die ‘seat’ 
bedoelt ze de sella turcica of Turkse 
zadel, het botstructuur waarop de 
hypofyse rust. Waarom de Turken 
hierbij betrokken worden, snap ik 
ook niet echt. Soit. 
Vervolgens wordt het verband tus-
sen de dood en agressie in beeld ge-
bracht. Met twee werken uit ‘Marble 
Head Opus 5’ toont Athar Jaber op 
welke manier een lijk in verval kan 
gaan. Hij vervaardigde eerst echte 
gezichten, die hij dan behandelt met 
ofwel zuur, ofwel zandblazers, of an-
dere dingen die dingen kapot maken. 
Een beetje sadomasochistisch, als u 
het mij vraagt. Maar dat ligt mis-
schien aan mij. Het werk toont de 
schoonheid en onvermijdelijkheid 
van verval, en accepteert op die ma-
nier het proces dat ons verbindt met 
de tijd. Lekker zweverig. 

VROUWEN HEBBEN OOK HAN-
DEN

Als je denkt aan dingen kapot ma-
ken, denk je ook aan dingen bewa-
ren. Net als die Egyptenaren. Mum-
mies, maar daar weten we allemaal 
al genoeg over. In dezelfde zaal staat 
ook een werk van Jan Fabre, twee 
bedazzled doodshoofden met een ei 
op het ene, en een stuk zeep in de 
mond van de andere. “Het heeft iets 
te maken met begin van het leven, en 
ook iets met hygiëne. Fabre zou het 
zelf beter kunnen uitleggen, denk ik”, 
denkt Marjan Doom.
We komen dan in de oude dissec-
tiezaal terecht. Lekker luguber. De 
broek van menig necrofiel begint 
spontaan een beetje te spannen. In 

een bokaal zien we ‘Vrouw met Hals 
en Hand’, van Dr. Adolphe Burg-
graeve, een gerespecteerd arts in de 
19e eeuw. Burggraeve injecteerde de 
bloedvaten met gelatine, gekleurd 
met menie. Hierdoor werd de kleur 
van de huid bewaard. Je denkt even 
dat het een slecht gemaquilleerde 
paspop is, maar van dichterbij zie je 
dat de hersenbloedvaten iets te geëx-
poseerd zijn. De reden waarom de 
hand bij het hoofd bewaard wordt, 
is volgens de arts een teken van han-
digheid die nodig is om goed te dis-
seceren. Volgens mij heeft het met 
iets anders te maken. Die nagellak 
leek post mortem aangebracht.

PUPPY’S HEBBEN OOK EEN ZIEL
Het hart. De pomp van het leven. 
Bij sommige gebroken, bij anderen 
gewoon geatrofieerd. Volgens Da-
ria Krotova zwart. In haar sculp-
tuur van papier-maché ‘Black Heart’ 
toont ze dat de realiteit waarin we 
leven soms moeilijk te verteren valt, 
waardoor het hart zwart wordt. Mijn 
hart werd een beetje zwarter wan-
neer ik ‘Dog’ van Martin uit den 
Bogaard, een doodgeboren puppy 
bewaard in een glazen kistje zag. 
De artiest houdt zich bezig met het 
verderf van organisch materiaal, en 
verrassend genoeg is deze arme pup-
py, bewaard sinds 1998, nog volledig 
intact. Barbaren.
Nu mijn ziel leeg aanvoelt na het zien 
van een dode puppy, is het tijd om 
af te ronden. Kunst en wetenschap 
gaan samen. Accepteer het gewoon. 
Wees geen eikel. Ga naar de ten-
toonstelling, als je nog niet overtuigd 
bent. Of niet. Mij kan het niet sche-
len. Ik ga een beetje wenen. Mensen 
verdienen het om dood te gaan. Pup-
py’s niet. 
‘Post Mortem’ loopt van 16 oktober 
tot 20 december in het Rommelaere 
Instituut.
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EXPERIMENTEREN MET COLA
artikel en foto’s door Adel Mouchalleh

Al eeuwen is de mensheid op zoek naar antwoorden op prangende 
vragen allerhande, zo ook onze redactie. Omdat we niet allemaal een 
geneesmiddel voor kanker kunnen zoeken, onderzoeken wij voor u 
wat echt belangrijk is. Op een explosie meer of minder kijken we niet. 
Deze keer spelen we met Cola.

Stel. Het is weekend. Al je vriendjes en vrien-
dinnetjes gaan onder het dekentje van hun 
mama in de zetel kruipen terwijl jij eenzaam 
op kot blijft. Je hebt twee opties. Ofwel een 
aantal series bingewatchen en jezelf volprop-
pen met Doritos en alcohol, ofwel de weten-
schapper uithangen en experimenten met 
Coca-Cola uitproberen. Zie hier uw hand-
leiding.

SEUTENCOCKTAIL
Het eerste experiment is redelijk eenvou-
dig: meng een half glas Coca-Cola (of Eve-
ryday Cola, jij cheapskate) met een half glas 
melk en laat uw creatie een uurtje of twee 
staan op kamertemperatuur. Je zal merken 
dat de melk eerst korrelig wordt, en daarna 
zal beginnen schiften. Hoe langer je wacht, 
hoe duidelijker het wordt. Na twee uur zal 
het grootste deel van het stremsel drij-
ven in de wei (whey in het engels, niet het 
grasland, duh). Omdat melk en cola mengen 
te mainstream is geworden op het internet 

doen we een tweede experiment met room. 
Opnieuw zien we de scheiding van wei en 
stremsel, al is de hoeveelheid wei hier kleiner. 
Wie moedig genoeg is mag het overgebleven 
papje proeven, hoogstwaarschijnlijk zal het 
naar platte kaas smaken. 

DIRTY MONEY
Het tweede experiment is ideaal voor wie een 
pot vol met rosse centjes heeft liggen. De ko-
peren munten gaan na jaren van gebruik vuil 
worden doordat de bovenste laag koper oxi-
deert. Hoe los je dat op? Heel eenvoudig: vul 
een glas/plastic beker met cola en gooi die 
muntjes erin, en laat het een paar uur trek-
ken. Gebruik geen metalen container omdat 
deze ook door de cola geïrriteerd kan wor-
den. Bovendien zullen de losgekomen kope-
rionen zich aan het metaal koppelen. Wan-
neer je denkt dat het genoeg geweest is, haal 
je de munten uit de cola, spoel je ze kort met 
water en dep je ze droog met keukenpapier. 
Proficiat, je bent nu eigenaar van een shiny 
muntje van 1 cent! 

