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Hoofdredacteur Brecht Vissers
Zie daar: de bezetters van het rectoraat. Toegegeven, ze waren uitgenodigd door de rector zelf, want zo gaat dat tegenwoordig. Je
kan geen studentenvertegenwoordiger meer
zijn zonder dat je eens vanop de vierde verdieping met een glas cava in je handen de
studentenbuurt hebt aanschouwd. En dat is
goed, die salongesprekken, die uitgebreide
etentjes in het Pand. Want de student wordt
als gelijke beschouwd in de dialoog. En als de
vertegenwoordiger dan wordt verweten niet
meer op dezelfde hoogte met de student te
staan, dan zijn ze boos. Want na het etentje
gaan ze naar de Overpoort. En ‘s morgens
veel te vroeg naar de les. En daarna terug beleidsplannen lezen.
Maar dat is niet de hoofdreden van hun woede. In ons interview met Hilde Crevits in
Schamper 558 geeft de minister aan niet de
indruk te hebben dat de studiedruk stijgt,
terwijl de vertegenwoordigers net het bijzonder statuut willen uitbreiden met de studiedruk als een van de steunpunten. Onze rector
Anne De Paepe staat de studenten bij, zoals
uit deze editie blijkt. En maar goed ook. Nog
een bewijs van hoe ze op die gelijke hoogte wil blijven is de Innoversity Challenge,
waarbij studenten de universiteit zelf kunnen
innoveren op digitaal vlak, met zaken waar
ze zelf nog niet over nagedacht hebben. U
weet wel, die posters met de rector die overal hangen en die zo hard doen denken aan
een bepaalde Orwelliaanse dystopie. Het zou

het stokpaardje van Anne De Paepe moeten
zijn, dus die personencultus is te begrijpen.
Al kost een reclamecampagne u uiteindelijk
maar evenveel als een receptie of twee. Als u
mijn cynisme nog niet geroken had, moet ik
misschien maar eerlijk toegeven dat ik niet
dacht dat heel die Innoversity Challenge ging
werken. Nog altijd niet helemaal. Het leek
me een gemakkelijkheidsoplossing. Hoe kan
je als universiteit – waar trouwens hele kenniscentra en masteropleidingen gewijd zijn
aan innovatie – nog niet nagedacht hebben
over hoe de UGent-platformen ook in mobiele versie beschikbaar zouden moeten zijn?
Maar ik ben wel verbaasd over de hoeveelheid aan ideeën die al op het platform staan.
Want toegegeven, als ík thuiskom ‘s avonds,
is het enige wat ik aan mijn computer wil
doen “poesjes” googelen en dan op “afbeeldingen” drukken. (Als u dit zelf probeert, zet
dan eerst safe search aan.)
Het is bovendien een positief signaal naar de
studenten toe. En ja, misschien veranderde
mijn gedacht over de Innoversity Challenge
zo snel nadat ik een glas cava kreeg op het
officiële startschot van de campagne, op de
vierde verdieping van het rectoraat. Want
als wij het rectoraat bezetten, dan zal het op
uitnodiging van de rector zijn. Zitten daar de
gevaren van de formeel geregelde, egalitaire
studentenvertegenwoordiging? Laat ons hopen van niet. Ik drink graag cava.
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KORT
“Onnozelaars, zie ze toch staan. Breindood,
sardienen in een blik. Godverdomme … hoe
kom ik hier ook alweer terecht? Wat is het
toch met deze plek, de mensen zijn het tenminste niet. Proleten. De aroma’s die ze uitstoten, stomend uit de poriën. Zo ruikt mislukking dus. Nog maar een sigaret anders,
voordat mijn trommelvliezen het begeven.
God forbid dat we elkaar kunnen verstaan, we
zouden al snel van elkander doorhebben hoe
saai en onbelangrijk we wel niet zijn. Nee, zet
het volume vooral nog een beetje hoger …
Dank.”
Haar naam was Cokey, Cokey Cobana, zij
was een showgirl. Met gele veren in haar haar
en een kleed tot aan daar. Zij doet de merengue en de cha-cha, de beroemdste showgirl
in de Delta (cocktailfuif VTK, 3 november).
Toby tapt het bier, samen werken zij van acht
tot vier. Ze waren jong en hadden elkaar, wie
vraagt om meer.
“Medusa heeft mij recht in de ogen gestaard,
versteend ben ik. Vastgenageld aan de grond.
Dit nummer. Verdomme ... mijn nummer.
Wat heeft het hier zelfs te zoeken? Verdwaald
rond de massa: de door de kak gehaalde, omhooggevallen massa. Zie dan toch, ze hebben
er nul gehoor naar. Beesten.”
Zijn naam was Johnny, Johnny Swallow, hij
was de ster van deze show, iedereen kwam
voor hem, ach zo! Het was de bierbowling
van de Geografica (Overpoort bowl, 5 no-

vember), de zinderende romantica. Wanneer
hij na het postuleren zag, mooie Cokey en
haar lach.
“Haar lach. Mijn Cokey. Ach, stop ... Luister
toch naar jezelf, oude lapzwans. Maar die
nacht. Mijn god, die nacht. Waarom ben ik
hier ook alweer? Ik ben hier te versleten voor.
Mijn gewrichten, ze piepen en kraken.”
En na het dansen, kwam Cockey sjansen.
Maar Johnny ging te ver, je zag het aankomen van mijlenver. Het was Toby, Toby de
barman, hij nam een aanloop en toen opeens, overal chaos om hen heen. De mensen
in paniek, weg de Wild West-muziek (Gentse
Farma kring, Wild West Party, 9 november,
Twitch). Je hoorde een schot, een knal: geen
tegenaanval. Haar Toby viel en het was Johnny die hem aanviel.
“Mijn Cokey. Mijn bevallige Cokey. Deze
plek, toen ik haar voor het eerst zag. Een
schot. Een knal. Vergeven heeft ze me nooit
gedaan. Vanzelfsprekend. Die vervloekte
nacht.”
Hoe zit het nu met Cokey, Cokey Cobana.
Na dertig jaren nog, in de Delta aan de toog.
Maar tegenwoordig zijn ze er tussenuit, iedereen gaat naar de Vooruit (Message Party,
12 november). Maar niet Cokey, haar dagen zijn voorbij. Nog steeds met gele veren
in haar haar en haar kleed tot daar. Maar er
is geen enkele vrijer voor onze Cokey, enkel
haar glas gevuld met whiskey.
door Suzanne Grootveld

Cartoon door Kristof Jakiela
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ON THE ORIGIN OF

- Hof van Ryhove 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 Hof van Ryhove.
Wie al graag eens op en rond de Vrijdagsmarkt vertoeft (voor de ziellozen onder ons:
er is daar dus wel een Primark in de buurt
hé!?), kent waarschijnlijk ook de Onderstraat, een van de oudste straten van Gent,
met daarin een prachtige, middeleeuwse
steen, het hof van Ryhove. Zijn herkenbaarheid heeft het te danken aan het feit dat het er
best wel oud uitziet en ik er hier een fotootje
van geplaatst heb. U bent zich echter (nog)
niet bewust van wat dit gebouw heeft doorstaan alvorens vereeuwigd te worden in deze
Schamper en uw geheugen.

DE ‘W’ VAN VENDETTA

Het begon allemaal op een zonnige woensdagnamiddag ergens aan het begin van de
12e eeuw, toen de lokale elite zich wou profileren als bron van macht door de bouw van
hoge stenen woningen in de stad. Een houten
versie van het huis stond er waarschijnlijk al
een tweetal eeuwen vroeger. In de 14e eeuw
kwam het gebouw in het bezit van Simon de
Rijke, een ridder die zijn rijkdom had vergaard met de lakenhandel en die de achterzijde helemaal liet verbouwen. Tot op vandaag
is op die plaats ook een grote open plek in de
stad gebleven, die het gevolg is van een woesting. Hierbij werd het aanpalend huis naar
aanleiding van een moordpartij door de familie van het slachtoffer met de grond gelijk
gemaakt. Dat was toen niet anders.

door Elena De Bacquer

lem van Oranje belegerd en veroverd werd
en hij het calvinistisch bewind installeerde,
werd Franchois (Frans) vander Kethulle
van Ryhove als leider van de stad aangesteld,
waarbij hij het pand gebruikte voor vergaderingen en als gevangenis. Willem zelf en
verschillende hoogwaardigheidsbekleders
waren er dan ook kind aan huis. Toen het
bestuur een tiental jaar later viel, kwam het
gebouw bij verschillende families in bezit die
vooral het interieur aanpasten aan de gangbare stijlen van de 18e en 19e eeuw. Na de
Eerste Wereldoorlog werd het in huurpanden verdeeld met verwaarlozing en verval tot
gevolg. In 1976 werd het door de Stad Gent
aangekocht en gerestaureerd om onderdak te
bieden aan de secretariaten van de politieke
fracties in de Gentse gemeenteraad. De traditie van onafgebroken bewoning door allerhande misdadig volk zet zich voort. Had ik
al gezegd dat er een Primark in de buurt is?

CALVINISTEN EN ANDERE
CRIMINELEN

Het complex kende echter nog meer illustere
bewoners. Toen aan het eind van de 16e eeuw
het Gravensteen door de troepen van Wilwww.schamper.be
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IS DE KLI-MAAT VOL?
DE POLITIEKE ACHTERGROND ACHTER DE KLIMAATTOP
Eind november vindt er een ware volksverhuizing plaats.
Parijs is de bestemming, het toneel voor de volgende klimaattop — COP21. De straten overspoelen met eisen en
alternatieven in de strijd voor een gezond klimaat.

Dat het niet goed gaat met het klimaat hoef
je niet van ons te horen, maar een wereld
waar fossiele brandstoffen in de grond blijven en het zeeniveau niet tot ver boven ons
hoofd reikt is er nog lang niet. De naderende
klimaattop zou daar verandering in moeten
brengen. Het huidige Kyoto-protocol, opgesteld in 1997, loopt over vijf jaar af en net als
het kapsel van uw tante heeft het protocol
vernieuwing nodig, een nieuwe coupe als het
ware. Hendrik Vos, professor aan de UGent
en Europakenner, en Dr. Erik Paredis, onderzoeker aan het Centrum voor duurzame
ontwikkeling van de Universiteit Gent, vertellen meer over de politieke debacle rond
het klimaat.

door Suzanne Grootveld
en Koba Ryckewaert
foto’s door Brecht Vissers

HET BELANG VAN
PARIJS
Om niet boven de grens van 2 graden klimaatopwarming te komen, moeten er grote
veranderingen plaatsvinden. Het Kyoto-protocol was een (niet zo) dappere eerste poging
van de VN, waarin de industrielanden een
overeenkomst sloten over de uitstoot van
broeikasgassen. Deze moesten in de periode
van 1990 en 2008 — inmiddels verlengt tot
2020 — verlaagd worden met 5,2%. De economisch sterkere landen werden verondersteld het goede voorbeeld geven en hebben
hogere reductielasten dan de economisch
zwakkere landen. Sinds 1992 komt de COP
(Conferences of the Parties) samen om vorderingen in klimaat en in het protocol te bespreken.

Wat is het belang van een top voor
ons?

Paredis: “Die toppen zijn jaarlijkse momenten waarop de hele wereld kijkt naar de toppolitici die de klimaatproblematiek bespreken. Volgens sommigen een zeer belangrijk
moment, omdat alle invloedrijke figuren
samen zitten. Het is inderdaad zo dat er op
deze momenten belangrijke politiek beslissingen gemaakt worden, maar die worden
lang op voorhand voorbereid door onderhandelaars die er dagelijks mee bezig zijn.
Maar tijdens zo’n top schenkt de grote massa
wel aandacht aan de problematiek, en dat is
belangrijk natuurlijk, het probleem wordt
op zo’n momenten in de picture gezet. Politici zijn dan gedwongen om zich actief met
de problematiek bezig te houden. Maar vaak
weet je al voor een top in grote lijnen wat er
beslist gaat worden, de onderhandelingsmarge is dus beperkt. Maar soms moeten er wel
nog belangrijke knopen doorgehakt worden,
en dat gebeurt op zo’n top.”

Wat is er bijzonder aan de komende
top in Parijs?

Paredis: “Er komt een nieuwe opvolging op
het Kyoto-protocol dat bij het klimaatverdrag
hoort. In het verdrag zelf, uit 1992, staan de

Hendrik Vos

“amai gij zijt ook ros”

basisafspraken, deze komen er op neer dat
we moeten proberen om de klimaatverstoring tot een minimum moeten houden. Wie
wat moet doen tegen wanneer vind je in dat
verdrag niet terug, wel in het protocol.”
Vos: “De Kyoto-doelstelling hadden betrekking op de periode tot 2012, inmiddels verlengd tot 2020. Maar er is al een paar jaar het
gevoel dat we een ambitieuzere agenda nodig
hebben, waarbij liefst ook meer landen, en
zeker de Amerikanen, mee aan boord springen. Men probeert al enkele jaren om daar
een soort bindend akkoord rond te krijgen,
en het gevoel heerst dat we dat in Parijs toch
echt moeten landen.”
Paredis: “Het huidige Kyoto-protocol werkt
met een top down systeem waarin er gezamenlijke afspraken gemaakt worden, en
waar afzonderlijk bepaald wordt welk land
wat doet. De nieuwe aanpak is omgekeerd,
landen moeten nu zeggen hoeveel ze willen
reduceren. Maar het grote probleem is dat
als je vergelijkt wat ze aanbrengen met wat er
nodig is, het niet voldoende is om binnen de
maximale verhoging van 2 graden te blijven.
Een mogelijke oplossing is dat landen om de

5 jaar hun verbintenissen moeten vernieuwen. Zo dwing je landen en groepen meer en
meer om verbintenissen aan te gaan.”

DE SPELERS

Waar staat Europa in deze discussie?

Paredis: “Het probleem is dat de EU eigenlijk
een te zwakke doelstelling heeft. De EU wil
tegen 2050 een reductie van 80 tot 95%, tegen
2030 wil ze naar 40%, en 2020 naar 20%. De
kloof tussen 2020 en 2030 is dus zeer groot,
en de vrees is een beetje dat men dat niet zal
halen.”
Vos: “Zeker aangezien de eerste 20% relatief
makkelijk te behalen waren. Oost-Europa
zat met een zeer vervuilende industrie en
bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar waren werden in leven gehouden. Die
zijn inmiddels weggevallen, waardoor we eigenlijk vanzelf al die doelstelling gerealiseerd
hebben.”.