CULINAIR HOOGSTANDJE 
Het derde experiment is er een voor de echte 
durvers. Koop een rundsteak en kruid naar 
smaak. Leg deze in een diep bord of kom en 
bedek met cola. WHAT THE FUCK?! hoor ik 
je denken. Geloof me, het is echt de moeite 
waard. Zet het vlees in de koelkast en laat het 
marineren voor een uurtje. Haal de steak uit 
de frigo en laat deze tot kamertemperatuur 
komen. Verhit een pan en laat een goeie klont 
boter smelten. Bak de steak naar wens en ge-
niet van een mals stuk vlees. Smakelijk!
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 SEG EUH, HOE KOMT DA?
Deze drie experimenten hebben verschil-
lende uitkomsten, maar de oorzaak van dat 
allemaal ligt bij een van de ingrediënten: 
Fosforzuur (H3PO4). Fosforzuur wordt 
voornamelijk gebruikt in de productie van 
kunstmest, in detergenten, en in kleine hoe-
veelheden in frisdranken, zoals cola. Als voe-
dingsadditief heeft fosforzuur het E-nummer 
E338. 
Cola’s hebben vooral een hoeveelheid fosfor-
zuur die een pH-waarde van 2.8 heeft, wat 
redelijk zuur is. Toevoeging van melk leidt 
dus tot schifting van de melk. Melk heeft een 
pH van 6.6, dat is net onder de grens van 7 
pH om te kunnen spreken van een neutrale 
oplossing. Bij een pH-waarde van 6.6, wor-
den de caseïne-eiwitmoleculen negatief gela-
den. De negatieve lading is belangrijk om de 
caseïnemoleculen samengeperst te houden 
in kleine oplosbare balletjes. Als de nega-
tieve lading wordt geneutraliseerd, dan zijn 
de caseïne-eiwitten niet meer oplosbaar en 
zullen deze neerslaan. Dat zorgt op zijn beurt 
voor een daling van de pH van de vloeistof. 
De lading van de vloeistof zal overschakelen 
van negatief naar neutraal en positief. Daar-
door zullen de caseïne-eiwitten hun bolvorm 
verliezen en neerslaan. 

Bij de muntjes zorgt het fosforzuur voor de 
afbraak van de koper-zuurstofverbinding 
die bij het oxideren (roesten) voorkomt. Het 
vlees wordt ook mals, doordat datzelfde zuur 
de eiwitten in de steak afbreekt. Wanneer je 
de steak een paar weken in de cola zou laten 
liggen, zou je na verloop van tijd geen steak 
meer vinden. Maar dat, beste vrienden, zou 
zonde zijn van het geld.
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VOORWAARTS, MARS!
Met de recente mediastorm over stromend water op de rode planeet 
en vervolgens het Hollywoodsucces van The Martian is er geen twij-
fel meer: Mars is hot, en dat ondanks haar gemiddelde temperatuur 
van min 60 graden celsius. Alle nerdy facts over Mars die u altijd al 
wilde weten, leest u hier. 

20 juli, 1969. De hele wereld houdt haar adem 
in. Voor het eerst landen drie mensen op het 
maanoppervlak en gaan waar geen mens hen 
ooit voorging. De aarde is niet langer het 
enige waar de mens zijn stempel op drukt. 
Wilde dromen over nieuwe ruimtereizen 
ontspruiten aan jonge geesten en discussies 
over onze plaats in het universum worden 
voorzichtig weer bovengehaald. Ondertussen 
zijn we bijna vijftig jaar later en nemen 
wetenschappers een nieuw doel in het vizier: 
Mars.

NAZIRAKETGELEERDEN
De rode planeet kwam al vaker in het nieuws, 
en de vraag of er al dan niet leven mogelijk 
is zorgt nog steeds voor uitvoerige debatten. 
Met bodemonderzoek door Marsrovers en 
foto’s van de planeet ontdekten we onlangs 
dat er met zekerheid zout water aanwezig is 
op Mars. Volgens professor Sven De Rijcke, 
sterrenkundige aan de Universiteit Gent, 
mogen we niet te vlug conclusies trekken: 
“We weten al langer dat er water aanwezig 
is op Mars, aan de polen bijvoorbeeld, en 
dat is helemaal niet zo moeilijk te zien. Het 
zout water dat men nu ontdekt heeft, is een 
dikke brei met amper bruikbare zouten. 
Het beeld van fris, stromend water waar 
leven makkelijk gedijt, klopt dus helemaal 
niet. De rode planeet is een erg barre 
biotoop waar het op een goede zomerdag 
misschien eens min tien graden Celsius 
wordt, en dankzij de dunne atmosfeer 
wordt er veel uv-straling doorgelaten.” Niet 

door Andries Rosseau en Olivier Vander Bauwede

echt een plaats waar je je volgende vakantie 
wilt doorbrengen. Of toch? Sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw maken mensen 
al plannen om bemande missies naar 
Mars te sturen. Wernher von Braun — die 
overgelopen naziraketgeleerde — was de 
eerste die een gedetailleerde technische 
analyse maakte van de mogelijkheid om 
naar Mars te gaan. Das Marsprojekt omvatte 
een vloot van tien ruimteschepen met 
telkens 70 bewoners, die in 1965 de ruimte 
in gestuurd zouden worden. De jaren erna 
werden nog veel voorstellen gedaan door 
de Russen, Amerikanen en Europa, maar 
geen enkel voorstel werd tot nog toe effectief 
uitgevoerd. President Obama kondigde in 
2010 in zijn space policy speech aan dat de 
Verenigde Staten in 2035 een onbemande 
en bemande missie met terugkeer naar Mars 
wil organiseren en NASA doet daar zelfs nog 
een schep bovenop door een enkeltje aan te 
bieden aan fortuinlijke avonturiers die de rest 
van hun leven op Mars willen doorbrengen 
in een kolonie. De eerste Martianen dus, op 
naar het veroveren van het universum!

cartoon door Kristof Jakiela
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LONELY, I AM SO LONELY

Reizen naar Mars gaat natuurlijk niet met 
Ryanair. De technologie die we nodig 
hebben, wordt momenteel gemaakt door 
ingenieurs en is gebaseerd op de raketten 
die we voor maanreizen gebruikten, maar 
dan iets fancier en krachtiger. “Een van 
de mogelijkheden is om een station te 
bouwen op een maantje van Mars, Phobos, 
en van daaruit verschillende uitstappen 
te plannen naar de planeet zelf ”, zegt 
professor De Rijcke. Maar zelfs wanneer alle 
technologische moeilijkheden overwonnen 
zijn, is het helemaal niet zo simpel om 
mensen naar ginder te sturen. Tijdens 
de reis of aangekomen op Mars worden 
mensen blootgesteld aan hoogenergetische 
kosmische straling die erg schadelijk kan 
zijn, en de verminderde zwaartekracht en 
lichtinval hebben een negatieve invloed op 
het lichaam. Mensen worden voor lange tijd 
gescheiden van de aarde, en het leven in een 
kleine groep in dito ruimte kan voor mentale 
problemen zorgen bij de ruimtereizigers. 
Wanneer er een ernstig ongeval gebeurt, zijn 
er ook geen medische faciliteiten nabij. “Je 
moet weten dat de heenreis alleen al zo’n 250 
dagen duurt”, aldus professor De Rijcke, “ook 
al blijven astronauten er slechts zeven dagen, 
de impact van zo’n lange isolatie mag niet 
onderschat worden.”

100 BILLION DOLLARS

De man in de straat vraagt zich intussen al 
hardop af: “Wie gaat dat betalen?” Miljoenen 
de ruimte insturen is immers altijd al 
controversieel geweest, en bij de missies naar 
Mars gaat het al snel over miljarden. Hoeveel 
een bemande missie naar de rode planeet 
zou kosten, is moeilijk te schatten, maar 
het gerucht dat het budget voor de film The 
Martian – een slordige 100 miljard dollar – 
meer dan voldoende zou zijn, lijkt ver van de 
waarheid. Per astronaut zou je al snel op zo’n 
10 miljard moeten rekenen. Een opvallend 
goedkoop – en uiteraard onbemand – 
alternatief was tot nu toe de eerste Indiase 
ruimtesonde naar Mars: Mangalyaan koste 
ongeveer 60 miljoen euro en was daarmee 
goedkoper dan de ruimtefilm ‘Gravity’ die ten 
tijde van de lancering in de zalen te zien was. 
Ondanks het goedkope prijskaartje viel het 
onvermijdelijke argument dat India het geld 
beter in gezondheidszorg zou steken, en het 
is dergelijke kritiek die ook elke keer opduikt 
bij het maken van reisplannen naar Mars. 
Amerikaanse wetenschappers relativeren 
deze kritiek vaak door te wijzen op het veel 
grotere budget dat hun defensie krijgt, terwijl 
daar te betwisten valt of er positieve gevolgen 
van komen. Toch blijft de vraag of het bij een 
bemande missie niet vooral een kwestie van 
prestige is, in plaats van met het doel om de 
wetenschap te bevorderen.
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IEDEREEN GEZOND
Over de invoering van de ‘suikertaks’, waarmee de Vlaamse Regering het 
gebruik van frisdranken wil beperken, is nog lang het laatste niet gezegd. 
Wij wogen de pro’s en de contra’s af van een taksenbeleid.

“Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. 
On a scale of one to ten, how would you rate your pain?” — 
Baymax in Big Hero 6
Ah, het is zo’n avond waarop de zomer gniffelend een mid-
delvinger uitsteekt naar de aanstormende winter en zich als 
een usurpator nog even meester maakt van uw gemoeds-
toestand. De laatste zonnestralen lenen zich uitstekend tot 
het schilderen van meesterwerkjes aan het water of het vo-
lumineus drinken van talrijke geestesdranken op een dak-
terras. Geen beider activiteiten is ons deze avond gegund, 
maar in plaats daarvan worden we in de Handelbeurs ge-
trakteerd op een lezing van Jaap Seidell, professor voeding 
en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en Luc 
Bonneux, epidemioloog, auteur en arts.

DIABETES TYPE ‘NEE’
Eet- en bewegingspatronen zijn tegenwoordig van onder-
maatse kwaliteit bij veel mensen, en dat roept vraagtekens 
op bij de rol van de overheid en hoe we deze problematiek 
het best aanpakken. Seidell trapt als eerste af met het on-
derwerp diabetes. Meer bepaald type II, dat tegenwoordig 
een enorme welvaartsziekte geworden is. Hij vertelt dat 
niet alleen rijke landen door de ziekte gekenmerkt wor-
den, maar dat er zelfs in ontwikkelingslanden steeds meer 
gevallen van diabetes opduiken dankzij globalisering. Een 
reden hiervoor is dat mensen steeds meer in stedelijke ag-
glomeraties gaan leven en dankzij die urbanisatie minder 
hoeven te bewegen, wat leidt tot meer dikkerdjes. Naast di-
abetes komen andere aandoeningen zoals hartfalen steeds 
meer voor. Seidell hamert erop dat de oplossing voor dit 
probleem niet de honderden pillen van de grote farma-in-
dustrie zijn, maar wel een gezondere levensstijl. Waarom 
zouden we constant pleisters op etterende wonden kleven, 
als de wonden zelf vermeden kunnen worden? Helaas heeft 
niet iedereen zijn levensgewoontes zomaar eventjes in de 
hand. We zien duidelijke verschillen tussen de arme en rij-
ke bevolkingslagen, laagopgeleiden en hoogopgeleiden, al-
lochtonen en autochtonen, waarbij de laatste groep telkens 

statistisch gezien gezonder is dan de eerste. En dat kan niet, 
vindt Seidell. Daarom moet de overheid aan preventie doen 
op jonge leeftijd, want dan zijn jongeren het meest flexibel. 
Dit zijn geen reusachtige ingrepen in het leven van mensen, 
maar kleine veranderingen die personen tot tien jaar langer 
kunnen doen leven. Ook pleit hij in eerste instantie voor 
het opwaarderen van het leven van mensen op alle vlakken, 
aangezien de cijfers ons vertellen dat hun gezondheid dan 
automatisch een boost krijgt. Niet alleen de levensduur is 
belangrijk, maar vooral de levenskwaliteit.

DIABETES TYPE ‘HET VALT WEL MEE’
Luc Bonneux houdt er een andere mening op na. Hij vindt 
het allemaal wat overroepen en zegt dat we het zo slecht 
nog niet hebben. Vroeger stierven mensen gemiddeld op 
35-jarige leeftijd, nu pas aan 72, en die cijfers spreken voor 
zich. Een veel groter probleem vindt hij het rookgedrag van 
vele mensen. Met uitspraken zoals “De tabaksindustrie is de 
grootste drugdealer ter wereld”, maakt hij zijn punt duide-
lijk. Dankzij de moderne geneeskunde zijn ouderdomsbe-
perkingen veel minder aanwezig, zegt hij. Chronische ziek-
tes daarentegen woekeren dan wel weer welig. “We zijn over 
onze houdbaarheidsdatum heen aan het gaan, een mens 
hoeft helemaal zo lang niet te leven”, volgens Bonneux. Ook 
vindt hij dat gezondheidsregeltjes veel te snel veranderen. 
Het ene moment zijn verzadigde vetten de grootste boos-
doeners, het andere moment worden ze weer in volle eer en 
glorie hersteld. Je hoeft maar met je ogen te knipperen of je 
bent al niet meer mee met de nieuwste gezondheidshype. 
Als er dan toch wat aan het gewicht van mensen gesleu-
teld moet worden, pleit Bonneux voor het aanpakken van 
frisdrank. De consument beseft niet dat de lightvarianten 
van frisdrank net zo schadelijk zijn als de gesuikerde, en dat 
zorgt voor onbedachtzame massaconsumptie. Toch blijft 
zijn conclusie dat we ten onrechte geloven dat we in vrese-
lijke gezondheidstijden leven, en dit dankzij alle angstpro-
paganda, maar eigenlijk zijn we nog nooit zo lang zo gezond 
geweest.

door Andries Rosseau en Aaricia Lambrigts
cartoon door Bos Goderis
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DIABETES TYPE ‘WEG ERMEE’
Waar beide heren het zeker eens over zijn, is dat de suikertaks veel te laks 
is. Ze moet stukken hoger om een merkbaar effect te hebben op het gedrag 
van de consument. Ook moeten de prijzen van gezonde producten sim-
pelweg naar omlaag, bijvoorbeeld in de schoolautomaten, waar een blik-
je cola evenveel kost als een flesje water. Een kind is geneigd om telkens 
voor cola te kiezen als de prijs toch hetzelfde is. Door een sterke verlaging 
van de prijs zullen kinderen veel vlugger naar het gezondere alternatief 
grijpen. Er moet ook een regulering komen op porties: psychologisch on-
derzoek wijst uit dat mensen in de bioscoop vaak voor de medium portie 
popcorn kiezen. Die is vaak nog erg groot, maar als we alle porties — dus 
ook de small en large — kleiner maken, zal de consument nog steeds voor 
de medium grootte kiezen, en zo onbewust gezonder eten.
Ongezond voedsel vind je veel te makkelijk, vinden beide heren. “Loop 
maar eens een tankstation binnen en zoek eens een gezonde snack, dat lukt 
je gewoonweg niet”, wordt er geopperd. Ook is het ongezonde voedsel veel 
te goedkoop, de ‘echte’ prijs van een hamburger werd ooit eens berekend 
door een econoom. Hij hield rekening met waterverbruik, landgebruik, 
veevoeder, klimaatverandering, milieugevolgen, gezondheidseffecten en 
noem maar op. Hij kwam uit bij zo’n 150 dollar. En toch kost een Big Mac 
maar een paar euro’s om de hoek. De gezondheid van mensen mag nog net 
dat extra duwtje van bovenaf krijgen, besluiten beiden.
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CULTUURAGENDA