De EU neemt een leidende rol in als
het gaat over klimaat. Is dit enkel een
imago of ook realiteit?
Vos: “De EU heeft de voortrekkersrol opgenomen op het moment dat de Amerikanen

www.schamper.be
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afhaakten. Mensen begonnen zich af te vragen waar de EU nog voor diende, en toen
heeft de unie besloten zijn identiteit daaraan
op te hangen. Dat was op een moment dat
klimaat ook echt wel bij de publieke opinie
leefde, opeens was de opwarming van de aarde dichtbij gekomen. Maar vanaf 2009 begon
je te zien dat de EU het wat lastiger kreeg,
vooral door interne verdeeldheid. De Polen
wilden steenkoolcentrales open houden en
begonnen assertiever te worden, en door de
eurocrisis kwam het klimaat in veel lidstaten
op de tweede plaats. Het werd lastig om die
leidersrol te blijven behouden. Maar goed,
het is niet dat een ander die rol heeft overgenomen.”
Paredis: “De leidersrol van de EU is ook niet
enkel gebaseerd op een voorliefde voor het
klimaat, we hebben van nature ook gewoon
weinig aardolie of andere fossiele brandstoffen. Als we investeren in hernieuwbare
energie hebben we minder externe bronnen
nodig. Maar een toenemende verandering in
de belangen van de EU maakt het moeilijker
om belangrijke beslissingen te maken.”

doen met een gigantische uitstoot. De opkomende landen vinden dat ze dat ook op die
manier zouden mogen doen, en daar kan je
moeilijk tegen ingaan. De laatste jaren is er
veel energie gekropen in bijvoorbeeld China
en Brazilië te stimuleren om zich constructiever op te stellen en hun deel van de ambitie
op te nemen.”
Paredis: “Die landen hebben voor een lange

In hoeverre is de publieke opinie
doorslaggevend?

Hoe zit het met de positie van andere
grote spelers?

Vos: “Traditioneel heb je de opkomende landen die nog een lange weg hebben af te leggen, en de EU en Amerika hebben dat mogen

Erik Paredis

ACHTERKLAP
BLAUW BLOED
Er was wel een heel bijzondere gast aanwezig op de lancering van de University
Challenge op 27 oktober. Rector Anne
De Paepe en Minister De Croo vielen
in het niet bij Tim ‘keuning’ Hautekiet.
Het bestuurslid Participatie van de GSR
vierde diezelfde dag namelijk zijn verjaardag. Dit geheel op gepaste wijze met
een papieren kroontje en een aanvaardbare dosis allure. Niet veel studenten
kunnen zeggen dat ze verjaardagswensen van Alexander De Croo hebben gekregen. Het kroontje was dan ook blauw.

tijd de houding aangenomen dat ze historisch gezien niet verantwoordelijk zijn voor
het probleem. Bovendien hebben ze nood
aan energie om hun ontwikkeling te stimuleren, wat op dit moment gepaard gaat met
CO2-uitstoot. Je kunt ze dat niet ontzeggen.
Maar een land als China is zo snel gegroeid
dat ze op dit moment een van de grootste
uitstoters is. En ook zij beginnen natuurlijk
de gevolgen van het veranderend klimaat te
merken.”

Vos: “Vanuit een Europees standpunt is dit
wel van belang; er zijn verschillende NGO’s
bezig met de problematiek. Ik heb wel het gevoel dat er bij het publiek niet meer engagement is dan vroeger. De financiële crisis heeft
de problematieken rond het klimaat hier op
een lager pitje gezet. Maar buiten Europa zijn
mensen volgens mij meer met milieuvraagstukken bezig dan vroeger. Hoe verder een
land ontwikkeld is, hoe meer dat speelt.”
Paredis: “Er zijn wel allerlei kleine organisaties te vinden in die landen, niet meteen klimaatorganisaties, maar mensen die lokaal de
veranderingen ervaren. Neem bijvoorbeeld
Afrika, daar heb je verschillende organisaties
die de gevolgen van droogtes aanvoelen en er
iets aan willen doen.”

door Selin Bakistanli

XAVIER, ZAPPEN!
Een rechtenstudent spuit zijn gal in de eerste bachelorgroep van zijn richting. Of hij
gelijk heeft? Oordeel zelf maar: hij vindt
dat iedereen veel te luidruchtig is tijdens de
lessen. “TIJDENS ALLE LESSEN!” Respect
voor deze lone ranger, die onder de schuilnaam Ragnar Lothbrok veel likes aan het
sprokkelen is op Facebook. Het ziet ernaar
uit dat veel studenten zich hieraan storen.
Bij dezen verspreiden we de boodschap van
deze moedige strijder ook eens via onze
kanalen. .

PINGPONGELUKJE
De Dienst Studentenactiviteiten is een nieuwe
pingpongtafel rijker! Het beeld van de kapotte tafel staat in het geheugen van menig Blok@
Therminal-ganger gegrift. Was het een wilde
sekspartij of gewoon pech? De tafel, die in twee
gebroken delen bij het grof vuil belandde, laat
veel vragen onbeantwoord. Camerabeelden die
frame voor frame werden doorgenomen boden
helaas geen uitsluitsel. Studentenbeheerder Joyce Albrecht liet wel al weten dat ze de nieuwe
pingpongtafel niet meer zullen uitlenen aan verenigingen. .

Universiteit Gent kondigde vorige week
met veel bravoure de Innoversity Challenge
aan. Het concept is even funky als de naam:
ons onderwijs moet innoveren, en wie weet
beter hoe dat moet dan de digital natives
zelf, de studenten?

GHENT INNOVERSITY
door Koba Ryckewaert en Marie Jacobs

www.schamper.be
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Het idee is simpel in zijn vaagheid: iedereen
wordt opgeroepen om innovatieve ideeën
rond digitalisering van het onderwijs te delen op www.innoversity-challenge.be. Uiteindelijk zullen de drie tot vijf beste ideeën
als proefproject aan de Universiteit Gent van
start gaan. “En wie weet, misschien wordt
jouw idee volgend jaar al in de praktijk gebracht? En wie weet, misschien wel met
jouw betrokkenheid?” lezen we op de blinkende website. En wie weet blijft jouw idee
ook jouw intellectuele eigendom? Dat niet,
helaas. Onze rector Anne De Paepe gaf uitleg over haar nieuwe paradepaardje, en over
studentenvertegenwoordiging en de nieuwe
besparingen.

INNOVERSITY CHALLENGE

Vanwaar de plotse beslissing om dit
project te lanceren?

De Paepe: “Voor mij is dat niet zo plots, we
zijn al een tijdje bezig met nadenken over
het onderwijs van morgen. Volgens mij is
dat ook onze taak, omdat de uitdagingen op
dat vlak steeds groter worden. We hebben
alsmaar meer studenten, en de manier waar-

op zij aan informatie geraken is al lang niet
meer via de klassieke hoorcolleges en lessenpakketten. Sommigen pleiten voor volledige
digitalisering, anderen zijn wat genuanceerder en willen beide systemen aan elkaar koppelen. Persoonlijk denk ik ook dat we zeker
niet alles overboord moeten gooien, maar
in bepaalde situaties kan gedigitaliseerd onderwijs een enorme meerwaarde zijn. Denk
bijvoorbeeld ook aan ontwikkelingslanden,
waar niet iedereen zomaar toegang heeft tot
onderwijs.
Maar ook wij moeten vandaag nadenken hoe
we nieuwe technologie optimaal en zinvol
kunnen inzetten. Ik wil van de UGent een
universiteit maken waar excellent onderwijs
gegeven wordt. Lesgevers die met hart en
ziel hun kennis overbrengen is daar een onderdeel van, maar er zijn ook andere factoren. Het onderwijs zou bijvoorbeeld volgens
sommigen interactiever moeten. We willen
kijken hoe digitale technologie ons daarbij
kan helpen, en onze studenten zijn de beste
ervaringsdeskundigen, dus ik wil hun mening daarin meenemen.”

“Maar ook wij moeten vandaag
nadenken hoe we nieuwe technologie
optimaal en zinvol kunnen inzetten.”
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De winnaars krijgen een aanbevelingsbrief van de rector en een cadeaubon. Wat zit er nog in voor de student?

“Het prijzenpakket is niet altijd even materieel, maar je hebt bijvoorbeeld ook het netwerkgebeuren en de unieke leerervaring. We
gaan van meet af aan communiceren over die
projecten en je krijgt feedback van de UGent
community en van experts in onderwijsinnovatie over je idee. Dus zowel wat leerervaring als netwerk betreft is dat niet te onderschatten, maar ook op vlak van interne en
externe communicatie rond het project. Als
persoonlijke ervaring, maar ook zeker naar
buiten toe. De rest van de prijzenpot, daar
willen we nog wat spanning rond bewaren.
We zijn er ook nog niet helemaal uit, en het
hangt deels af van de respons die we krijgen.
Maar natuurlijk gaan we de mensen die geselecteerd worden belonen en in de verf zetten.
En het is zeker de bedoeling om het niet bij
voorstellen te laten, maar om de beste ideeën
ook echt in de praktijk om te zetten.”

DE KLEINE LETTERTJES

We lezen op de de website dat vanaf
je een idee post, de UGent de toestemming heeft om de commerciële of andere exploitatie ervan te onderzoeken.
Als het idee geselecteerd wordt, gaan
alle intellectuele eigendomsrechten
ook naar de UGent.
“Dat is inderdaad vrij strikt gesteld, voornamelijk om het werkbaar te houden. Die ervaring is meegekomen van de spin-off MTI2 die

het hele traject begeleidt. We moeten aan de
slag kunnen gaan met die ideeën, en vergelijkbare ideeën kunnen laten samensmelten
zodat ze elkaar versterken. Als iedereen zijn
of haar eigen idee ‘ophokt’, wordt dat lastig in
de praktijk. We snappen dat daar voor de indiener iets minder in zit, maar dat proberen
we te compenseren door op andere zaken wat
meer in te zetten. We zien het niet zozeer als
een individuele oefening, maar als een manier om de samenwerking en het teamgevoel
te bevorderen.
Daarnaast is het ook een nieuw proces, dus
alles hangt ook af van wat eruit komt en hoe
het verder wordt opgenomen. Misschien gaat
eigendomsrecht uiteindelijk een andere rol
spelen, dat moet je voorlopig allemaal niet te
absoluut zien.“

De spin-off MTI2 waar jullie mee
samenwerken deed al eerder gelijkaardige projecten binnen bedrijven,
het succes van die projecten werd dan
gemeten aan de hand van het aantal
winstgevende patenten die ze opleverden. Is dat ook hier de bedoeling?

“Absoluut niet, laat het duidelijk zijn dat dat
niet de insteek van deze oefening is. Dat is
natuurlijk het onderscheid tussen een commerciële en een academische wereld. Wij
gaan niets claimen waar we geen recht op
hebben, en het is zeker voor mij niet de bedoeling om hier ook maar enige financiële
winst voor de universiteit uit te halen op dat
vlak. De winst ligt hem in het stimuleren van
de samenwerking. Leidt het tot mooie nieuwe projecten en verbetering van de kwaliteit
van ons onderwijs, mooi meegenomen, maar
de essentie voor mij is het communitygevoel
verbeteren.”

STUDENT EN ENGAGEMENT
De Innoversity Challenge is opnieuw
een extra engagement naast de studies,
daar lijken studenten vandaag moeilijk
warm voor te krijgen. Zijn jullie niet
bang dat de respons zal tegenvallen?

“Er is natuurlijk een verschil, want dit proces is beperkt in tijd. Het valt niet te vergelijken met mensen die een taak opnemen bij

www.schamper.be
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Schamper of de GSR. Hier gaat het vooral om
een intensief moment: de tijdspanne waarin je je idee voorbereidt, het post en erover
communiceert op dat platform. Als je idee
dan geselecteerd wordt door de jury, is het
niet de bedoeling dat dit ten koste gaat van
de tijd van de student. Je zal het wel mondeling moeten voorstellen, maar daarbij wordt
je begeleid door professionals en qua tijd
spreken we hier toch over een ander soort
engagement.”

Hoe komt het volgens u dat het steeds
moeilijker wordt om de postjes binnen
de GSR en studentenverenigingen te
vullen?

“Ik denk niet dat het aan één factor ligt, maar
wat ik wel vaststel is dat we een ander soort
curriculum hebben dan in mijn studententijd. Wij hadden geen of nauwelijks examens
rond kerstmis, dus we hadden nog de tijd
om student te zijn tussen september en april.
In mei moesten we dan wel hard blokken,
maar we konden het ons veroorloven om een
aantal weken plezier te maken om daarna in
gang te schieten en toch te slagen. Vandaag
zijn die modules en dat tijdskader heel nipt.
Jullie zijn zoveel meer gebonden aan een kalender, opdrachten, examens … Ik denk dat
dat zeker een van de factoren is. Je hebt veel
minder vrijheid in de manier waarop je je
studiejaar organiseert. Dat is voor een aantal
studenten zeer goed, zij hebben die structuur
en die deadlines nodig, maar voor heel wat
andere studenten is dat niet zo. Zij zouden
het best appreciëren als er wat meer vrijheid
is in de manier waarop ze hun inspanningen
indelen. Ik hoor dat ook bij de GSR en de studentenvertegenwoordigers, voor hen is het
een constant dilemma. Dat zo’n zaken na een
tijdje wegen, daar heb ik alle begrip voor.”

Is het een optie om het bijzonder statuut voor studentenvertegenwoordigers iets ruimer in te vullen?

“Persoonlijk heb ik daar wel sympathie voor,
maar dat ligt niet alleen in mijn handen. Bij
lesgevers zijn de reacties op dat voorstel gemengd. Er is zeker werk aan de winkel, maar
het bijzonder statuut aanpassen is misschien
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niet de meest voor de hand liggende oplossing. Ik heb heel veel respect voor mensen
die naast hun drukke studieschema toch nog
de moed en de tijd vinden om zoiets te doen,
en ik denk dat je er ook veel uit leert. Je mag
het niet zien als verloren tijd, want je ontwikkelt competenties die je later nodig hebt.
Daarom ben ik ook aan het zoeken naar een
manier om die vorming mee te laten tellen in
de opleiding, maar ik weet niet in welke mate
ik daar momenteel in gevolgd wordt door het
academische corps.”

VERDERE BESPARINGEN

Hoe zal de UGent de nieuwe besparingsmaatregelen van deze begroting
opvangen?

“Dat is een uitgebreide oefening geweest en
ik ken de cijfers niet uit het hoofd, maar er is
niet geraakt aan het principe dat alle extra inkomsten door het verhoogde inschrijvingsgeld integraal terug naar de student gaan.
We zijn ook de enige universiteit die dat zo

consequent doet. Natuurlijk hebben we wel
hier en daar extra besparingen moeten invoeren. Een deel van de nieuwe besparingsmaatregelen zijn ook geen besparingen hic et
nunc, maar extra inkomsten die ons werden
beloofd en die we toch niet krijgen. Vandaar
dus die hoge, verschrikkelijk klinkende cijfers, maar dat gaat deels over geld dat we nog
niet in handen hadden. Natuurlijk is het geen
oneindig verhaal. De kliks (een stijging van
de inkomsten evenredig met het stijgend aantal studenten, red.) bijvoorbeeld kan je niet
blijven overslaan, want het aantal studenten
blijft stijgen.”

6 SPAGHETTI
€ STUDENTEN

7/7

& LASAGNE

“Als het zo doorgaat zal ook de
UGent onder de nul moeten
zakken, en dat is geen houdbaar verhaal op termijn.”
Was het vorig jaar al duidelijk dat ook
dit jaar de kliks bevroren zouden blijven?