UITGELEZEN OKTOBER HOTEL MALARIA

THE HICKEY UNDERWORLDDESIGN DERBY

BOEKEN Wie graag leest en nog liever zijn leeservaringen deelt kan op 
22 oktober terecht in de Vooruit voor Uitgelezen oktober, een maande-
lijkse bijeenkomst voor boekenliefhebbers. Vaste panelleden Fien Sab-
be, Anna Luyten en Jos Geysels bespreken deze keer de bestseller Het 
meisje in de trein, Onderworpen en Maan en zon. Voor deze editie, die 
in teken staat van Film Fest, nodigen ze politicus Mathias De Clercq en 
regisseur Kadir Balci (van o.a. Turquaze en Trouw met mij) uit. Samen 
vullen ze de avond met pittige commentaren en interessante leestips. 
Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door niemand minder dan 
Bony King!

THEATER Een man van middelbare leeftijd en een jonge vrouw hebben 
een contract opgesteld en ondertekend. De man ontvangt de jonge 
vrouw in zijn huis en zij zal er, zo zegt het contract, blijven ‘tot ge-
beurd is wat moet gebeuren’. Dat is het vertrekpunt van Hotel Malaria, 
het jongste theaterstuk van Peter Verhelst, met Lien Wildemeersch 
en Bert Luppes op de planken. Samen tonen ze de meest herkenbare 
hunkering: door een ander gezien te worden. De voorstelling werd al 
beschreven als pure poëzie en wordt ook voorzien van muziek door 
Kreng. Een heuse belevenis voor de zintuigen dus! 

EXPO Nooit eerder werden Belgische en Nederlandse ontwerpen ver-
geleken op zo’n grote schaal als nu tijdens Design Derby, een tentoon-
stelling die de beste ontwerpers van beide landen naast en tegenover 
elkaar plaatst. Maar liefst twee eeuwen designgeschiedenis worden ge-
exposeerd in het Design Museum, en dat van oktober tot maart. De 
sierlijke en verfijnde Belgische ambachtelijkheid wordt geconfronteerd 
met het strakkere, meer conceptuele design van de noorderburen in 
deze tentoonstelling, die opvallende overeenkomsten en verrassende 
verschillen tussen de twee landen onthult op een ongeziene manier.

CONCERT Het was even stil rond The Hickey Underworld, maar dankzij 
nieuwe gitarist Tim Vanhamel en een knalleroptreden op Pukkelpop 
deze zomer, heeft de Antwerpse groep hun plek in de Vlaamse rockwe-
reld helemaal heroverd. Hun nieuwe materiaal werd nog nooit eerder 
officieel voorgesteld, en na twee geannuleerde concerten — de nieuwe 
gitarist brak namelijk zijn enkel — is deze derde keer de goede keer. 
De band stelt hun nieuwe album “Ill” — te lezen als ‘ill’ — voor in de 
Vooruit en te oordelen naar de eerste singles High School Lawyer en 
Dwamgoz, belooft dat veel goeds.

Donderdag 22 oktober, Vooruit

Vanaf vrijdag 23 oktober, Design Museum

Woensdag 21 oktober t.e.m. zaterdag 24 oktober, NTGent

woensdag 28 oktober, Vooruit

door Marie Van Oost



TALENT UIT GENT
Elke Schamper selecteren wij voor u een 
jonge artiest uit Gent die naarstig verder 
timmert om de grote K voor zijn kunst te 
krijgen. Deze week: juwelenontwerpster 
Karen De Smet van MUSI. 

Waarom ben je juwelen beginnen 
maken?
De Smet: “Omdat ik wat creativiteit miste in 
mijn opleiding ben ik als hobby juweeltjes 
beginnen maken en dat ben ik tot nu toe blij-
ven doen. 

Waar houd je je buiten MUSI nog 
zoal mee bezig? 
De Smet: “Ik werk voorlopig bij Dille & Ka-
mille tot ik meer mijn eigen weg kan gaan. 
Bovendien ben ik medeorganisator van 
Ghentmade, een beurs voor jonge ontwer-
pers die twee keer per jaar plaatsvindt in 
Gent.”

Waar haal je je inspiratie voor MUSI? 
De Smet: “In mijn werk probeer ik de strak-
heid van de stad te combineren met het gril-
lige van de natuur. Dat komt terug in juwelen 
die een evenwicht vormen tussen strakke, ge-
ometrische vormen en meer asymmetrische 
en fragiele materialen zoals mineralen.”

Kruipt er veel tijd in het productie-
proces? 
De Smet: “Ja, aangezien ik elk juweeltje met 
de hand maak. Daarnaast kruipt in het ont-
werpen zelf ook veel tijd, al doe ik dat vooral 
vanuit mijn buikgevoel.” 

Zou je van juwelen maken ooit je 
hoofdberoep willen maken? 
De Smet: “Dat lijkt me op dit moment wat 
moeilijk, zeker omdat het dan nogal stres-
serend zal worden om rond te komen. Ook 
ben ik bang dat ik dan misschien mijn inte-
resse zal verliezen als ik er elke dag non-stop 
mee bezig moet zijn. Voorlopig is dit dus nog 
mijn creatieve uitlaatklep en die wil ik zeker 
niet kwijt.”

MUSI WAT?

*Juwelenmerk van Karen De Smet
*25 jaar
*Voedings- en dieetkunde, vervol-
gens Gezondheidsvoorlichting en 
-bevordering
*facebook.com/musi.jewelry

door Marije De Decker
foto’s door Arthur Joos en  Karen De Smet

Tip 1: Als je de drang voelt om naast je studies 
ook iets creatiefs te doen, ga er dan voor!  

Tip 2: Zorg ervoor dat je product een mooi afgewerkt 
geheel vormt, dat spreekt het publiek veel meer aan en 
komt ook professioneler over.

M
USI
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LIJNEN/HET BEEN
Bent u sinds uw kindertijd nooit verder ge-
raakt dan stokventjes? Schaaf uw techniek 
bij vanaf 10 oktober tot 31 januari in het 
S.M.A.K. Daar onderlijnt de tentoonstel-
ling Drawing: the bottom line de minder be-
kende aspecten van tekenkunst. 

De rondleiding begint al goed: een hoop — 
op het eerste gezicht — willekeurige zwarte 
lijnen van kunstenaar Julian Göthe achter 
de infobalie houden blijkbaar een sm-ver-
wijzing in, die ons verder ontgaat. De ten-
toonstelling zal deze lijn verder aanhouden: 
tekenen is geen ondergeschikte kunstvorm 
die enkel dé schilderkunst ondersteunt, maar 
een op zichzelf staand, volwaardig medium. 
Dat bewijzen maar liefst 53 kunstenaars van-
uit alle werelddelen die hier hun werk tonen.

TOERKE DOEN
“We hebben er bewust voor gekozen om 
tekenkunst niet te koppelen aan intimiteit, 
maar om andere dimensies van het medium 
te belichten”, dixit artistiek directeur Philip-
pe Van Cauteren en senior curator — den 
Duits — Martin Germann. Dat opzet wordt 
bereikt door verschillende velden te laten 
interageren. In de ruimtes worden telkens 
kunstenaars tegenover elkaar geplaatst om 

door Lieselot Le Comte en Laura Massa

foto’s door Dirk Pauwels
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39DRAWING: THE BOTTOM LINE

in dialoog te gaan. Een belangrijke hoofdlijn 
die dwars door de tentoonstelling getrokken 
wordt, is oorlog en de problemen die daaruit 
voortvloeien.
Bij het binnenkomen, worden we gecon-
fronteerd met het geweld dat IS aanrichtte in 
Palmyra. De tekeningen werden door Marc 
Bauer sfumantogewijs direct op de muur 
aangebracht en zoals de oude, Syrische stad 
weggeveegd werd, zullen dus ook deze kunst-
werken bij de volgende expositie overschil-
derd worden. Wie ook fysiek te werk gaat, 
is Francis Alÿs, die in Jeruzalem met een 
blikje groene verf zijn eigen kilometerslan-
ge demarcatielijn tekende, dwars doorheen 
de stad. Sommige kunstenaars vinden zelfs 
dat te casual en gaan zoals Adel Abdesse-
med met de voeten ondersteboven aan een 
helikopter hangen, om een cirkel te tekenen. 
Want een passer is zo passé. De cirkel staat 
dan voor gemeenschap en verbondenheid. 
Noem het vooral geen performance, maar 
een ‘daad’, omdat uit dat woord beter het 
politieke engagement blijkt. Semantiek voor 
gevorderden.

LANGS DE NEUS WEG

Wat we volgens kunstenaars wel een perfor-
mance mogen noemen is ook geen omlijnd 
gegeven. Een lijntje snuiven, high worden, ... 
een echte kunstenaar draait er zijn hand niet 
voor om! Zo ga je onder hypnose blijkbaar 
spontaan katjes tekenen. Wie niet bang is om 
in een klein kamertje met een kunstenaar te 
kruipen kan zich — letterlijk — onder han-
den laten nemen door Andrea Galiazzo, die 
tijdens zijn performance tekeningen maakt 
op het lichaam van zijn slachtoffers. Op 24 
oktober zet Einstein-lookalike Nikolaus 
Gansterer zijn performance in gang. Het 
werk draait rond de vraag ‘wat maakt dat je 
tekent?’ Zijn werk is een mechanische weer-
gave van het denkproces dat aan tekenen 
vooraf gaat; een soort loop dus tussen denken 
en tekenen.
Wat lijnrecht naar een hoogtepunt ging: 
het impressionante werk van Thierry De 
Cordier die op reusachtig formaat defini-
ties van God uit literaire bronnen vormgaf, 
zodat schrift ophoudt schrift te zijn en door 
de inktvlekken beeld wordt. Een figuratieve 
weergave van onzichtbaarheid en ongrijp-
baarheid van de almachtige. Ook voor de 
atheïsten onder ons zeer genietbaar. 
Verbazend precies was ook het werk van 
Andrea Bowers. Zij isoleert foto’s uit de 
snelle massamedia en vergroot deze tot een 
fotorealistische tekening. Een medium dat 
het normaal gezien uitroept, wordt zo in 
de kiem gesmoord. Wie ook fotorealistisch 
te werk gaat, is de op handen gedragen Mi-
chaël Borremans. Hij maakte speciaal voor 
deze tentoonstelling maquette-tekeningen 
van verlaten luchthavens, en had naar eigen 
zeggen “nog nooit zo kleine mannekes moe-
ten tekenen”. Iemand, geef die man subsidies, 
want hij tekent zijn gerecycleerde enveloppen 
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vol uit papiertekort. 
Lucy McKenzie koos voor een originele 
drager van haar werken: in elkaar gehaakte 
zwarte tekenmappen, het soort waar je wel 
eens artistieke types rond Sint-Lucas mee 
ziet rondlopen. Daarop maakt ze interieurte-
keningen, waarvoor je — om de inrichting te 
kunnen zien — echt in de mappen moet gaan 
hangen, wat een voyeuristisch gevoel geeft. 
En dat kunnen we alleen maar kinky vinden.

BIJ HET HAAR GESLEURD
Je kunt geen museum binnenstappen zonder 
dat Freud in je strot geduwd wordt. Carol 
Rama blijft al decennialang werken aan haar 
tekening van — u raadt het nooit — een sofa. 
Een onverbloemde verwijzing naar erotiek 
en fetisjisme, seksuele fantasie, persoonlijke 
trauma’s en veel blabla. Freud was naar het 
schijnt ook niet vies van een lijntje snuiven.
William Anastasi doet wat elke kleuter wel 
eens doet en tekende één uur blind. Ziedaar 
de wortels van conceptuele kunst en de link 
met de scripture automatique van het surrea-
lisme. Dat kan een kleuter natuurlijk niet zo 
uitleggen. Maar het was wel echt mooi blind 
getekend. 
Wie nog het meest aan het lijntje gehouden 
werden, waren toch wel de KASK-studenten. 
Zij kregen de eer een sjabloon met gaatjes-
patroon —eigenlijk gewoon isolatiemateriaal 
— over te tekenen. Door het verschil in druk 
en potloodvoering kon iedereen toch zijn 
individuele kunstenaarshand zien verschij-

nen op de indrukwekkend wit gekalkte ga-
lerijmuur. Het patroon verloopt heel discreet 
en toont hoe verschillend er kan worden 
omgegaan met een potlood. Zo blijven ook 
KASK-studenten nuttig bezig. Een beschutte 
werkplaats wilden we het net niet noemen. 
De muurtekening vormde wel meteen de 
link met de expositie van Sol LeWitt op de 
bovenverdieping. 
U ziet het: de werken op zich zijn meer dan 
de moeite waard. Maar bezoek de tentoon-
stelling vooral niet met een gids. Tenzij u 
houdt van suprematistische migraine en fr-
eudiaanse complexen. Tussen uitleg en oe-
verloos gewauwel ligt maar een heel dunne 
lijn. Het onverstaanbare kunstjargon creëert 
een onoverbrugbare kloof met het plebs dat 
gewoon mooie plaatjes wil zien. Laat de teke-
ningen voor zich spreken. Of ga lijndansen.

Op zaterdagavond 24 oktober houdt het 
S.M.A.K. een Young Friends-avond. Ver-
wacht u aan zotte performances, knappe 
kunstenaars in spe en diepzinnige gesprek-
ken. Schamper mag vijf tickets verdelen on-
der haar nederige dienaars. Het enige wat 
u hoeft te doen, is voor 22 oktober een foto 
opsturen naar schamper.cultuur@gmail.com 
waarin u op een originele manier een woord-
speling met ‘lijn’ in beeld brengt.
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FILM 
FEST 
GENT

KLEINE PONY'S WORDEN GROOT

Cannes. Venetië. Berlijn. Gent. Ook dit jaar 
plaatst de stad aan de Leie zich in dit pres-
tigieuze rijtje. Tientallen vertoningen en 
bijhorende evenementen palmen de zalen 
in voor het grootste filmfestival van de lage 
landen. Maar wat maakt ons zo speciaal?  