“Wij hebben daar gelukkig op geanticipeerd.
We hebben een schitterende directeur financiën die altijd zeer ver vooruit kijkt en een
voorzichtig beleid voert, zo komen we nooit
voor verrassingen te staan. Daarom is het
voor ons mogelijk om dit te doen zonder in
de rode cijfers te gaan, en ik hoor dat andere
universiteiten dat wel moeten doen. Maar als
het zo doorgaat zal ook de UGent onder de
nul moeten zakken, en dat is geen houdbaar
verhaal op termijn. Ik blijf dus het signaal geven aan de overheid dat je niet oneindig op
onderwijs en onderzoek mag besparen, en
jullie moeten dat ook doen. Het zou de doodsteek zijn voor de kwaliteit van het onderwijs,
en dus ook op termijn voor Vlaanderen.”

10%
korting
voor studenten
op food & drinks

Fcroenecerts

dag 21u

der
ELKE don
THE

LUNATICS
IMPRO
COMEDY

WWW.BACKSTAYBAR.BE

BACKSTAY BAR
ST-PIETERSNIEUWSTRAAT 128 - GENT

RECHT tegenover ufo

13

KLIMAATNEUTRAAL
OP KOT
door Eva Christiaens, Marie Van Oost
en Suzanne Grootveld

De tijden van de eenzame zweverige boomknuffelaars
zijn voorbij. Tegenwoordig is iedereen duurzaam. Laat
die dreadlocks alvast groeien, want met deze tips ontdek
je de hippie in jezelf.

Klimaatneutraal op kot zitten, is dat geen onbegonnen werk? Volledig neutraal is inderdaad bijna onmogelijk, maar Gent biedt wel
enkele duurzame initiatieven om eraan te
beginnen. Dus, haal je organisch gekweekte
henneptruitje maar snel uit de kast. Wist je
trouwens dat hennep het nieuwe zwart is?

BELGIË BOVEN

Een van de Gentse groene ondernemingen is
Lokaal, een vegetarische lunchplek met een
klimaatbewust assortiment. Uitbater Arno
De Mol geeft dan ook een logische tip voor
studenten: “Eet lokaal! Probeer zoveel mogelijk lokale en seizoensgebonden producten te zoeken en te kopen. Boontjes hoeven
niet van Kenia te komen en tomaten zijn er
in de lente en zomer. Die hebben veel zon en
warmte nodig en dat moet dan van heel ver
komen of moet geteeld worden in verwarmde serres. Koop eens een pompoen, pastinaak, knolselder, aardpeer of savooi. Er staan
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ondertussen bijzonder veel tips online om
er iets bijzonder lekker mee te maken.” Seizoensgebonden groenten vind je onder meer
in de groentepakketten van ‘De Wassende
Maan’ of via UGent1010.
Naast lokaal eten is ook vegetarisch eten een
klassieker onder de ecologische tips. De Mol:
“Als je weet dat 9450 liter water nodig is om
450 gram rundvlees te maken, moet je al geweldig stom zijn om nog steeds zonder zorgen dat stuk vlees in uw mond te rammen.”
Verder geldt voor het menu van Lokaal: bio
duurt het langst. “Ik weet dat het duurder is
en dat niet iedereen zich dat kan permitteren,
maar die producten zijn tenminste gemaakt
met zoveel mogelijk respect voor de mens en
de natuur. Je wilt niet echt weten wat er in
de gangbare voeding zit of wat en wie er allemaal heeft voor afgezien.” zegt De Mol.

Koffie zonder filter in lokaal

cartoon door Ine T'Sjoen

BIO BINNEN

Wat we wel echt willen weten, is waar dat
biologisch eten dan precies te vinden is. De
nieuwe biomarkt Be O in de Heilige Geeststraat vlakbij de Korenmarkt biedt een oplossing. Be O koopt haar producten rechtstreeks
aan bij de bioboer om tussenhandelaars te
vermijden. Bijna alle groenten en fruit komen
uit België, voor de andere producten werken
ze nauw samen met de boeren in het buitenland. Droge voeding zoals noten, zaden,
pasta en rijst wordt in bulk aangekocht om de
prijzen te drukken. Daarbij kan je zelf kiezen
hoeveel gram je uit de grote tonnen mee naar
huis neemt. Biologische wijn — goedgekeurd
door de redactie — , fruitsap of olijfolie tap je
ook zelf in een herbruikbare fles. Door hun
klanten aan te moedigen om eigen verpakkingen mee te brengen, probeert de biologische

supermarkt zo weinig mogelijk zelf verpakkingen te produceren. Minder verpakkingen
betekent minder afval, wat ook bijdraagt
aan een duurzamere manier van leven. Maar
afvalvrij leven, hoe haalbaar is dat voor een
student?

AFVAL BUITEN

Van afvalvrij leven en herbruikbare verpakkingen weet Sophie Deern wat af. Sophie
opende vorig jaar de verpakkingsloze winkel
Ohne in de Steendam. Net als Be O biedt
Ohne een groot gamma zaden, noten, pasta’s
en dergelijke aan, die in je eigen verpakking
over de toonbank gaan. Volgens Sophie zijn
herbruikbare verpakkingen de investering
helemaal waard. “Glas dat niet gerecycleerd
wordt, is erg vervuilend, maar wanneer je
glazen bokalen hergebruikt, levert dat wel
www.schamper.be
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Tomas Bachot heeft een kip

veel voordelen op.” Ga naar de winkel met
een linnen tas, een brooddoos of bokalen
om verpakkingen te vermijden. Sophie verwijst naar het boek ‘Zero Waste Home’ van
Bea Johnson, een Amerikaanse huisvrouw
en mama van twee kinderen die sinds enkele
jaren nagenoeg afvalvrij leeft. Een van Bea’s
oneliners is “recycling is your last resort”. Zorg
er dus eerst voor dat je geen afval produceert.
Pas als dat niet mogelijk blijkt, kan je recycleren als laatste oplossing beschouwen. Toch
stoot Sophie ook zelf nog op veel problemen.
“Afvalvrij leven begint bij je buitenwereld. Ik
moet bellen naar vrienden om mijn kerstcadeaus niet te verpakken en vragen aan mijn
bank om mij geen brieven, maar e-mails te
sturen. Ik krijg ook heel wat geleverd in de
winkel waar ik dan toch afval aan overhoud.”
Maar moeilijk kan ook, want alledaags afval
valt op veel plaatsen te vermijden. Schakel
van je Senseo of Nespresso over naar een
klassieke French Press. Koffie zonder wegwerp-pads, maar wel met het nodige hipstercachet. Drink je cocktails niet met een plastieken rietje, maar investeer in herbruikbare
exemplaren die gemaakt zijn van bamboe of
metaal. Vermijd plastieken zakjes door steeds
een linnen tas mee te dragen, en een drinkbus voor water of koffie. Doe je inkopen samen met kotgenoten of vrienden om minder
voedsel te verspillen. Of ga tot het uiterste
met de mooncup, een herbruikbaar siliconen
cupje dat als vervanging dient voor een tampon. Voor velen een (te) grote drempel, maar
elke maand wat afval minder. Meer inspiratie
www.schamper.be
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om afvalvrij te leven als student op kot vind
je op de Facebookgroep ‘Mij Pak Je Niet In’.

KLIMAATNEUTRAAL OP
KIPPENKOT

En dan zijn er nog originele manieren om
zelf aan de slag te gaan. Een van die originele studenten is Koen Wyers, die samen met
zijn kotgenoten twee kippen op de koer heeft
staan om het biologisch afval op te eten. Een
wormenbak doet dienst als composthoop
voor wat zelfs de kippen niet willen hebben.
De wormen kruipen inderdaad op een vieze
boel. Verder op de koer: bloembakken om
zelf groenten en fruit te telen. Volgens Koen
kan elke student dat zelf doen, vooral kruiden zijn erg makkelijk om zelf te kweken, net
als rucola en koolrabi. Je hebt er bovendien
geen tuin of terras voor nodig, binnen in huis
of op de vensterbank van je raam lukt het
ook. Of tuinier via geveltuintjes als het mag
van de kotbaas.
De groene jongens hebben trouwens nog
meer tips. Wie heeft er tandpasta nodig als
je dat eenvoudig zelf kan maken? Hetzelfde
verhaal geldt voor douchegel. Hun wondermiddel daarvoor is zuiveringszout (soda of
natriumbicarbonaat). Een beetje van dit poeder oplossen in water en schrobben maar. Op
het internet vind je tal van biologische poetsmiddelen op basis van soda. Toch poetst
Koen zijn tanden voorlopig nog met gewone
tandpasta. Wie zegt nu nog dat groene jongens niet proper zijn.

“Zeker geen weed aan het kweken”
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POP-UPDUURZAAMHEIDSKANTOOR
door Esther Beeckaert

Met de nakende klimaattop in Parijs, zit ook de Universiteit Gent
niet stil. Vanuit een pop-upuitvalsbasis die zich tweewekelijks verplaatst in de wandelgangen van de universiteit, vormt het Duurzaamheidskantoor de actieve spil in het duurzaamheidsbeleid van
de UGent.

Het Duurzaamheidskantoor, dat aan het
begin van dit academiejaar opgericht werd,
wordt grotendeels bemand door enthousiaste jobstudenten die de dagelijkse werking
van het Gentse duurzaamheidsbeleid verzorgen. Omdat het kantoor voor het gros van de
studenten nog onbekend terrein is, daalt het
dit semester in de vorm van een pop-upkantoor de trappen van het rectoraat af om zich
te begeven onder die studenten. “Met het
pop-upkantoor willen we onze werking niet
enkel meer in het zicht opstellen, maar ook
een drempel verlagen en studenten en perso-
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neelsleden uitnodigen om hun ideeën, klein
en groot, met ons te delen”, vertelt David van
der Ha, kersvers coördinator van het Duurzaamheidskantoor.

MET OOG OP DUURZAME
TRANSITIE

“We zijn al enkele jaren intensief bezig met
duurzaamheid aan de UGent en we hebben
ondertussen al heel wat gerealiseerd”, vertelt
Riet Van de Velde, milieucoördinator van
de Universiteit Gent. “Om de werking meer
in het beleid in te bedden, werden dit aca-

demiejaar twee nieuwe entiteiten opgericht.
Ten eerste de Commissie Duurzaamheidsbeleid, een commissie die op het beleidsniveau rechtstreeks verantwoording aflegt aan
het UGent-bestuur. Ten tweede hebben we
met extra werkingsmiddelen het Duurzaamheidskantoor gerealiseerd, die de dagelijkse
werking op zich moet nemen. We worden
hierbij ondersteund door Transitie UGent,
een ruime denktank rond duurzaamheid die
bestaat uit een tweehonderdtal geëngageerde
studenten, personeelsleden en bedrijfsvoerders.”
“Voor het kantoor zijn we de mosterd gaan
halen in Maastricht. Daar werken in het
green office beleidsmedewerkers intensief samen met jobstudenten”, aldus Van de Velde.
“Hetzelfde doen we nu ook in Gent. Iedere
jobstudent is verantwoordelijk voor een bepaald thema zoals bijvoorbeeld voeding of
mobiliteit en hij of zij staat op die manier
op hetzelfde niveau als beleidsmakers.” De
thema’s zijn gebaseerd op bestaande ideeën
en doelstellingen rond duurzaamheid die
volgens van der Ha opgemaakt en verspreid
worden via twee kanalen en waarrond het
Duurzaamheidskantoor wil werken. “Het ene
is het Transitieplan, dat op korte, maar vooral
op lange termijn ambitieuze doelen durft te
stellen, zonder utopisch te worden natuurlijk.
Het andere is het Duurzaamheidsverslag, dat
een stand van zaken geeft en kortetermijndoelen stelt.”
“Het Duurzaamheidsverslag is dus zachtjes
aan en voorzichtig, terwijl Transitie UGent
samen met het Duurzaamheidskantoor op
een constructieve manier de lat wat hoger
wil leggen”, voegt Van de Velde toe. Ondanks
alle inspanningen die de UGent al levert, is
er volgens Van de Velde van een trendbreuk
immers nog geen sprake.

CENTJES VOOR ENGAGEMENT

Het Duurzaamheidskantoor wordt, naast
van der Ha als coödinator, momenteel bemand door vijf jobstudenten. “We werken als
student twee halve dagen in de week”, weet

Nina Sarens, verantwoordelijk voor communicatie, te vertellen. “Het is leuk om betaald
te worden voor wat je als vrijwilliger anders
toch ook zou doen. Bovendien kan je als student meer verwezenlijken via het Duurzaamheidskantoor dan wat studentenverenigingen
zoals UGent1010 (een studentengroepering
die zich inzet voor een duurzame toekomst,
red.) alleen kunnen, want je hebt veel directere contacten met het beleid en krijgt werkingsmiddelen van de universiteit.” Deira De
Rijcke, eveneens jobstudent, wijst dan weer
op een keerzijde. “Wij mogen niet veel buiten
de lijntjes van het beleid kleuren. Verenigingen zoals UGent1010 kunnen meer tegen de
schenen schoppen.” Wel zijn de jobstudenten
het collectief eens over het leeraspect van
hun werk. “We werken meestal meer dan de
uren waarvoor we betaald worden, maar wij
krijgen dat zeker terug door alle vaardigheden die we hier leren”, zodus De Rijcke.
“Wij hebben zelf ook heel veel aan de jobstudenten”, voegt Van de Velde toe. “Het idee om
te werken in een pop-upkantoor kwam van
de studenten zelf. Die frisse en jonge ideeën
hebben wij nodig, want in het beleid ben je
al snel bang voor nieuwe ideeën. Studenten
zien veel beperkingen niet en op die manier
worden wij gedwongen om zelf ook over die
belemmeringen heen te kijken.” Een samenwerking tussen het beleid en geëngageerde
studenten kan zich volgens Van de Velde ook
uitbreiden naar andere diensten. “Ik weet
dat verschillende diensten hier met interesse naar kijken. Een samenwerking tussen het
beleid en studenten maakt ons alleen maar
sterker.”
Het Duurzaamheidskantoor speelt ook in op
de actualiteit, zo organiseert het in de week
van 23 november in het licht van de naderende klimaattop in Parijs Tipping Point,
een klimaatparcours. “We willen tonen dat
de universiteit belang hecht aan de klimaatonderhandelingen en daarnaast willen we
het debat in Gent extra leven in blazen”, vertelt De Rijcke, verantwoordelijke van Tipping Point. “Het klimaatparcours bestaat uit
verschillende aspecten. Ten eerste een kun-

stenparcours waarin duurzaamheid en creativiteit aan elkaar gekoppeld worden. Ten
tweede zullen een vijftiental professoren het
onderwerp van hun les aan de klimaatproblematiek koppelen. Dat heeft te maken met
multidisciplinariteit, wat eigen is aan duurzaamheidsdenken. Tot slot staat er op onze
website een actieluik waarop iedereen die
een klimaat- en Gentgerelateerd evenement
organiseert dat kan bekendmaken.” .
Wie interesse heeft kan terecht op ugent.be/
duurzaam, kan iets laten weten via duurzaam@ugent.be of kan langskomen in het
pop-upkantoor, dat zich de komende twee
weken in de Ledeganck bevindt.