Elmer Bernstein, Patrick Doyle, Howard 
Shore, Georges Delerue en de alom bekende 
Hans Zimmer. Die geven doorgaans ook een 
concert als begeleiding van hun prijs. “De 
muziekfocus, met als hoogtepunt de WSA, 
maakt ons een uniek festival”, zegt Film Fest-
programmator Wim De Witte.
Andere vaak aangehaalde verklaringen zijn 
het jonge publiek dat voor de nodige charmes 
zorgt en de vele nevenevenementen, zoals 
thematische tentoonstellingen. Elke editie 
heeft immers zijn eigen invalshoek. Eerdere 
onderwerpen die aan bod kwamen waren 
Martin Scorcese, Federico Fellini, en deze 
keer — als symbool voor de Britse cinema 
hoewel ze maar in één film heeft gespeeld in 
heel haar carrière — de charmante Twiggy. 
Dat die vriendelijk gepast heeft voor de eer om 
het festival te openen, hoewel haar artistieke 
pijpmondje op elke affiche prijkt, bedekken de 

Het filmfestival van Gent is niet van de 
minste. Zo rekende het vooraanstaande 
Amerikaanse filmblad Variety het bij een 
van de vijftig niet te missen festivals van de 
wereld. Geen enkel vergelijkbaar festival 
bestaat in het nochtans grotere Nederland. 
Hoe komt dat? Zijn Hollanders te veel op 
zichzelf gericht, te luidruchtig of te vulgair? 
Misschien. 

MUZIEK VAN DE FILM
Een meer plausibele verklaring is dat Gent 
sinds 2001 de thuis is van de prestigieuze 
World Soundtrack Awards. Dat is een niche 
die in de rest van de wereld ontbrak en Gent 
handig opgevuld heeft. Op die manier worden 
elke editie opnieuw belangrijke componisten 
naar het festival gelokt met alle publiciteit 
die daarbij hoort. Illustere voorgangers zijn 
onder meer kleppers als Ennio Morricone, 

door Wouter De Rycke, Shauni Van Gussem, 
Olivier Vander Bauwede en Sofie Steenhaut
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organisatoren dan maar onder de mantel der 
liefde. Daarnaast heeft het Gentse festival de 
ambitie en de middelen om breder te durven 
gaan. Waar de andere Vlaamse festivals (zie 
kaderstuk) sterk nichegericht zijn, zakken er 
in Gent elk jaar ook steracteurs als Morgan 
Freeman, Joseph Gordon-Levitt en Woody 
Harrelson naar de Kinepolis aan het water af. 
Artistiek directeur Patrick Duynslaegher: 
“De glamour rond een steracteur als Colin 
Farrell (‘The Lobster’) is nodig. Een festival 
kan niet zonder een rode loper, maar ook 
‘lastige’ films zijn belangrijk. Het is immers 
het samenspel tussen deze twee dat een 
festival als Film Fest Gent zo boeiend hoort 
te maken.” Een Colin Farrell staat dan 
broederlijk naast de Vlaamse acteurs van 
de Belgische films die ook steevast vertoond 
worden. Anders zou men het risico kunnen 
lopen dat de regering — merk op dat we de 
N-VA niet genoemd hebben — de subsidies 
vermindert. Bovendien krijgt Matthias 

Schoenaerts zo nog eens de kans te horen 
hoe fantastisch hij wel niet is.
 

KLEPPERS EN KLAPPERS
Dit jaar heeft vooralsnog niet teleurgesteld. 
De openingsprent leverde alvast enige 
verwarring op. Is de openingsfilm nu het 
Amerikaanse 3D-fenomeen The Walk 
of het Vlaamse D’Ardennen? Officieel is 
D’Ardennen de openingsfilm van het festival, 
maar The Walk opende technisch gezien het 
festival al de dag ervoor. Een kleine detour 
om beide distributeurs te plezieren? Ook 
de Belgische films tonen aan dat de tijd van 
de naturalistische boerendrama’s met de 
obligate blotetietenscène ver achter ons ligt. 
Zo staan de ijzersterke films D’Ardennen 
(Pront) en Black (El Arbi en Fallah) met hun 
eigen gala te schitteren op de programmatie, 
maar daarnaast is er ook nog een Belgische 
kortfilmcompetitie en gaat Problemski Hotel 
(Richt) in première. Van de buitenlandse 
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Het Filmfestival van Oostende 
Dat andere festival met een grote 
rode loper en een opbouw rond vijf 
grote thema’s waaronder TV-series 
en XL-gaming.

Open Doek
Hét festival voor alternatieve cine-
ma bevindt zich in Turnhout. 

Brussels International Festival of 
Fantastic Film
Hier kun je ‘fantastische films’ be-
zichtigen en aan een vampierenbal 
deelnemen.

De Nacht van de Wansmaak
Dit cultfestival tourt in de lage lan-
den en vertoont “de krochten van 
de wereldcinema”.

Het Grote Ongeduld
Brussels kortfilmfestival met eind-
werken van Belgische filmscholen.

Mooov
Toerend festival met zuiderse en 
oosterse films.

Afrika Filmfestival
Leuvens festival met films uit – u 
raadt het – Afrika.

films is The Lobster ongetwijfeld de grootste 
topper. Duynslaegher zelf noemt Son of Saul 
als tweede tip voor elke festivalbezoeker, 
een film door de jonge Hongaarse Laszlo 
Nemes. “WOII door de ogen van een 
Auschwitzgevangene, keihard en snijdend. 
De acteur Geza Rohrig brengt dit verhaal 
op een onverbloemde manier en het 
zindert lang na.” Wim De Witte heeft ook 
een tip gedeeld. “Als programmator heb 
ik natuurlijk alle films gezien en ze zijn 
allemaal opgenomen in het programma voor 
een reden. Maar moest ik van mijn hart 
toch een steen maken en enkele favorieten 
uitkiezen, zou ik zeker Carol aanraden, een 
film gemaakt door de interessante regisseur 
Todd Haynes.” Een onopgemerkte parel die 
het vrij goed doet in de publieksprijs is het 
Noorse Operasjon Arktis, dat niet alleen de 
jongere kijkertjes weet te charmeren. 

DE SPECIALLEKES
Naast de films en het sterrengekwijl kunnen 
filmliefhebbers zich nog aan tal van andere 
evenementen verwachten. Een kleine greep 
uit het aanbod: een young critics’ workshop 
om uw Tumblr-blog te verbeteren, een Back 
to the Future-marathon, een tentoonstelling 
rond cinemacultuur hier en in de VS, en tal 
van andere zaken. Het meest opmerkelijke 
specialleke is de ‘Blind Cinema’ in de Vooruit. 
Terwijl een film geprojecteerd wordt, krijg je 
als bezoeker een blinddoek om. Ondertussen 
vertelt een kind wat er gebeurt op het scherm. 
Maar hoe ervaar je een film als je hem niet 
kan zien? Films die tot nadenken aanzetten, 
zijn immers niet bedoeld als uitzonderingen. 
“Films kunnen de  wereld niet veranderen”, 
gelooft Patrick Duynslaegher. “Wel kunnen 
ze bewustwording aanwakkeren. Films 
reflecteren wat er politiek en sociaal leeft. Het 
is altijd interessant om te zien hoe mensen 
artistiek op actuele zaken ingaan.” 
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FILM THE LOBSTER

Iedereen kent het wel. De ongemakkelijke 
stiltes. De vragen die nergens heen leiden. 
De gedwongen ongedwongen sfeer. The 
Lobster voelt aan als één langgerekte pijn-
lijke eerste date en zelden is dat zo amusant 
geweest.