Meer informatie over Tipping Point kan je
vinden via http://tippingpoint.ugent.be/
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COLUMN
door Sofie Van der Cruysse

NEUZEKESKLOP
Eerder deze snikhete zomer werd het station
Gent-Sint-Pieters omgedoopt tot Neuzekesland. Maar niet heus, er kwam enkel een
schamel bord op perron 11-12. Desondanks
veroorzaakte dit een ware communautaire
rel tussen de Arteveldestad die bekend staat
om de verkoop van de cuberdons en Eeklo,
waar het heerlijke snoepgoed eigenlijk wel
gemaakt wordt, maar dat geen erkenning
krijgt voor haar noeste arbeid. De eeuwige
strijd tussen proletariaat en rijke handelaars
is dus nog steeds niet van de baan. Ik zou met
het schaamrood op de wangen moeten staan
wanneer ik toegeef dat ondergetekende de
uitvindster is
van dat heikele bord, ware
het niet dat ik
daarvoor geweldig schone
prijzen
in ontvangst
heb genomen.
Sindsdien ligt
het
paarse
snoepgoed
mij niet enkel
nauw aan de
maag, maar ook aan het hart. Groots dus ook
de ophef en consternatie wanneer nu blijkt
dat er eindelijk een arrest uitgesproken is
over de neuzekesruzie. Als alerte student in de
West-Vlaamse kolonie Gent, weet u maar al
te goed waar deze heibel om gaat. Toch even
een korte schets voor de ontrouwe volger der
nieuwsfeiten en de eerstejaarsstudenten die
misschien niet weten wat voor schermutselingen zich plaatsvinden onder hun neuzekes.
Op de Groentenmarkt staan sinds jaar en dag
twee kramen dergelijke paarse kegels te verkopen. De eigenaars zijn echter allesbehalve
dikke vriendjes en houden zich het liefst bezig met de ander te beschuldigen van het verkopen van minderwaardige brol. Tot er een
klop verkocht werd. De tweede meest popu-
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laire burgemeester ter wereld besloot dat dergelijke geweldplegingen enkel zouden dienen
ten bewijze van slecht voorbeeld voor menig
student en toerist en zette de beide ruziemakers twee weken op non-actief. Toen was het
eventjes gedaan met de pret, maar ondertussen staan de twee sloebers alweer terug
om met hernieuwde pogingen elkaar kapot
te concurreren. Een van hen zag echter zijn
pensioentje minderen en vreesde reeds een
reisje minder naar Mallorca en ging bij de
Raad van State klagen dat meneer Termont
hem inkomsten had doen mislopen. Conclusie van de hoogst bevoegde rechterlijke
macht van het
land: “Je moet
maar
geen
ruzie maken,
dan kom je
zoiets niet tegen.” Opmerkelijk genoeg
dezelfde conclusie die menig kind van
mama te horen krijgt. Gedaan met de
hele gerechtelijke heisa dus. We hoeven niet
langer te vrezen dat het aankopen van het
snoepgoed indirect gelijkstaat aan het sponsoren van fysiek geweld in de historische binnenstad. Gedaan met teren op skittles die in
promotie staan in het Kruidvat of godbetert
— een gezonde peer of appel te verorberen.
De neuzekes are back in town and are here to
stay. Enfin, toch tenminste tot een van beide heethoofden het nogmaals niet kan laten
zijn losse handjes te laten flapperen richting
de concurrent die enkele meters naast hem
staat. In dat geval hoop ik alvast heel hard dat
de daaropvolgende procedure terechtkomt in
het volgende seizoen van ‘De Rechtbank’ op
Vier. Lang leve de Schadenfreude.

DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN

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.

COCA COLA OP DE
CAMPUS?

Schamper toonde in een artikel
enkele bijzondere effecten van Coca-Cola. Het bedrijf zelf heeft nog
meer verrassingen in petto. Onlangs
zette het 120 mensen van haar Gentse afdeling op straat en dat terwijl
het bedrijf vorig jaar een fiscaal
cadeau van 38 miljoen euro kreeg
om jobs te creëren. Voorts heeft ze
ook nog vestigingen in door Israël
bezet gebied in Palestina en steunt
ze de kolonisatie daar actief. Dat
Coca-Cola controversieel is, is geweten. Neemt onze universiteit dan
geen standpunt in door frisdranken
van dit merk aan te bieden en reclame ervan uit te hangen? Nu de regering wil dat we minder frisdrank
drinken, is het misschien een idee
om Coca-Cola te bannen van de
campus. Op veel middelbare scholen
zijn de automaten al verdwenen of is
er in de plaats een gezond aanbod.
Waarom blijft de UGent achter?
Anderzijds kan de universiteit ook
haar drankaanbod uitbreiden zodat
een student zelf kan kiezen wat hij
drinkt. Enkel frisdranken aanbieden
in de automaten en dan nog van één
producent is studenten geen keuzevrijheid laten.
Jasper Desmedt

UGENT, WHERE
DISAPPOINTMENTS
COME TRUE
‘Vlaamse universiteiten in top
200’, ‘UGent bekroond voor
fairtradebeleid.’ UGent doet het
fantastisch, als we de kranten
mogen geloven tenminste …
Wie zich als werkstudent wenst
in te schrijven voor de master
journalistiek, kan zich maar beter snel bedenken. Als je er na
twee jaar zwoegen en zweten in
slaagt om je schakelprogramma
af te werken, zou het zomaar
eens kunnen gebeuren dat je
geweigerd wordt voor de praktijkvakken – en dus de masteropleiding. Reden: omdat je niet
altijd aanwezig kunt zijn. Ah
nee, want je moet werken. Oh
ironie, want zonder werk kun
je je studies niet betalen. Dat je
net twee jaar voor niets gestudeerd hebt en een berg geld in
je studies geïnvesteerd hebt? Tja,
jammer. Waar blijft de UGent op
zo’n moment met zijn “Hoera,
we staan voor gelijke kansen!”?
Heb je daar als werkstudent ook
geen recht op? Ruikt dit niet een
klein beetje naar discriminatie?
Proficiat UGent, met de bekroning van uw beleid. Fair trade op
vlak van communicatie en opleidingen zit daar duidelijk niet
bij, anders was ik zeker handjes
komen schudden.
Ine Rossey

WE HEBBEN ZEKER
GEEN VIS OP DE
REDACTIE
Lieve redactie,
beste meneer de hoofdredacteur,
Mijn medeleven alsook respect
voor jullie is oeverloos. Respect is
ernstig vervuild medeleven. Laat
dat wel duidelijk zijn. Menigmaal
zag ik jullie daar zitten, ineen gekropen als blauw geslagen foetussen in de zetels, de ogen bloeddoorlopen – een zoveelste poging
om nog ietwat grappig te zijn vòòr
het ochtendgloren van een uit de
hand gelopen lay-outavond. De
moedige schouders, waarop jullie
Atlasgewijs die zware dozen torsen.
Om nog maar te zwijgen van het
diepe spleen dat steeds verder in
jullie poète maudit-bestaan grenzeloze groeven kerft. En waarom allemaal? Ik heb mijn bologen nogal
uitgekeken.
Omdat jullie helden zijn. Moedig.
Onbaatzuchtig. Clever. Hier zouden godverdomme insignes aan
te pas moeten komen. Een herinneringshakenkruis, een met mosterdgas vergulde tekentafel ... Dat is
toch niet te veel gevraagd. Helaas,
in de marge van al deze superlatie-

ven zie ik mij ook genoodzaakt
een opmerking te maken over
jullie hygiënische onkunde. De
redactie wordt gekuist. O ja, dat
zeker. Ik zie de coördinator nog
met zijn gele verlossingshandschoenen, gewapend met Dettol en een gezicht dat evenzeer
ph-waardig was. Eigenlijk zijn
superlatieven alleen maar lange
messen. Ah, das Heldentum!
Ik bedoel maar: het eten is ook
niet slecht; ik ben meer dan
doorvoed. De sfeer is goed, als
het meezit. En het resultaat mag
er zijn. Wat. Een. Boekje. Wat.
Een. Oplage. Ook op intellectueel vlak vind ik gelijkgestemden. De Chef Wetenschap is een
biologe. Dat is wonderlijk fijn.
Ik sluit jullie allemaal in mijn
traag kloppend hart. Koelbloedig kijken we de toekomst tegemoet vanuit industrieel gevormde concentrische cirkels. Die
Gerüche der Heimat! Het ziet er
allemaal erger uit dan het lijkt. Ik
ben zo morsdoodgelukkig.
PS: Kuis eindelijk eens mijn fucking bak uit, fuckers.
Vinnige groet,
Poléon*
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DEZE MET EEN * VERZONNEN WE ZELF.

INTERNATIONAAL
door Laura Massa en Suzanne Grootveld
foto door Brecht Vissers

TURKSE VERKIEZINGEN:
ERDOFAN?
Na het verlies van de meerderheid en bijgevolg mislukte pogingen tot
coalitievorming, besliste Recep Tayyip Erdogan om over te gaan tot
vervroegde verkiezingen. Op 1 november is het zover en kiest het Turkse volk haar nieuwe leider.
Asli Handan Kizilkilic studeert haar vierde
jaar rechten en kant zich tegen Erdogan. Ze
zou graag zien gebeuren dat AKP bij de komende verkiezingen geen meerderheid haalt.
“Erdogans bewind is geen democratie meer,
maar een dictatuur.” Tuba Yilmaz zit in haar
eerste bachelor Toegepaste Taalkunde, is proAKP en pro-Erdogan. Ze probeert het beeld
van Erdogan dat in de communis opinio van
het westen leeft dan ook bij te stellen: “In het
westen wordt hij inderdaad als een soort dictator beschouwd. Onlangs heb ik op een seminarie gehoord dat het westen Zaman (een
regeringskritische, anti-Erdogan krant, red.)
gebruikt als voornaamste bron. Ze luisteren
nooit naar andere media. Dan is het natuurlijk niet moeilijk om Erdogan af te schilderen
als een dictator. Het westen moet ook pro-Erdogankranten en andere mediavormen ter
hand nemen.”
“Erdogan doet zich voor als premier én president: dat staat de grondwet zelfs niet toe”,
gaat Kizilkilic verder. “Ik ben voor AKP,
omdat ik vind dat ze goed bezig zijn”, werpt
Yilmaz tegen. Kizilkilic kaatst terug: “Met
een partij die rechtvaardigheid voorop stelt
(De AKP-partij heet voluit ‘Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’, red.), zie je dat
het juridisch systeem nog nooit zo zwak is
geweest. Alle corruptieschandalen worden
systematisch verborgen door de overheid.
De procureur wordt van een zaak gehaald,
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en vervangen. Hun eigen fouten kan je niet
berechten; het is geen democratie. Ik zie niet
alleen Erdogan zelf daar verantwoordelijk
voor.”
“Ik vind die afluisterpraktijken uiteraard ook
verkeerd”, geeft Yilmaz toe. “Maar ik heb die
schandalen ook maar enkel uit oppositiemedia gehoord”, aldus Yilmaz. “We zien dat
ons land vooruit gaat”, probeert Yilmaz nog,
maar Kizilkilic snoert haar de mond: “Er is
een enorme armoedegraad. Werkloosheid.
En de overheid doet niets aan haar eigen
schulden. Ook kritiek dulden ze allerminst.”

CHARLIE?

“Als je je mening geeft, geraak je in de gevangenis”, aldus Kizilkilic. Over het afsluiten van
belangrijke communicatiekanalen als Twitter
en YouTube zijn de dames het ook grondig
oneens. “Kinderen kunnen heel makkelijk
porno en andere gruwelijke video’s vinden”,
is het argument van Yilmaz. “Op YouTube
is geen porno toegelaten”, beweert Kizilkilic.
“Media is de vierde macht, en wat doet Erdogan: het afsluiten. Dan vraag ik me af of we
ook wel de juiste beelden zien op tv.” “Daar
heeft ze wel gelijk, je kan tv ook evengoed afsluiten”, geeft Yilmaz toe.
Maar niet alleen sociale media is aan censuur
onderhevig. “Atatürk wordt weggeveegd uit
schoolboeken”, zegt Kizilkilic. “Een geschiedenis die wij willen kennen, maar niet mo-

gen van de regering.” Volgens Kizilkilic is dat
te wijten aan het feit dat Erdogan een Ottomaanse visie heeft. Die is allerminst te verzoenen met het beleid van Atatürk.

EGALITARISME

Toch is Erdogan voor veel (Belgische) Turken een inspirerende figuur. Ook voor vrouwen. Zelfs zijn controversiële uitspraken ‘dat
vrouwen volgens hem niet mogen lachen op
straat’ en ‘dat ze niet in staat zijn om dezelfde beroepen als mannen uit te oefenen’, doen
Yilmaz niet met de wenkbrauwen fronsen.
Ze vindt beslist niet dat Erdogan vrouwen
als minderwaardig beschouwt. “Bij toespraken richt hij zich niet enkel tot mannen, hij
spreekt vrouwen aan met ‘zusters’.” Toch had
hij de bewuste uitspraken beter niet gedaan,
vinden beiden. “Vroeger werd er in Turkije
gezegd dat vrouwen niet moeten studeren.
Erdogan zegt net wél dat onze dochters een
diploma moeten kunnen behalen om verder
te kunnen leven, dat is toch mooi?”, aldus
Yilmaz. “Ook geeft hij heel veel steun aan
scholen. Het gaat goéd onder Erdogan.” Toch
vindt Kizilkilic dat hij dat dan wel een beetje
meer in het openbaar mag zeggen.
“Het westen is niet islamitisch, Turkije is dat
bijna altijd wel geweest. Erdogan wil het Ottomaanse rijk voortzetten. Volgens de islam
mag je bijvoorbeeld gewoon geen abortus
plegen. Erdogan overlegt echt wel met vrouwen.” “Ik zou dat meer willen horen. Andere
partijen zijn er alleszins meer mee bezig”, besluit Kizilkilic.

IST DAN BOEL?

Op de vraag of Erdogan bewust spanningen
creëert, reageren zowel Yilmaz als Kizilkilic afwijzend. “Koerden zijn niet de enige
minderheid in Turkije.” “Erdogan zegt ook dat
Turken en Koerden hetzelfde zijn”, beweert
Yilmaz. “Het is HDP die aanzet tot tweedeling
en dat resulteert in angst. Het is vooral AKP
die 40% stemmen heeft gehad van de Koerden. Je mag de stemmen die AKP verloren
heeft niet minimaliseren. Omdat Erdogan

Tuba en Asli

constant onderhandelt met terroristen, heeft
hij heel veel steun verloren van de nationalisten. Toch is het niet al lof over de alternatieven. Ook hier zijn de dames kritisch: “HDP
doet zich voor als een linkse, sociale partij,
om zo steun te lokken van Armenen, andere
kleine bevolkingsgroepen. Ze kunnen onmogelijk een brug vormen”, besluit Kizilkilic.
Wat dan wel een oplossing is, is volgens Kizilkilic een coalitievorming. Voor Yilmaz is
dat geen optie: “AKP heeft goeie standpunten
en ze voeren ze uit. Alleen krijgen ze geen
steun. “Ze kunnen ook geen steun geven; het
is vooral AKP dat geen coalitie wil!”, vecht
Kizilkilic terug.
Een verkiezingspronostiekje kunnen de
meisjes nog niet geven. “Zolang er maar geen
meerderheid, maar een coalitie komt, zodat
er een evenwicht is”, herhaalt Kidilkilic. Yilmaz ziet dat
niet gebeuren.
Gezien
hetvan Catalonië
Manifestatie
opliever
de ‘Diada’,
Nationale
feestdag
vurige debat met deze Belgisch-Turkse meisjes, belooft dat dus best nog spannend te worden. Afwachten tot 1 november!
www.schamper.be
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John van café
'Het Genoegen'
door Sofie Van der Cruysse

Met dezelfde bril als zijn Beatles-naamgenoot baat John zijn
rockcafé in de Overpoort uit. Het Genoegen trekt vooral anciens
en vaste klanten aan. “Dat is allemaal anders sinds Facebook.
Mensen hebben geen stamcafés meer, maar gaan waar de hype
hen brengt.” Ongedeerd door dit gegeven zet hij een volgend
nummer op en kweelt naar gewoonte de eerste drie zinnen van
de songtekst blij mee.

Ooit al zat vandalisme gehad?
John: “Zo’n tien jaar geleden kwam er een koppel langs dat
ik kende. Ze gingen samen de toiletten binnen, maar het meisje
stormde enkele minuten later kwaad buiten en ging mokken in de
zetel. Kwam de jongen mij vertellen dat hij, euh, ‘hem’ niet recht
kreeg. De toiletbril was door hun akkefietje wel beschadigd dus
toen heb ik een blaadje gehangen: ‘Wil je van bil? Let op de
bril!’ (lacht hartelijk).”

Je baat geen dansclub uit, maar een gezellige
bar. Wat doe je als mensen in slaap vallen?

John: “Ik heb na al die jaren geleerd de signalen te herkennen.
Als iemand in slaap valt, schud ik zachtjes tot ze weer reageren.
Dat werkt nagenoeg altijd. Een keer was er toch een meisje in
slaap gevallen, maar ik wist waar haar vrienden zaten en die zijn
haar komen ophalen. Je moet ermee om kunnen en het nooit zo
ver laten komen dat je iemand niet meer wakker krijgt.”

Wat doe je om nieuwe klanten aan te trekken?

John: “Op maandag doe ik een verzoekjesavond, dat is een
rustige dag in de Overpoort en zo kan ik wat volk trekken. Vanavond doe ik echter een ‘klote-verzoekjesavond’. De klant geeft
mij een woord en ik zoek een liedje dat dat woord bevat, maar
wel heerlijk fout is, zodat ik zeker niet datgene speel waar hij op
hoopte (grijnst).”

wat zit er in de zakken
van zakkenman?
door Wouter De Rycke

- Meer zakken.
- Een vervalst DDR reispaspoort met als laatste stempel West-Duitsland. Datum 16 januari 1953.
- Een wereldkaart met verschillende landen rood aangeduid. Antarctica is het enige continent dat geen potloodkruisje heeft.
- Dé leukste adresjes voor de trendy vrouw. Goedkoop, lekker én gezond. – Artikel uit Flair, 3/6/2015, hardcover.
- Een eenvoudig, maar erg verweerd kompas met een gebroken glas.
- Een Bicky Burger van de vorige examenperiode. Eentje met kip.
- Twee brieven voorzien van Australische postzegels. Ofschoon de letters vervaagd zijn, is de toon vriendschappelijk.
- Drie halfgevulde condooms. Inhoud onbestemd. Alleszins niet enkel
sperma.
- Een onderscheiding van de Franse regering ‘pour courage extraordinaire’ en een zwart-witfoto van een groep lachende jongemannen in
camouflagebroeken en ontbloot bovenlijf. Achteraan staat ‘Dien Bien
Phu, ’54. Légion étrangère’ in potlood geschreven.
- Enkele ingevulde leerlingenevaluaties. Het woord ‘lelijk kutwijf ’ komt
vrij frequent voor.
- Diverse verfrommelde krantenknipsels die allen over eenzelfde ‘tragedie op industrieterrein’ berichten.
- Dertig onbelegde sandwiches van de Lidl.
- Een enkele vergeelde foto van een niet onknappe man in pak met
vrouw en dochtertje en driehonderd arbeiders bij de feestelijke opening
van een nieuwe fabriek.
- Hoop.

WETENSCHAPSKORT
door Emilie Devreese

DINOSAURUSSEN ZIJN DE MAX
De Universiteit Gent heeft kweetniehoewijsdemax dinonieuws! Wetenschappers van de
UGent en van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ontdekten
onlangs in de Ghobiwoestijn (Mongolië) namelijk de skeletten van drie babydino’s (van
het geslacht Saurolophos Angustrirostris) uit
het Late Krijt (zo’n 70 à 80 miljoen jaar geleden) die zo’n twaalf meter lang en twee ton
zwaar hadden kunnen worden. De jongen

zaten nog in het ei toen ze stierven en zijn
de enigen in hun soort die ooit in dit vroege ontwikkelingsstadium ontdekt werden,
waardoor ze een belangrijke schakel vormen
in het onderzoek naar het groeiproces van de
Saurolophos ... De max, maat!

“Oma, je ziet er bleekjes uit”

SKY SO BLUE

“Pluto, je ziet er zo bleekjes uit”

Het regent watergerelateerd nieuws vanuit de
ruimte. Want na Mars brengt ook Pluto ons
heuglijk nieuws: er is water op Pluto! Enfin,
geen vloeibaar water welteverstaan, gewoon
ijswater. En dat is zeker niet gelogen. Ah ja,
de bewijzen zijn ernaar, want ruimtesonde
New Horizon heeft er mooie foto’s van gemaakt en die stuurde hij vervolgens door
naar zijn vriendjes bij de NASA. Daar bleef
het echter niet bij: naast leuke plaatjes van ijs-

water maakte hij ook foto’s van de nevels van
Pluto, die bestaan uit grijze of rode deeltjes
die een blauwe schijn rond de planeet werpen. Pluto heeft dus een blauwe lucht, net als
de Aarde.

DRANK EN SUIKERS
Komeet C/2014 Q2 a.k.a. Lovejoy is de coolste jongen van ons sterrenstelsel. Waarom?
Omdat Lovejoy de molecules ethanol en
glycolaldehyde bevat. Alcohol en een simpele vorm van suiker dus. Deze moleculen
worden vooral gevonden rond pas gevormde
sterren waar nieuwe planeten ontstaan. Het is
de eerste keer dat ze op een komeet gevonden
werden. De moleculen werden ontdekt door
Nicolas Biver, een Franse wetenschapper die

26

www.schamper.be

samen met zijn team via een radiotelescoop
de komeet onderzocht terwijl die in januari
van dit jaar op zijn dichtste punt langs de zon
passeerde en zo met het blote oog vanop Aarde te zien was.

“Lovejoy, je ziet er zo bleekjes uit”

VAN KYOTO
TOT IN PARIJS
door Marije De Decker

Onze planeet gaat langzaam dood: oceanen stijgen, ijsberen hebben het
te warm en zelfs het voortbestaan van de mensheid is in gevaar. Gelukkig is er nog altijd het Kyotoprotocol dat ons zal redden! Of toch niet?
MDD Wie nog nooit van dit protocol gehoord heeft: schaam u, door mensen zoals u
gaat de planeet nu net kapot. Wie er wel al
van gehoord heeft, maar het enkel bij naam
kent: hier herhalen we gelukkig nog even wat
het precies inhoudt. De naam van dit protocol klinkt vrij exotisch en spannend, maar
verwijst eigenlijk gewoon naar de Japanse
stad Kyoto, waar het document in 1997 werd
opgesteld. De overeenkomst werd toen vastgelegd met als doelstelling het aantal broeikasgassen dat in onze atmosfeer terechtkomt
te verminderen om zo de opwarming van de
aarde tegen te gaan.

GING HET MIS?

Ondanks zijn ambitieuze doelstellingen
heeft het Kyotoprotocol in realiteit al veel
tegenslag gekend en lijkt het al bij al weinig
veranderd te hebben. Zo toont recent onderzoek zelfs aan dat de hoeveelheid CO2 in
de atmosfeer juist jaarlijks blijft stijgen. Dit
teveel aan C02 in de lucht zorgt ervoor dat
de temperatuur op onze planeet blijft stijgen
waardoor de ijskappen op hun beurt smelten
en de zeespiegel stijgt. Dat gaat vervolgens
weer gepaard met veel meer extreme weersomstandigheden zoals dramatische droogte,
tropische stormen en aardbevingen. In onze
gewesten bleven we gelukkig nog gespaard
van zulke natuurfenomenen, maar dat is
lang niet het geval voor landen in het zui-

den. Denk maar aan de talrijke tsunami’s in
Azië de afgelopen jaren of de aanhoudende
droogte die nu in Californië heerst. Op die
manier zullen in de toekomst steeds meer
conflicten draaien rond watervoorziening
en vruchtbare landbouwgrond. Er wordt bovendien geschat dat als men nu geen ingrijpende maatregelen treft er tegen 2050 meer
dan 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen
zijn, een onvoorstelbaar getal. De ogen zijn
nu dus gericht op de volgende klimaattop die
binnenkort in Parijs plaatsvindt en waar onderhandeld zal worden over een tekst die het
Kyotoprotocol moet opvolgen.

DE LAATSTE KANS?

Er is dus grote nood aan een toekomstgericht en ambitieus plan, om de wereldwijde
opwarming tot 2°C te beperken. Het goede
nieuws is wel dat waar in 1997 enkel geïndustrialiseerde landen betrokken partij waren, in
Parijs nu ook alle landen kunnen meepraten.
De top biedt dus een uitgelezen kans om voor
een groene toekomst te kiezen, iets wat dankzij de huidige technologie meer mogelijk is
dan in 1997. En dat moet, want er staat veel
op het spel. Zo zal de huidige vluchtelingencrisis maar een peulenschil blijken bij wat de
klimaatsverandering teweeg kan brengen. En
ook de ijsberen zullen ons dankbaar zijn natuurlijk.
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SCHAMPER
door Nicolas Van Laere

FANTASEREN MET
FIBONACCI
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: fantaseren met Fibonacci.
Bloemen. Bomen. Bossen. De natuur doet
ons denken aan hippiebiologen die enkel
gefascineerd zijn door de wonderen van de
aarde, omdat ze net iets te veel van die aarde
opgerookt hebben. Wiskunde doet ons dan
weer denken aan mensen die de natuur enkel
virtueel waarnemen wanneer ze de cut scenes
in hun favoriete game niet kunnen overslaan.
Is het mogelijk dat wiskunde en natuur toch
zielsverwanten zijn? Kan een hippie verliefd
worden op een wiskundenerd? Een adaptatie
van ‘Belle en het Beest’.

BIJTENDE BIJTJES

Het bekendste voorbeeld van wiskunde in de
natuur is de reeks van Fibonacci. Je weet wel:
f¬n = fn-1 + fn-2. Of in mensentaal: het volgende getal in de reeks is de som van de twee
voorafgaande getallen. Zo krijgen we dan de
reeks 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 … Allemaal goed en

wel, meneer Fibonacci met zijn reeksje, maar
hoe kunnen nummers nu omgezet worden in
een beeld dat in de natuur gevormd wordt?
We kunnen de reeks bijvoorbeeld terugvinden bij de honingbij. In de bijenkorf bestaat
een hiërarchisch systeem met koningin, de
vruchtbare bij en werkbijen die geen babybijtjes kunnen krijgen. Dan zijn er nog mannetjes, de darren. Om een werkbij te krijgen,
heeft de koningin een mannetje nodig om
haar eitjes te bevruchten – ook al zal ze dat
niet snel toegeven; ze is een feministe. Een
dar ontstaat uit de onbevruchte eitjes van
de koningin, dus darren hebben geen vader
– wat vaak leidt tot daddy issues in de puberteit. Als we dus kijken naar de stamboom
van een dar, zien we dat hij 1 ouder, 2 grootouders (de ouders van de koningin), 3 overgrootouders (het mannetje dat de koningin
bevrucht heeft, heeft ook enkel een moeder),
5 betovergrootouders … Je raadde het al: de
reeks van Fibonacci. De vrouwtjes hebben
geen Fibonaccireeks in hun stamboom. Ik
zou nooit zeggen dat vrouwen minder goed
zijn in wiskunde, maar de natuur durft wel
eens seksistisch te zijn.

SEXY SPIRAALTJES

Nu, een bijenkorf gaan onderzoeken is niet
zo evident. Blijkbaar hebben ze het niet zo
graag als je hun stamboom in beeld wil brengen. En blijkbaar is bijenallergie meer voorkomend dan je zou denken. Dus trekken we
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naar de minder pijnlijke natuur: de bossen.
In vele planten kan je namelijk ook de Fibonaccireeks herkennen onder de vorm van de
spiraal van Fibonacci – meneer Fibonacci
vond het blijkbaar leuk om op alles te pissen. De spiraal van Fibonacci wordt opgesteld door vierkanten te tekenen, eerst twee
naast elkaar met een zijde van een cm, dan
aangrenzend eentje met een zijde van twee
cm, dan drie cm, en zo verder. Dan verbind
je de hoeken die aangrenzend zijn met elkaar
met een kromme, spiraalachtige lijn et voilà,
je bent een wiskundige. Ongeveer toch. Die
wiskundigen hebben daar waarschijnlijk wel
een fancy formule voor die alles veel te ingewikkeld maakt, maar daar doen we niet aan
mee. Het moet hier ook geen syllabus worden.
Alleszins, deze spiraal komt op vele plaatsen
voor in de natuur. Je kan hem zien in de schil
van een ananas, in een slakkenhuis, getatoeëerd op de arm van een hipster … Normaal
zou er in de naam van de wetenschap een
ananas aangekocht zijn, maar blijkbaar zijn
ananassen fucking duur, en zulke dingen willen we niet ondersteunen. Daarom bedachten we maar een uitvlucht dat het slecht is
voor het milieu en de lokale economie om
vruchten te kopen die niet gekweekt worden
in eigen land. Ga echter naar uw dichtstbij-

zijnde supermarkt en bestudeer even een
ananas. Dat is wat wij deden. En inderdaad,
Fibonacci is aanwezig. Mooi. Een slak vinden bleek een moeilijkere opdracht dan verwacht. Is het de foute tijd van het jaar? Zaten
we in het foute park? Geen idee. Een foto van
een slak googelen bleek echter even effectief.
En inderdaad, de Fibonaccispiraal valt te
onderscheiden. Hipsters durfden we niet te
onderzoeken. We waren bang dat ze zouden
uitleggen wat de tattoo voor hen betekent.
Dat is het niet waard.