“A BASKETBALL WEIGHS 
BETWEEN 550 AND 650 
GRAMS”

De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos 
(Alpeis, Kynodontas) situeert zijn nieuwste 
worp in een dystopische nabije toekomst 
waarin vrijgezellen verplicht worden om in 
een hotel aan de kust binnen de vijfenveertig 
dagen een partner te vinden. Zo niet worden 
ze in een dier naar keuze veranderd. De 
kijker hoeft niet ver te zoeken om hier 
een satire van de moderne datingcultuur 
in te zien. Zo worden de gasten door het 
hotelpersoneel uitgenodigd — gedwongen 
is een beter woord – deel te nemen aan 
bal. Dat stopt abrupt, waarna de gordijnen 
geopend worden en fel daglicht de kamer 
vult. Een sirene overstemt het rumoer en 
iedereen wordt in een bus gevoerd om met 
verdovingspijltjes  te jagen op de loners in 
het bos. Die leven op bessen en hazen (al 
dan niet een minder fortuinlijke lotgenoot) 
tussen pauwen, kamelen en flamingo’s, want 
in de stad worden enkel koppels getolereerd. 
Hoeft het te verbazen dat de film tot de Greek 
weird wave wordt gerekend? 

THE GREAT STONE FACE
De compleet absurde premisse van de plot 
wordt enorm versterkt door de gortdroge 
deadpan humor die het hele verhaal 
doordringt. De depressieve gelatenheid 
van hoofdrolspeler Colin Farrell wordt 
enkel geëvenaard door zijn voor de 
gelegenheid aangemeten pornosnor, die als 
een personage op zich alle tristesse van de 
wereld lijkt te torsen. Net zoals tijdens In 
Bruges staat ook hier zijn komische timing 
afgesteld als een Zwitsers horloge van de 
betere prijsklasse. De schijnbare apathie van 
zijn personage contrasteert fantastisch met 
de surreële situaties van zijn omgeving. Met 
name de scènes waarin hij uit pure miserie 
maar besluit interesse te veinzen in zijn 
psychopathische buurvrouw doen hardop 
lachen. Wijlen Buster Keaton — the great 

stone face van de stille film — zou niet beter 
gekund hebben, ware het niet dat die nooit 
schattige kleine meisjes tegen de grond heeft 
getrapt. Tegenspeelster Rachel Weisz staat 
op hetzelfde niveau. Onder de emotieloze 
bovenlaag weet ze haar kenmerkende 
excentrieke charme te laten doorschijnen, 
zonder evenwel in de valstrik van de manic 
pixie dream girl te vallen waar de meeste 
romantische komedies uit Hollywood zich 
aan bezondigen. Hier geen droommeisje 
dat uit louter altruïsme het neerslachtige 
hoofdpersonage eigenhandig uit zijn 
negatieve spiraal tilt. Enkel in de ietwat 
uitgesponnen tweede helft verliest de film 
aan kracht, wanneer het satirische element 
meer naar de achtergrond verdwijnt. 

LIEFDE IN TIJDEN VAN TINDER
De kille grijstinten van de woeste Ierse 
natuur. De smetteloos wit gesteven schorten 
van de immer presente doch afstandelijke 
kelners. De snerpende klanken die de 
ongemakkelijkheid van elke conversatie 
benadrukken. Alles roept steriliteit en 
vervreemding op. En dat voor een film die 
rond de liefde draait. Niet toevallig heeft 
elk van de als nogal zielig bestempelde 
hotelgasten ook een fysiek gebrek, zoals een 
mankepoot of een chronische bloedneus, die 
zijn of haar spirituele gebrek weerspiegelt. 
Dat is de centrale paradox waar de prent 
rond draait. We leven in een tijd waarin meer 
vrijgezellen dan ooit leven. Een tijd waar 
individualisme en persoonlijke ontplooiing 

hoogtij vieren. Maar tegelijkertijd leeft de 
idee heel sterk dat wie in een wereld met 
Tinder en hypersociale vriendenkringen 
nog altijd geen liefde vindt, duidelijk ergens 
in mislukt is. Wat Lanthimos duidelijk wil 
maken is dat zoiets niet per definitie de 
zaligmakende kracht is die de meeste films 
en liedjes en zatte nonkels op familiefeestjes 
ervan maken. Of toch minstens dat 
hedendaagse liefdesrituelen even bizar 
zijn als de wens in een kreeft veranderd te 
worden. De boodschap mag dan niet bijster 
subtiel gebracht zijn, ze is wel effectief 
en roept tal van vragen op over daten en 
eenzaamheid. Over de vraag of liefde en 
relaties wel helemaal hetzelfde zijn. Of geluk 
daaraan altijd gelijkgesteld mag worden. En 

over hoe we ondanks die wetenschap toch 
altijd koppig naar dat ideaal blijven streven, 
hoe raar en absurd dat ook moge zijn. 
Daarin klopt het rare en absurde hart van de 
film. Naast alle moppen over persoonlijke 
vendetta’s met pony’s en awkward kontseks 
dan.

Ideaal voor een eerste date.

door Wouter De Rycke
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‘ALLEMOAL OEREN, 
DIE WIJVEN’

‘HET DOET ANDEREN 
PIJN DAT IK BESTA’

Je zou denken dat Jeroen Perceval, scenarist 
van en acteur in deze film, een klein jeugd-
trauma moet meegemaakt hebben om dit 
verhaal vol bedrog, donkere humor en lugu-
bere praktijken te schrijven. In dit verhaal, 
gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk, 
kruipt Kevin Janssens in de huid van Ken-
ny, een Antwerpse crimineel die ‘niet beter 
weet’. Na de veroordeling tot zeven jaar cel na 
een misdaad gone wrong, papt zijn vriendin 
Sylvie (Veerle Baetens) aan met zijn jongere 
broer Dave (Jeroen Perceval). Wanneer Ken-
ny vervroegd uit de cel komt, is hij niet al te 
blij met het feit dat Sylvie ‘een nieuwe vriend’ 
heeft. Wat is er toch gebeurd met ‘Bros before 
hoes’? 

DAAR, DENNEN
Vervelen doet de film in ieder geval niet. 
Vertrekkend van het idee dat veel kan ver-
anderen in vier jaar, exploreert het script de 

emoties van verraad bij Kenny en de mach-
teloosheid van Dave en Sylvie, die alles pro-
beren om van hun verleden te ontsnappen. 
Net op het moment dat je bijna het gevoel 
hebt dat ze wat beginnen neuten, neemt het 
verhaal een interessante wending – en gaan 
ze dan uiteindelijk toch naar de Ardennen. 