PRATENDE PLANTJES

Waarom zien we dit eigenlijk zo vaak terug in
de natuur? Bij planten is er bijvoorbeeld een
formatie die verwant is aan Fibonacci, waarbij twee opvolgende bladeren een hoek van
137.5 graden met elkaar vormen. Zo zorgt de

plant ervoor dat alle bladeren een maximale
hoeveelheid zon krijgen. Stel nu dat er een
hoek van 120 graden gevormd zou worden.
Dan zou het vierde blaadje op dezelfde plaats
staan als het eerste blaadje, en op die manier
al het zonlicht van het eerste blaadje stelen.
Dat zou immoreel zijn. Planten zijn zeer morele wezens. Ze volgen de weg van God. Bij
zonnebloemen wordt de Fibonaccispiraal gehanteerd om zo veel mogelijk zaadjes te kunnen stockeren. Zonnebloemen zijn de meest
hebzuchtige planten. Daarom dat ze vaak
verstoten worden door de rest van de planten en geïsoleerd voorkomen. Dit is allemaal
wetenschappelijk bewezen. U leest de sectie
‘Wetenschap’, dus het kan niet anders.
Het valt niet te ontkennen dat deze reeks
overal aanwezig is. Zelfs in de cochlea van
het binnenoor. Waarom is niet altijd duidelijk. Maar moeten we echt alles weten? Kunnen we niet gewoon genieten van de schoonheid van de natuur en gelukkig zijn met het
feit dat wiskundigen nu ook een reden hebben om naar buiten te komen? Ga vanachter
je computerscherm. Open de deur. Ga naar
een boom. Knuffel hem. Denk een beetje na
over wiskunde. Maar niet te veel. Te veel nadenken is voor niets goed.
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TECHNOLOGIE
TEN STRIJDE

door Andries Rosseau

De klimaatproblematiek is nog steeds een heet kooltje waar vele schakels hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Hier enkele innovatieve ideeën die mee helpen strijden tegen te warme voetjes.

We weten allemaal wel dat het klimaat naar
de knoppen gaat. Dat die schattige ijsbeertjes
in snel tempo van hun smeltende ijsblokjes
glijden. Dat de woonplaats van zo’n honderd
miljoen mensen dreigt te overstromen, en
zo de eerste klimaatvluchtelingen ontstaan.
Dat in het Amazonewoud per seconde een
voetbalveld verdwijnt. Dat verwoestende
natuurrampen schering en inslag worden op
voordien ongeteisterd terrein. Individueel
kan ieder van ons het verschil zeker maken,
mits een beetje verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover onze wereld, maar een groot deel
van de nefaste effecten wordt natuurlijk ook
teweeggebracht door multinationals en andere instellingen met een grote ecologische
voetafdruk. Hoe kunnen zij beter doen?

UGENT PRESENT!

Er zijn enkele voor de hand liggende oplossingen, zoals ‘beter hun best doen’ bij het recycleren, of materialen gebruiken die duurzamer zijn en niet de halve aardbol rondgaan
voor ze werkelijk gebruikt worden. Maar ook
op technologisch vlak gaat de hele sector
vooruit. Vijf jaar geleden voldeden bedrijven amper aan de voorgeschreven normen,
vandaag vertelt twee derde van de CEO’s dat
duurzaamheid bovenaan hun agenda prijkt.
Bedrijven beginnen eindelijk in te zien dat de
klimaatverandering een echt probleem is en
gebruiken hun groener uithangbord natuurlijk ook om een slim concurrentievoordeel te
verkrijgen. Ook de Universiteit Gent draagt
haar steentje bij. Naast de bekende aanpassingen in het beleid van de universiteit werd
er ook onderzoek verricht in samenwerking
met de Berkeley Universiteit van Californië.
Het Gentse Centrum voor Moleculaire Modelering ontwikkelde er samen een nieuwe,
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goedkopere manier om CO2 te verwijderen
uit uitlaatgassen door gebruik te maken van
hun eigen hitte. Het principe is gebaseerd
op nanoporeuze materialen die als een soort
spons CO2 uit de gassen halen en vervolgens
ondergronds bewaren. Deze techniek bestond al langer, maar was helemaal niet energie-efficiënt, dat is nu een pak verbeterd. Bovendien gingen de kosten ook sterk omlaag.

BIG DATA

Een ander antwoord op de klimaatveranderingen kunnen we misschien in een wolk
vinden — een virtuele dan wel. Technologiereuzen zoals Google, Amazon en Microsoft
gebruiken hun digitale superkrachten om
data te vergaren over het milieu en gemeenschappen te helpen met het optimaliseren
van hun milieubeleid. Ze gebruiken bijvoorbeeld kaarten van toekomstige droge zones
om landbouwers te helpen bij het plaatsen
van hun gewassen of waarschuwen aannemers dat hun bouwprojecten binnenkort
mogelijks in een overstromingszone terechtkomen.

GEEN OZONGAT IN DE
STAD

Meer dan de helft van de wereldbevolking
leeft in een stedelijke omgeving. Tegen 2050
zal dat hoogstwaarschijnlijk meer dan twee
derden zijn. Aangezien stedelijke agglomeraties al verantwoordelijk zijn voor zo’n 75
percent van de CO2-uitstoot — dankzij hun
energieverbruik — is het logisch dat men
daar zeker verbeteringen wil invoeren. Ook
zijn vele steden kwetsbaar voor overstromingen en het verhogen van de temperatuur,
dus aanpassingen zijn hier noodzakelijk.
Uiteindelijk leiden die aanpassingen tot het

verminderen van de vervuilingsgraad, tot
het verbeteren, verstevigen en meer ecologisch maken van oude infrastructuren en dit
maakt de stad op zich dan weer aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven.
Chicago is een heel mooi voorbeeld hiervan.
Daar bevindt zich een drie kilometer lange
straat, volgestouwd met allemaal coole snufjes. Zo eet het asfalt daar heerlijk smog en
zijn de voetpaden gemaakt van gerecycleerd
materiaal. De straatlantaarns branden er op
wind- en zonne-energie en grote plantconcentraties leiden overstromingswater weg
van de overvolle rioleringen. De straat verbruikt nu zo’n 40 percent minder energie,
maar kost ook een vijfde minder! Win-win
dus.

HUISJE, BOSJE, BOOMPJE

Bossen kunnen heel wat doen voor het klimaat, en dat vergeten we soms terwijl ze aan
een snel tempo verdwijnen. In de Verenigde
Staten alleen al nemen ze zo’n 11 percent van
alle uitlaatgassen voor hun rekening. Ook al
is er reeds een derde van ‘s werelds bossen
gekapt, regeringen doen steeds meer moeite
om zo veel mogelijk te herstellen. Oeganda
en Ethiopië bijvoorbeeld proberen nu zo’n
3,5 miljoen vierkante kilometer bos opnieuw
aan te planten. Hoop voor de toekomst dus.

GEO-ENGINEERING

Op natuurlijke wijze verdwijnt jaarlijks
ongeveer de helft van alle broeikasgassen.
Door het aanleggen van nieuwe bossen, of
het kunstmatig kweken van extra plankton,
kunnen we dit aandeel al sterk verhogen.
Ook worden er ideeën geopperd om spiegels
tussen de zon en de aarde te plaatsen, zodat
de aarde minder straling te verduren krijgt
en vanzelf afkoelt. Dit is natuurlijk slechts
een pleister op de wonde, en geen echte oplossing. Een meer natuurlijke oplossing zou
het creëren zijn van kunstmatige wolken
door meer water in de lucht te ‘injecteren’ en
zo de aarde ook af te koelen. .Op natuurlijke
wijze verdwijnt jaarlijks ongeveer de helft van
alles broeikasgassen. Door het aanleggen van
nieuwe bossen, of het kunstmatig kweken
van extra plankton, kunnen we dit aandeel al
sterk verhogen. Ook worden er ideeën geopperd om spiegels tussen de zon en de aarde
te plaatsen, zodat de aarde minder straling te
verduren krijgt en vanzelf afkoelt. Dit is natuurlijk slechts een pleister op de wonde, en
geen echte oplossing. Een meer natuurlijke
oplossing zou het creëren zijn van kunstmatige wolken door meer water in de lucht te
‘injecteren’ en zo de aarde ook af te koelen.
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PETRA EN DE VOS: EEN
HORMONAAL SPROOKJE
door Koba Ryckewaert en Adel Mouchalleh
foto’s door Shauni De Gussem

PETRA DE SUTTER EN HENDRIK VOS
OVER HORMOONVERSTOORDERS

De Panoramareportage over hormoonverstoorders deed begin oktober
heel even wat stof opwaaien, maar dat ging even snel weer liggen. Terecht, of stevenen we onbezorgd op een nieuw wereldwijd gezondheidsschandaal af?

“Is ‘t voor een handtekening?” horen we als
we aan de balie vragen waar het kantoor van
Petra De Sutter is. Het wordt snel duidelijk
waarom we haar en Hendrik Vos niet samen
kregen voor een dubbelinterview, die mensen hebben het druk, druk, druk. Gelukkig
mochten we wel bij hen elk apart even komen
fangirlen, en wel over hormoonverstoorders.
Hormoonverstoorders zijn hét politiek dossier van het komende jaar voor arts-gynaecologe en senator Petra De Sutter (Groen) en
opnieuw een kans om het kluwen dat de Eu-

ropese Unie soms lijkt uit de doeken te doen
voor Europakenner Hendrik Vos.

Waarin schuilt het gevaar van hormoonverstoorders precies?

De Sutter: “Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die niet in de natuur voorkomen en een hormoonachtige activiteit hebben, met als typische eigenschap dat ze zich
opstapelen in het milieu, en dus zo goed als
niet of zeer moeilijk af te breken zijn. Intussen kent iedereen al bisfenol-A en ftalaten,
omdat die in plastic verpakkingen zoals
voedselverpakkingen zitten. In babyvoedselverpakkingen en babyflesjes zijn ze al enkele
jaren verboden, wat eigenlijk al genoeg zegt.
Die stoffen werken op hormoonreceptoren,
en kunnen op die manier interfereren met
de natuurlijke werking van hormonen, die
tijdens de foetale ontwikkeling bijzonder
belangrijk is in de vorming van geslachtsorganen. Met als gevolg ontstaan bepaalde
afwijkingen bij mannelijke foetussen, zoals
hypospadie (een aangeboren afwijking waarbij de plasbuis te kort is en niet uitmondt aan
de top van de penis, red.).

“Iedereen zwijgt hierover in alle talen”
-Petra De Sutter
Onderzoekers zien de frequentie daarvan
toenemen, net zoals van zaadbalkanker en
mannelijke onvruchtbaarheid. We hebben
hierover heel veel epidemiologische gegevens
en ook dierexperimentele gegevens. Maar de

“waar is mijn rosse look-a-like nu naartoe?”

discussie heerst natuurlijk altijd of de effecten bij dieren en mensen wel dezelfde zijn, en
of de dosissen vergelijkbaar zijn.”

De beslissing om hormoonverstoorders strenger te reguleren op Europees
niveau is tegengehouden, hoe komt
dat?

De Sutter: “In Europa zijn wij normaal gezien
geneigd om te reguleren vanaf er het vermoeden is dat iets echt schadelijk is voor de gezondheid. Maar je ziet heel duidelijk dat dit
voorzorgsprincipe nu in vraag wordt gesteld,
vooral vanuit een soort neoliberale inspiratie
die industrie en jobs belangrijker acht. Maar
als je binnen twintig jaar de schade gaat vaststellen, is het misschien te laat. We hebben
met asbest en de tabaksindustrie hetzelfde
gehad, de industrie heeft lang beweerd dat
het bewijs te zwak was, maar nu is iedereen
het eens over de schadelijke effecten. Nu
zitten we met een vergelijkbaar verhaal, en
aangezien hormoonverstoorders in plastic
voorkomen, wat vaak het geval is, is het logisch dat daar vanuit de industrie heel veel
weerstand tegen is. Als alles waar plastic in
zit aan herziening toe is, kan dat economische gevolgen hebben.”
Vos: “Aan de bedrijfsgezinde kant van het politieke spectrum gaat men proberen om zo’n
verbod zo lang mogelijk uit te stellen. Het
zal niet zo erg zijn als asbest, waarbij je plots
hele grote groepen van de bevolking had die
longvlieskanker kregen. Alhoewel men asbest toen ook een geweldige uitvinding vond
en in allerlei onderzoeken bewezen werd dat
het dik oké was. Totdat er ook onderzoeken
uitwezen dat asbest wel degelijk gevaarlijk is,
waardoor er op vrij korte termijn een verbod
kwam. Wat hormoonverstoorders betreft zijn
er ook studies die aantonen dat dit een groot
probleem is, maar langs de andere kant is het
niet zo dat je paars of groen wordt vanaf je in
contact komt met die stoffen.”

Is het omdat de effecten minder duidelijk zijn dat de publieke opinie achterop lijkt te hinken?

Vos: “Het is een vrij technisch dossier wat
maakt dat de sprong naar de publieke opinie
niet zo snel gebeurt. Dat betekent ook dat je
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“De politieke wil is er niet, onder druk van
lobby’s en TTIP”
-Petra De Sutter
een lange tijd veel zaken nog kan toelaten.
Als er echt een beweging rond komt, en er
genoeg wetenschappelijke onderzoeken zijn
die in mensentaal uitleggen wat de risico’s
zijn, dan komt het wel hoger op de Europese
politieke agenda. En dan ga je zien dat politici daar ook wel rekening mee gaan houden.
Maar zolang er geen publieke mobilisatie
voor is, kunnen ze er lange tijd mee wegkomen.”
De Sutter: “Het leeft bij ons inderdaad nog
veel te weinig. De Panoramareportage heeft

misschien wel wat mensen doen nadenken,
maar daarna verdwijnt dat. Iedereen zwijgt
in alle talen, omdat alle andere politieke
partijen er geen oppositie tegen voeren.
Het is ook moeilijk om te vatten, elke hormoonverstoorder is een ander product met
andere effecten, dosissen en toepassingen.
Daarbij komt nog eens dat de effecten van
hormoonverstoorders niet lineair zijn, zoals
bij andere chemische stoffen. Dat betekent
dat de dosis-effectcurve niet altijd lineair is,
bepaalde hormoonverstoorders hebben bij
lagere concentraties grotere effecten dan bij
hogere concentraties. Een heel moeilijk concept, dat krijg je niet gemakkelijk uitgelegd
aan het grote publiek. En daarbovenop heb
je de cumulatieve effecten: als je twee hormoonverstoorders van verschillende families
samen toepast, kunnen de effecten tien keer
groter zijn dan de effecten van die stoffen
apart. En er zijn honderden, waarschijnlijk
duizenden mogelijke hormoonverstoorders.
Die allemaal gaan uittesten in combinaties
is totaal onmogelijk. Dus het is niet zo dat
de Europese Commissie die lijst klaar heeft
en het zeer gemakkelijk te doen is, het is een
moeilijke oefening. Maar men moet de oefening wel maken en de politieke wil is er nu
duidelijk niet. Onder druk van lobby’s, maar
ook de TTIP-onderhandelingen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord
tussen de EU en de VS, red.). Het is aan het
licht gekomen dat het dossier heel duidelijk
is tegengehouden om TTIP te kunnen laten
doorgaan.”

Wat willen Ecolo en Groen concreet
doen om dit aan te pakken?
De Sutter: “We hebben op federaal niveau al
een vrij brede resolutie ingediend over hormoonverstoorders in het algemeen en een
concreet wetsvoorstel om bisfenol-A te verbieden in alle voedselverpakkingen. Je kan
strenger zijn in je eigen land dan Europa is.
Natuurlijk moet je opletten dat je niet beschuldigd wordt van protectionisme, maar ik
denk dat er wel mechanismen zijn om te verantwoorden dat als het om volksgezondheid
gaat, je wel je eigen normen kan veranderen.”

“Vroeger vond men asbest ook dik oké”
- Hendrik Vos

Vos: “Zoiets reguleren op federaal niveau is
natuurlijk wel moeilijk. We hebben een eengemaakte markt, als je in één land een stof
verbiedt, kunnen burgers iets uit een andere lidstaat kopen. Als je dat consequent wil
doen, moet je weer je grenzen controleren.
Dat soort van afspraken kan je pas echt efficiënt doen door het op Europees niveau aan
te pakken. Maar een verbod op nationaal niveau kan zeker een mobiliserend effect hebben. De Belgen kunnen door consumentenacties en dergelijke de EU motiveren om dat
Europees aan te pakken.”
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door Marie Jacobs

MJ MACBETH

THE VAN JETS

Woensdag 11 november, NTGent

Donderdag 12 november, Handelsbeurs

THEATER Is er een betere manier om je dagje vrijaf wegens wapenstilstand te vieren dan met een vleugje Shakespeare? Theatergezelschap De Zuidpool brengt een concertante uitvoering van de tragedie
Macbeth. Mauro Pavlovski, bekend van onder meer Evil Superstars
en dEUS, vertaalde de bloederige taferelen in muziek. De nadruk ligt
enorm op het concertgehalte, zo wordt de muziek live gespeeld en werd
er gekozen om het stuk in het Engels op te voeren. Deze niet zo evidente keuze zorgt er namelijk voor dat het ritmische karakter van de tekst
beter tot uiting komt.

CONCERT In 2004 wonnen The Van Jets Humo’s rockrally. Ondertussen hebben ze zichzelf al meer dan bewezen en zijn ze niet meer weg
te denken uit de Belgische muziekscène. Zo zette hun combinatie van
aanstekelijke glamrock, een resem meezingers en flamboyante frontman Johannes Verschaeve deze zomer zowel Pukkelpop als Rock Werchter in vuur en vlam. Afgaande op De Afrekening van Studio Brussel
lijkt ook hun nieuwe album Welcome to strange paradise bij een uitgebreid publiek in de smaak te vallen. We zijn benieuwd of hun passage in
de Gentse Handelsbeurs even lovend zal ontvangen worden.

HET IS 2015

PRESENTATIE VAN EEN ONGECENSUREERD MOPPENBOEK

Woensdag 4 november, Vooruit

Dinsdag 3 november, Vooruit

BOEKEN Dertien wedijverende jonge dichters uit het Nederlandse
taalgebied bezetten op 4 november de Vooruit. Ze hebben iets te bewijzen, tegenover zichzelf, hun voorgangers en natuurlijk elkaar. Voor
één keer worden criteria als naambekendheid volledig aan de kant geschoven en ligt de focus op poëticale variatie. Ook gaan de dichters op
onderzoek uit: wat maakt hen, ondanks hun verschillen, één generatie? Behoren ze wel tot één en dezelfde generatie? Moest het concept u
verwarren, bekijk dan zeker de bevreemdende teaser op de site van de
Vooruit. Glitter kan nogal overtuigend zijn.

THEATER Eerst zou de voorstelling gaan over een tragische hofnar,
maar nadat de USB-stick die haar materiaal bevatte het begaf, sloeg
Rebecca De Wit een heel andere weg in. Ze behield enkel de titel ‘Presentatie van een ongecensureerd moppenboek’. Zelf beschrijft ze haar
nieuwe voorstelling als “een speech over de moedeloosheid die je overvalt wanneer je weer eens een cynische oneliner naar je hoofd krijgt.” In
haar voorstelling gaat ze de confrontatie aan met dergelijke rotopmerkingen en zoekt ze methodes om ze te counteren door in het brein van
een cynicus te proberen kruipen.
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TALENT UIT GENT
door Olivier Vander Bauwede

Tweewekelijks selecteren wij voor u een
jonge artiest uit Gent die naarstig verder
timmert om de grote K voor zijn kunst te
krijgen. Deze week: Ferre Marnef.

Sinds Soldier’s Heart ‘De Nieuwe Lichting’
won, toerde de band onder meer met Balthazar en stonden ze afgelopen zomer op
Pukkelpop. Maar ook met DeSnor vindt
Ferre genoeg publiek. Zo heeft hij net twee
voorstellingen achter de rug die de selectie
van Jong Werk op Theater aan Zee haalden.
Vaak worden ze omschreven als jong ‘blauwplekkentheater’. “Omdat onze voorstellingen redelijk energiek zijn, zonder al te veel
gesproken taal, gok ik dan. Ik vind het mooi
als we een open kader kunnen creëren waar
het publiek mee kan huilen, lachen, staren ...
maar niet exact kan zeggen waarom.”

“Ik doe wat ik ben en dat uit zich blijkbaar op verschillende manieren.”

FERRE MARNEF

Ondertussen werkt Ferre voortdurend in z’n
atelier voor KASK. Op de vraag of alles gemakkelijk te combineren valt, antwoordt Ferre relativerend: “Het is niet zo dat wat ik doe
zo gescheiden aanvoelt. Als ik een film zie,
kan ik plots een idee hebben voor een stuk
muziek of een beeld voor een voorstelling.
Ook voelt het niet aan als een combinatie. Ik
doe wat ik ben en dat uit zich blijkbaar op
verschillende manieren.”

“Als je iets maakt, dus ook muziek, val je
daar ontegensprekelijk mee samen. Muziek
die door jou bestaat, krijgt zijn bestaansrecht
enkel omdat je het zelf als muziek of kunst
benoemt.” Waar Ferre wel een onderscheid
ziet tussen theater en muziek, is in populariteit, vooral bij jongeren. “Het elitaire karakter
van theater is zo’n spijtige zaak. Soms word ik
aangesproken op mijn leeftijd binnen theater,
omdat ik te jong zou zijn om degelijk, “slim”
theater te maken. Als je dan in de muzikale
popcultuur rondkijkt en piepjonge artiesten
als pakweg Justin Bieber de plak ziet zwaaien, word ik daar behoorlijk kwaad van. Hij
heeft blijkbaar genoeg gelding en levenservaring om wel serieus genomen te worden.”

FERRE MARNEF WIE?
• 21 jaar
• Bassist (Soldier’s Heart)
• Theatermaker (DeSnor)
• Grafische vormgeving (KASK)

“We bouwen nu verder aan een eigen taal of wereld die
wij de moeite vinden in het hedendaags theatercircuit.”

TOUR DES GALERIES
door Laura Massa, Lieselot Le Comte

Ja, wij zijn die obligate IKEA-kunst aan de
muren van ons kot ook beu. Ja, wij zouden
ook liever Rinus Van de Velde of Michaël
Borremans de wanden laten sieren. Ja, wij
verstaan uw budgettaire verzuchtingen.
Gelukkig zijn er goedkopere alternatieven
om van kunst te genieten. Een selectie toegankelijke galerieën met net dat tikkeltje
extra.
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Met gevaar voor eigen leven storten we ons
in de zoveelste plensbui. Hobbelend over
spekgladde kasseien en moordlustige tramsporen is er slechts één gedachte die ons
overeind houdt: cava. En hapjes. En oké,
misschien ook wel wat kunst. Terwijl we gestaag ons lijstje galerieën afstrepen, krijgen
we in de plaats van sprankelende belletjes
enkel gesloten deuren te zien. Een wijze les
voor wie een bezoekje plant: dubbelcheck de
openingsuren. De meeste galerieën zijn maar
heel weinig open. Bovendien verschijnen en
verdwijnen ze met een snelheid waar een
doorsnee pop-up store jaloers op kan zijn.
Het beeld van de elitaire white cube galerie
waar chic volk lustig met duizelingwekkende bedragen goochelt, moeten we bijstellen.
Veel jonge galeriehouders pakken het — al
dan niet om commerciële redenen — ruimer
aan: niet alleen aan de muren, maar ook tussen de muren valt het nodige te beleven.

RIOT, DENDERMONDSESTEENWEG 80

Laat je niet misleiden door de spuuglelijke
jarennegentigwebsite. Wie moedig genoeg
is om zich buiten de Gentse stadspoorten te
wagen, vindt aan de Dendermondsesteenweg een parel van een galerie annex book
shop. Geen lukraak allegaartje, maar een bij-

zondere selectie van boeken over fotografie,
architectuur en grafisch ontwerp, veelal in
eigen beheer uitgegeven. Goedkoop zijn ze
niet, wel hebberigmakend mooi. Ideaal om
nog eens een brief aan de Sint te schrijven.
De kelderruimte is opgevat als een white cube
waar om de paar maanden een andere artiest
zijn ding mag doen. Meestal totaal onbekende kunstenaars of pas afgestudeerden. Momenteel exposeert Stephanie Kiwitt er met
‘four oranges, some office buildings, women’s
legs’, een fotoreeks waarbij met de titel ook
meteen alles verteld is.

GOUVERNEMENT, GOUVERNEMENTSTRAAT 7

Gouvernement wil vooral geen galerie zijn.
Geen witte muren en geen klassieke vernis-

sages of permanente exposities dus. Wel een
multidisciplinaire ruimte waar beeldende
kunsten, theater, muziek en andere knotsgekke toestanden samen worden gebracht. De
bezielers van Gouvernement kiezen bewust
voor dingen ‘met een hoek af ’ die je nergens
anders in Gent kunt vinden. Daarnaast zijn
er ook vijf studioruimtes waar kunstenaars
gedurende een bepaalde periode ongestoord
hun creativiteit kunnen laten borrelen. De
communicatie verloopt grotendeels via Facebook. Eindelijk een pagina die echt de moeite
is om een like’je te geven.

GALERIE GANACHE, LIMBURGSTRAAT 14

Kunst, koffie en chocolade. De hemel bestaat. Annelies Ysebaert kwam op het idee
deze heilige drievuldigheid te combineren en
zo het elitaire aura van een klassieke galerie
weg te nemen. Joie de vivre staat centraal bij
Galerie Ganache. Genieten van ambachtelijke chocolade, goede producten en kwaliteitsvolle kunst. Ysebaert selecteert alles zelf:
van het sinaasappelsap voor het ontbijt tot de
kunst aan de muren. Naast de permanente
samenwerking met de Italiaanse kunstenares
Claire Fontana en de verlichting van Coup
de Foudre is haar doel een wisselwerking
tot stand te brengen tussen internationale
artiesten en lokaal Gents talent. Momenteel
exposeren Karolien Soete, Koen Van Loocke en Leen Galle er met werk dat zeker een
bezoekje waard is. Elke zes weken verandert
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de expositie. Het ideale excuus om je te vergapen aan dit bijzondere pand terwijl de
chocolade zich als een culinaire engel over je
smaakpapillen ontfermt.

GROUPSHOW, AJUINLEI
15B (GALERIE JAN DHAESE)
Een kleuter met all stars staat uitdagend te
zeiken tegen een muurtje, een paardenhoofd
draait zich weg van haar herfstachtige stal.
‘Kijk naar wat je de rug toekeert’, lijken de
werken je op te dragen. ‘Groupshow’ is in
tegenstelling tot wat z’n naam doet vermoeden een overzichtstentoonstelling waar één
kunstenaar centraal staat. Christophe Malfliet vertrekt vanop doek, vaak een donkere
drager die hij eerst zorgvuldig bewerkt met
houtlijm, zodat het verzadigd is. Daarna gaat
hij het paneel te lijf met royale hoeveelheden
acrylverf en met krantenkoppen bedrukt textiel. Naar eigen zeggen kostte dat hem al minstens vijf kaduke printers. In de zaal is zowat
de hele transitie te volgen: van figuratief naar
meer abstract. Of is het in de omgekeerde
richting? Feit is dat er een historische lijn te
volgen is: van z’n studies aan de mode-academie en verwijzingen naar de Antwerpse Zes,
het steegje in naar de populaire collagecultuur tot evengoed uitgekiend, zuiver portretwerk. Voorspelbaar wordt het evenwel nooit:
dan zijn er de stugge, zwarte Karel Appel-lijnen die dit aaibare kunstenaarskorset maar al
te gewillig insnoeren. We beginnen het licht
te zien.

OMDAT
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden:
Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig filmcafé met ‘coole’ drank en muziek.
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OP EEN GROEN SPOOR

door Laura Massa en Emilie Devreese

Gewapend met een heus charter volgt Green Track haar missie: de ecologische voetafdruk van de kunstensector verkleinen.
Ook kunstenaar Angelo Vermeulen draagt ecologie hoog in het vaandel. Hoe ze dat aanpakken?

Green Track is een organisatie met takken in
Gent, Antwerpen en Leuven die zichzelf tot
doel stelt om de kunstensector duurzamer te
maken. De overkoepelende organisatie heeft
zo’n 46 à 50 leden (cultuurhuizen, verenigingen, ...) die samenwerken aan een duurzame
samenleving. Elk lid betaalt jaarlijks lidgeld,
dat afhangt van de grootte van het cultuurhuis. “Het gaat tot maximaal 3000 euro, voor
een grote vereniging”, licht Eva Peeters toe.
Zij is voltijdse medewerker en krijgt haar loon
dus deels van die geleverde bijdragen van de
cultuurhuizen. Het vereiste lidgeld draagt er
ook aan bij dat enkel cultuurhuizen en verenigingen die zich écht voor duurzaamheid
willen inzetten zich bij Green Track aansluiten. Elk jaar berekenen de leden hun ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot aan de hand
van milieu-indicatoren. Vervolgens wordt
gekeken hoe de ecologische voetafdruk en de
uitstoot nog verder verlaagd kan worden en
hoe het dus nog duurzamer kan.
Dat duurzaam niet enkel opgaat voor ecologie, maar ook een sociaal aspect bevat, benadrukt Peeters stellig. “Wij vinden diversiteit
en het welzijn van ons personeel net zo belangrijk.”

42

CULTUURZAAMHEID
Naast een inspirerend kader, wil Green Track
ook cultuurhuizen en musea aanzetten om
met elkaar in dialoog te gaan. “Door samen te
werken kan je elkaar inspireren om tot nieuwe manieren van ecologisch werken over te
gaan. Bij groepsaankopen doe je zo veel profijt”, aldus Peeters. Zo geeft ze als voorbeeld
de Vooruit aan. “Zij schakelden vorig jaar
over naar een nieuwe energieleverancier, samen met nog een paar andere, kleinere organisaties, waardoor ze een groepsaankoop
konden doen.” Groene energie hoeft dus niet
duur te zijn.
Op de vraag hoe ze aan bekendheid zullen
werken, antwoordde Peeters licht afwijzend.
“We hebben al vrij veel leden en er is interesse uit de bedrijfswereld. Daarom wordt
er voorlopig niet geronseld. Leden kunnen
cultuurhuizen wel altijd aanzetten tot acties.”
Duurzaam engagement kan dus niet op korte
termijn zijn. “We willen vooral leden die het
écht menen.”
Ook buiten de interne werking is Green
Track geëngageerd. Duurzaamheid is geen
issue van uitsluitend bedrijven. De Green
Track-leden proberen dan ook het publiek
mee te krijgen, bijvoorbeeld door het aansporen tot het nemen van het openbaar
vervoer. “Als een bepaald cultuurhuis een
speciaal evenement organiseert, kunnen ze

bijvoorbeeld meer trams voorzien. En een
ander voorbeeld zijn de gratis fietsreparaties op de Gentse Feesten (als je met de fiets
komt, uiteraard!).