GRIJS AAN DE DRUGS
De grauwe sfeer wordt prachtig overgebracht 
in de weinig kleurrijke statische shots en clo-
se-ups, zeker in contrast met de net-een-lijn-
tje-gesnoven hardstyle-soundtrack. De ster-
ke acteerprestaties van alle hoofdpersonages 
dragen bij tot een spannend en aangrijpend 

geheel. Maar vergist u zich vooral niet, het 
donkere karakter van de film zorgt niet voor 
een gebrek aan humor. Soms kan de absurdi-
teit er wel voor zorgen dat de sfeer doorprikt 
wordt en de spanning die traag opgebouwd 
werd snel verdwijnt. Het is misschien niet 
het beste idee om deze film op Film Fest zelf 
te bekijken, aangezien er nog veel andere pa-
reltjes spelen die in België anders nooit ver-
toond worden. Ga echter na Film Fest zeker 
eens naar de bioscoop om dit sterke debuut 
mee te pikken.

door Nicolas Van Laere

door Willem-Jan Persoons & Maxim Lippeveld

Our Little Sister brengt het verhaal van vier 
zussen in de Japanse havenstad Kamakura. 
Regisseur Hirakozu Kore-Eda baseerde zijn 
nieuwste film op de succesvolle mangareeks 
Umimachi Diary. Het resultaat is een idylli-
sche prent over zusterliefde en schuldgevoe-
lens.

BOTSEN MET HET VERLEDEN
De zussen Sachi, Yoshino en Chika Koda ont-
fermen zich na de dood van hun vader, die 
vijftien jaar eerder uit hun leven verdween, 
over hun halfzusje Suzu Asano. Snel wordt 

echter duidelijk dat de zussen een pijnlijk 
verleden delen. De spanning tussen verleden 
en heden lijkt de belangrijkste problematiek 
te vormen van de film. Vooral Sachi en Suzu 
hebben moeite om hun ervaringen te verzoe-
nen met het heden. De film beschrijft hoe 
de zussen, ondanks alle gebeurtenissen, een 
hechte band met elkaar ontwikkelen.

SCHROKKEN MET STOKJES
Ondanks deze spanningen is de film erg 
vrolijk van toon. Op een druilerige zondag-
middag tovert de prent zo een glimlach op je 
gezicht. Kore-Eda schetst op een bijna idylli-
sche manier het leven van de meisjes in het 
huis. Maar wat aanstekelijke humor weert de 
regisseur zeker niet. Zelfs een stoomcursus 
schrokken-met-stokjes ontbreekt er niet aan.
Het enige minpunt is het onnodig lang duren 
van sommige passages. Zeker naar het einde 
toe blijft Kore-Eda wat rond de pot draaien. 

Wil de regisseur de kijker sparen van het erg-
ste leed van Suzu en haar halfzussen? “Het 
doet anderen pijn dat ik besta”, zijn misschien 
wel de meest pakkende woorden van de hele 
film. Een moment dat misschien meer aan-
dacht verdiende.
Ruil in het vervolg enkele feelgoodscènes in 
voor wat meer diepgang, meneer Kore-Eda. 
U hebt als filmmaker de kracht om ons te 
ontroeren. Houd u zich vooral niet in.
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DE LIEGENDE REPORTER

PROSTITUEES OP ACHTERSTE POTEN
Voorbije zondag werd in Brussel geprotesteerd tegen de gratis dating 
app Tinder. Die laatste biedt de mogelijkheid om in de nabijheid seksu-
eel actieve medemensen te vinden, wat door de geregulariseerde prosti-
tutiesector als oneerlijke concurrentie wordt bestempeld.

“We verwachtten zo’n vierduizend prostitu-
ees uit België, daarnaast waren er ook dele-
gaties uit de meeste EU-landen aanwezig”, 
aldus Wiebe Leriche, secretaris-generaal van 
de Europese Groepering van Plezierhuizen 
(EGPH). Op de redactie vernamen we dat 
ook de Balkan sterk was vertegenwoordigd, 
al bleef het onduidelijk onder welke vlag de 
meisjes meeliepen. Volgens de politie werden 
gezinnen tijdelijk ingelicht het parcours van 
de betoging te vermijden, daar er gevreesd 
werd voor onzedelijke toestanden.
Het ‘oudste beroep ter wereld’ heeft al ja-
ren te kampen met de opkomst van allerlei 
technologische snufjes, van opblaaspoppen 
tot fleshlights, waardoor de laatste vondeling 
van Silicon Valley er bij de sector niet meer 
in kan. Oudgediende Shosh vertelt: “Ons 
beroep wordt al jaren ernstig bedreigd door 
siliconen vervangstukken alhier en webca-
mera’s aldaar, als ze er nu ook nog eens voor 
gaan zorgen dat ze mekaar gemakkelijk via 
tinternet kunnen vinden, mogen we helemaal 
de gordijnen dichttrekken. ’t Is een harde 
stiel, maar ik denk dat we van achter onze 
vitrines toch ook een sociale rol vervullen. 
De regering moet dat ondersteunen, vind ik.”
Eduard, één van de weinige mannen in de 
optocht, was eerder toevallig op de optocht 
beland. “Zo’n selfiestick is niet alleen maar 
gemaakt om in de lucht te steken hé!” (vet-
tige knipoog). Wat ik van Tinder vind? Dat 
is niet meer iets voor mijn leeftijd, eens de 
vijftig voorbij wacht je beter op het bejaar-
dentehuis. De verhalen die mijn maten van 
daar vertellen, daar kunnen die maskes hier 
nog wat van leren.” 

Even verder grijpt Evgenia uit Bosnië-Herze-
vagina ons bij de arm: “We kunnen de oneer-
lijke concurrentie van Tinder echt niet langer 
slikken, de meisjes die zich daarop aanbieden 
hebben geen enkele vorm van bescherming, 
ze worden volledig overgelaten aan de wille-
keur van een programma. Wij kunnen ten-
minste nog vertrouwen op onze pooiers. Bo-
vendien presenteren zij zich met foto’s, een 
leuke filter erop en het is in de sjakosch. Ik zit 
elke dag al 2 uur voor mijn shift voor de spie-
gel om de voorbijslenterende mannen toch 
niet te veel af te schrikken. Maar nu is het 
aan ons, professionelen, om eindelijk het heft 
in eigen handen te nemen. We pikken het 
niet langer dat ons imago besmeurd wordt 
door amateuristische pubertrutjes. Met deze 
optocht willen we een krachtig signaal geven 
aan de Europese politici, omdat het water ons 
wel degelijk aan de lippen staat.”
De eisen van de sector werden overhan-
digd aan Europees commissaris voor Werk 
en Sociale Zaken Marianne Thyssen, maar 
bleken na overleg niet volledig coherent te 
zijn. Volgens de EGPH moeten niet enkel 
Tinder en Grindr (de same-sex variant van 
Tinder) aan banden worden gelegd, maar 
bij uitbreiding elke smartphoneapplicatie die 
de illegale hoererij mogelijk maakt. De apps 
Snapchat, LiveJasmin en Fuckbook kondigen 
morgen gezamenlijke acties aan. Websites 
als adultfriendfinder.com en onwebcam.com 
verklaarden niet ongerust te zijn. Wordt on-
getwijfeld vervolgd.

door Michiel Geldof



www.schamper.be

47

strip door Bos Goderis
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