AQUARIUMKUNST

Ook kunstenaar Angelo Vermeulen werkt
vanuit een duurzaam collectief. SEAD (dat
staat voor Space Ecologies Art and Design,red.) is een wereldwijd netwerk van kunstenaars, designers, wetenschappers, hackers en
activisten. “Onze community art-projecten
zijn expliciet open source: mensen kunnen de
concepten overnemen en dezelfde projectnamen gebruiken. Zo verspreiden kunstprojecten zich op een organische manier”, weet
Vermeulen.
Ecologie, kunst en technologie zijn dus absoluut verzoenbaar. “In onze community
art-projecten, zoals Biomodd en Seeker,
wordt steeds ecologie verwerkt. Planten interageren met computers en robotica, en
verder gebruiken we aquaponics-systemen

Ben jij die arty hippie die er al jaren op gebrand zit om z’n kotgebouw ook langs buiten
op te fleuren? Mosgraffiti is your shit!

BENODIGDHEDEN

- mos (duh) – een halve liter yoghurt – een
flesje bier (een heel klein beetje zonde, we
know) – een halve theelepel suiker – emmer
en verfkwast

(Aquaponics is een systeem om voedsel te verbouwen door aquacultuur, bijvoorbeeld het
kweken van vissen in symbiose met hydrocultuur, het kweken van planten*, red.). In het
Biomodd-project verbinden we die planten
op een onverwachte manier met computers,
zodat bij de toeschouwer vaak een totaal
nieuw beeld van de verhouding tussen natuur en technologie ontstaat.”
Niet alleen het creatieproces, maar ook de afbraak ervan wordt duurzaam opgevat: “Bij de
demontage van onze projecten kunnen planten, computers en andere materialen door de
deelnemers worden geadopteerd. Het resterende materiaal wordt ofwel gebruikt in een
nieuwe versie van het project, ofwel naar het
lokale recyclagecentrum gebracht.” Wie echter op kleinere schaal ook een steentje wil
bijdragen, kan Vermeulen navolging geven
met de volgende tips. “Denk eerst aan evidente zaken zoals hergebruik en upcycling.
Probeer ook zoveel mogelijk nieuwe kunststoffen te vermijden, en beperk het gebruik
van spray paint.”
*Dit is inderdaad een Wikipediabron.

RECEPT

Pluk het mos uiteen, zodat aarde en vuil verwijderd zijn. Mix alle benodigdheden door
elkaar. Klaar! Verven maar.
Niet tevreden met het resultaat? Bijwerken
kan met een eenvoudige citroen. Daar houden mosjes niet van.

www.schamper.be
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STRIP
door Laura Massa

Bij Toutatis, eindelijk weer nieuws uit Gallië!
Alea iacta est. De nieuwe worp is net zoals
menhirs uit stenen houwen een waar huzarenstukje geworden.
En dat hebben we aan
het nieuwe schrijversduo Didier Conrad
en Jean-Yves Ferri te
danken. Geestelijke
vaders Goscinny en
Uderzo legden immers vast dat onze
Gallische vriendjes
slechts om het album een grote reis mogen ondernemen;
voor nummer 36 blijven ze aldus thuis, in
het rustige Armorica. Van overbescherming
gesproken. Voor Conrad-Ferri zijn deze testamentsbepalingen echter geen beperking:
‘Asterix bij de Picten’ toonde al dat het duo
de personages grafisch onder de knie kreeg,
nu hebben ze ook de vrijheid gevonden om
hedendaagse allusies door hun verhalen te
weven.
‘De Papyrus van Caesar’ staat in het teken
van een succesvol schrijversdebuut ‘Commentaren over de Gallische oorlog’ (“Die
titel klinkt als een klok, ô Caesar!”) waarin
Caesar hoopt zijn naam voor de eeuwigheid
vast te griffen. Geadviseerd door zijn editor
Promoplus laat hij een hoofdstuk ‘Geleden
nederlagen tegen de onverzettelijke Galliërs’
weg. Censuur die hem te duur zal komen te
staan. De papyrusrol wordt hem ontvreemd
en zal in de handen van journalist Polemix
— met de zeer duidelijke gelaatstrekken van
Wikileaks-oprichter Julian Assange — opschudding veroorzaken in Armorica, en ver
daarbuiten.
Om hulp te zoeken tegen al dat censuurgeweld uit Rome, bezoekt Panoramix een
druïde waarmee hij nog ‘op orakelstage in
Delphi’ geweest is. Archeopterix herinnert
onze vrienden eraan dat Galliërs het meer
moeten hebben van mondelinge overlevering. Een historische waarheid mag ook eens,
niet? Deze ‘Gallileaks’ brengt ons onvermijdelijk in contact met moderne communicatiemiddelen, zoals de sms-duiven en de

44

loeiofoon (waarvoor dat dient, kon ondergetekende nog steeds niet uitvissen, maar het
zag er fancy uit en de bard kon zich er toch
mooi mee amuseren).
Voor u begint te neuten dat het vroeger beter
was: er wordt ook weer lustig op los gevochten. Rondvliegende vissen en soldatenhelmen komen elkaar harmonisch tegen. Horoscopen (‘minder everzwijnen eten’) brengen
amusante wendingen en het verhaal wordt
doorspekt met obligate negermoppen en
verfijnd met de literaire aspiraties van Caesar (‘mijn recepten met laurier’). O ja, en er
gebeurt ook nog iets kleins met toverdrank.
Al met al: geen absurde topklasse zoals ‘La
Traviata’, maar best een aangenaam weerzien
met dat o zo dappere volkje. Wat zouden we
zonder Conrad-Ferri zijn? Enige nostalgische
kritiek: waarom wordt de bard tegenwoordig
niet meer met een mondvod opgeknoopt?
Dat had vast iets met die loeiofoon te maken.
Of beginnende mensenrechten. Mea culpa en
nunc est bibendum!

DANS
door Lieselot Le Comte

We waren heus van plan om u te trakteren
op een korte inhoud van Vader, het nieuwste werk van het Brusselse dansgezelschap
Peeping Tom. Door de extreem hoge graad
van absurditeit in dit danstheater blijkt dit
een onmogelijke opgave. Alsof je The Adams
Familiy, Fawlty Towers en Monthy Python in
de blender zou smijten en uit dat goedje een
verhaal zou trachten te puren. Ondanks de
totaal van de pot gerukte sketches waaruit
Vader is opgebouwd, gaat het wel degelijk ergens over. Zware thema’s als eenzaam ouder
worden, verwaarlozing en waanzin worden
niet uit te weg gegaan. Terwijl het publiek
grinnikend achterover leunt in het rode pluche, zakken de figuren op scène steeds dieper weg in de afgrond van hun krankzinnige
geest. Hoewel de tranen over je wangen stromen van het lachen, boren snijdende steken
verdriet en medelijden zich een weg naar je

hart. De laatste beelden snijden door merg
en been.
Voor het zover is, kun je je vergapen aan hyperflexibele Chinezen, zwijmelende oudjes,
sexy verpleegsters en blubberende lijven. Tel
daarbij een tot in de puntjes verzorgd decor,
uitgepuurde verlichting en een perfect samenspel tussen de acteurs en voor u het weet
zijn 90 heerlijke minuten voorbijgevlogen.
Peeping Tom won de Premio de la Critica
Barcelona-prijs in de categorie Best International Dance Production. Niet meer dan
terecht om dit vernieuwende werk te bekronen. Al mocht er wat ons betreft wel wat
meer dans aan te pas komen. De dansscènes
zijn zo vernieuwend, zo radicaal anders dat
ze smaken naar meer.
Vader vormt samen met Moeder en Kind een
trilogie. Wij zijn alvast benieuwd naar de rest
van de familie.

MUZIEK
door Brecht Vissers

Ah, heeft u ze zien gek worden? Al die zelfverklaarde muziekfanaten die de cijfertjes bij
de recensies van Pitchfork als wet beschouwen? Beach House releaset twee albums op
een jaar. Luttele maanden na ‘Depression
Cherry’ is er nu ‘Thank Your Lucky Stars’:
alsof wij onze twee pollekes mogen kussen
dat ze *Victoria Legrand*s krakende stem
weer vanuit de synthetische orgels, geprogrammeerde drums en walsende echogitaren
komt gekropen om ons een lesje in melancholie te geven. En fuck, het werkt. Alweer.
Na een klein muzikaal omweggetje op ‘Depression Cherry’ is ‘Thank Your Lucky Stars’
weer terug naar de basis waar Beach House
rond gebouwd is. Op zich geen probleem, als
we al die keren in rekening brengen dat ‘Teen
Dream’ – het album dat Beach House onder
de aandacht bracht – op lag toen we plat op
onze buik dat gigantische glas pseudodepressie vol enthousiasme opslorpten. Jammer ge-

noeg werkt het nu niet meer zo. ‘Depression
Cherry’ was een revelatie. ‘Thank Your Lucky
Stars’ houdt Those Teen Dream feels maar
artificieel en zeurderig in leven. Vooral All
Your Yeahs en One Thing missen de melodische diepgang en punch. Common Girl is het
echte begin van het album. Ergens lijkt het
daarna ook nog te anticiperen tot Somewhere
Tonight daar is, een echt openingsdansnummer. Beach House en zijn fans zijn gelukkig
getrouwd. Maar aan alle mooie liedjes komt
een eind, als we dat recensiecliché toch nog
mogen gebruiken. Nu kan Beach House nog
op deze sound teren en er nog mee weg komen. Maar de muzikale dood lonkt voor elke
conservatieve niet-vernieuwer. Of is ‘Thank
Your Lucky Stars’ een laatste afscheidscadeau, om daarna helemaal op de ‘Depression
Cherry’-toer te gaan?
Laten we dat laatste hopen.
swww.champer.be
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DE LIEGENDE REPORTER

SCHAUVLIEGE SCHAFT KLIMAAT AF
Nu ook het akkoord over de verdeling van de klimaatdoelstellingen
niet in goede aarde lijkt te vallen, heeft Vlaams minister van Klimaat
(CD&V) Joke Schauvliege besloten om het klimaat af te schaffen. Wat
dat concreet betekent, zal de volgende dagen en weken moeten blijken.
“Meten is weten, en in dit geval weten we
gewoon liever niet te veel. Daar komt het eigenlijk op neer”, aldus Schauvliege. “We hinken achterop wat de klimaatdoelstellingen
voor 2020 betreft, en eerlijk gezegd heb ik er
ook geen zin meer in om die te halen. Om
persoonlijke redenen, maar ook uit financiële overwegingen. Ik heb ontzettend veel te
doen, als de werkdruk niet verlaagt, is een
burn-out haast onvermijdelijk. Zeker nu met
die vervelende Wouter Deprez. En vervuilen
is gewoon winstgevend, zo simpel is dat.” De
beslissing lijkt drastisch, maar
is volgens minister Schauvliege noodzakelijk: “We zien geen
enkele andere oplossing. We zijn
nog steeds niet helemaal gerecupereerd van de financiële crisis,
en het concept klimaat is daarbij
een enorm blok aan ons been.”
Over de concrete gevolgen van
de afschaffing blijft de minister
voorlopig vaag. “Dit is een experiment, ook voor ons is het
nog zoeken. We bieden alleszins
Frank Deboosere een nieuwe
job binnen de Vlaamse Regering aan, als baliemedewerker of zo.”
Een andere implicatie van de afschaffing
is een langzame uitdoving van het concept
‘seizoenen’. “Anders krijg je onvermijdelijk
vergelijkingen, ‘warmste zomer ooit sinds
negentienweetikveel’, dat soort zaken. Dat zal
wat aanpassing vragen, maar ik ben er van
overtuigd dat het haalbaar is als we daar collectief onze schouders onder zetten. Natuurlijk is aangepaste kledij nog altijd toegelaten,
we vragen gewoon om het niet te opvallend
te doen. En ‘wandeling’ zeggen in plaats van
‘herfstwandeling’, dat is een kleine moeite
voor een wereld van verschil.”
www.schamper.be
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Een andere optie was uit de EU stappen,
maar dat is volgens minister Schauvliege
economisch gezien zeer nadelig. “En nogal onpraktisch als je eigen hoofdstad ook
hoofdstad van de EU is. Europa zal gewoon
rekening moeten houden met onze individuele beslissing”, aldus de minister van Klimaat.
Wat een mogelijke stijging van het zeeniveau
betreft, zijn er ook wat bezorgdheden.
“Theoretisch gezien zal die stijging niet bestaan als we de afschaffing consequent toepassen, maar we werken wel toe naar oplossingen voor het probleem in de
praktijk. Een complete ommuring van het grondgebied ligt op
tafel.” Ook Theo Francken (NVA), staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, is voorstander van
dat idee. “Dan hoeven we ons
ook geen zorgen meer te maken over de vluchtelingencrisis.
Twee vliegen in één klap, en effet.” Bart De Wever, partijvoorzitter van N-VA, juicht het idee
toe en wijst er bovendien op dat
de coalitiepartners in dit dossier
terug op dezelfde lijn zitten.
Hoe de partij Groen zal reageren op de afschaffing, is een andere heikele zaak. “Ook
ommuring van het hoofdkwartier van Groen
sluiten we niet uit, het budget dat vrijkomt
door het afschaffen van isolatiepremies kunnen we eventueel daartoe aanwenden”, aldus
Schauvliege. “We vermoeden ook dat de
partij snel zal verdwijnen eens hun ideologie
geen enkele poot meer heeft om op te staan
binnen Vlaanderen. We willen gerust ruimtes
voorzien waar ze zich in het vervolg kunnen
bezighouden met macramé en huisgemaakte
tofu, of welke laatste hippietrend dan ook.” .

door Koba Ryckewaert

strip door Bos Goderis
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‘Deel jouw idee
over de toekomst
van ons onderwijs.’
Anne De Paepe, rector UGent

www.innoversity-challenge.be
Met de Innoversity Challenge daag ik alle UGent’ers uit om hun ideeën rond het
onderwijs van de toekomst te delen. We geven je een uniek platform om je idee bij de
community te toetsen en leren je de gepaste technieken om je project uit te werken
en te pitchen. Als je nog geen team hebt gevormd, helpen we je om er een samen te
stellen. Coaching krijg je van topexperts in onderwijs. De beste ideeën uit de Innoversity
Challenge gaan komend academiejaar van start als proefproject aan de UGent.
Je kan je idee indienen tot 17 november 2015.
TIP: Hoe sneller je indient, hoe beter onze experts je kunnen helpen om je idee te
verfijnen.

