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man op hotel in Saarbrücken en maakt er een 
grotere drol van die mij poogt te kennen en 
te aanvaarden. Lo and behold, draai ik toch 
geen nieuwe worst zeker, die mij beter be-
schrijft dan tevoren en de spiraal begint op-
nieuw en draait in Australië andersom naar 
het schijnt. En na verloop van tijd werken we 
allemaal aan de spiraal, de drollenverwerke-
rij van de informatiemaatschappij. Want er is 
zoveel, dat we op den duur alleen nog maar 
moeten filteren in wat er door de mazen van 
onze algoritmes is geglipt. Poortwachter voor 
de drolletjes van datanummer 184.129.54.2, 
maar niemand die roept: ¡no pasarán! Laat 
die data er maar in, want hij is plezant en hij 
kan ons nog iets vertellen over hoe het vroe-
ger was, toen er nog geen data was.
Maar dan is er nog de serendipiteit, want ik 
keek op de website van VTM naar Familie 
en dat had het algoritme niet verwacht en 
plotsklaps, bij verrassing moeten ze de rol 
van mijn drol heruitvinden en opnieuw be-
schrijven, tot ze een totaalbeeld van u en ik 
hebben op basis van die drek. En ontstaat er 
dan een nieuwe ik, ergens op het internet? Of 
een nieuw deel van mezelf? Es, Ich, Über-ich 
en Erbarme Mich, want wees nu eerlijk: bent 
u uzelf op het net? Of slechts een schim van 
uzelf die roept en tiert om bekeken te wor-
den, aanvaard, arme ik, arme internet-ik.

The Chosen One

 Hallo, informatiesamenleving! Iedereen di-
gitaal is het schoolvoorbeeld van duurzaam-
heid, want stel u voor: ik laat overal drolletjes 
informatie achter als een hond die door het 
park wandelt en iemand raapt al die drolle-
tjes op en verwerkt die, om mij weer verse 
informatie voor te schotelen. Zo luister ik 
naar de nieuwe Justin Bieber (drolletje) op 
YouTube en Google houdt dat bij, en beko-
gelt mij met vragen om nieuwe schoenen 
van Nike (drolletje) te kopen omdat dat bij 
iemand past die net Justin Bieber zag, en 
dan op 9gag met schattige poesjes (drolletje) 
lachte (hihi, red.) om vervolgens een artikel 
te lezen over terreurdreiging (angstdrolle-
tje). En dit digitale perpetuum mobile houdt 
mij gaande en staande in onze maatschappij, 
want zonder die informatie ben ik niemand: 
het equivalent van een dorpsgek voor de tij-
den waar we op afstevenen. Wie ooit eens een 
week in een boerengat zonder internet zat, 
kan nog moeilijk meespreken over de zaken 
die er nu meteen direct toe doen. Of ken je 
die vriend zonder Facebook? Haha, die heeft 
net memes ontdekt, lachen, gieren, grappen, 
Rick Rollen.
Als we de kenners mogen geloven gaan we 
binnenkort nochtans grof geld verdienen 
met onze drolletjes. Zo koopt een bedrijf in 
de VS mijn drolletjes, de drolletjes van uw 
overburen en de drolletjes van een zaken-
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KORT
 “Fuck. Is het al echt december?”, vraagt Mi-
chael zich af. “Man man man. Die weken 
gaan veel te rap voorbij”. Voor zijn crush Ma-
rie lijkt het alsof de Student Kick-Off vorige 
week plaatsvond. Protest tegen deze tijd van 
het jaar is nutteloos. Je kunt alleen aanschou-
wen hoe de kerstbomen her en der in de 
etalages beginnen te verschijnen. En hoe de 
winkelstraten hun jaarlijkse lichtversiering 
krijgen. Tijd dus voor de jaarlijkse golf van 
stress voor de blok en de examens. Alhoe-
wel. Dit jaar zeggen ze samen: “Neen, ik ga 
nog niet stressen”. Verenigd weigeren zij toe 
te geven aan de angst die door de kalender 
wordt opgedrongen. De kerstmarkt op de 
Korenmarkt is zelfs nog niet opgebouwd! 
Het is dus nog te vroeg voor Sinterklaas en 
de Kerstman.  Ook Thomas weigert om nu 
al aan die reutemeteut mee te doen. “Geef 
mij maar de Rode Neuzenweek van Politeia 
(30/11 – 4/12)”, roept Silke instemmend. 
“Dat is veel leuker dan op de schoot van die 
oude creeps te gaan zitten.” Bart komt lichtjes 
beschonken toe, maar wil ook bijdragen aan 
het gesprek: “Laat me genieten van het stu-
dentenleven, nu het nog kan. Straks is Gent 
weer onbewoond, als alle studentjes braaf 
bij hun mama gaan blokken. Laat me leven.” 
Bertrand, de oudere man van om de hoek 
luistert mee. Met zijn krant onder de arm 

gaat hij weer naar binnen. “Naar ’t schijnt is 
een bezoek aan de Amadeus een rite of pas-
sage voor de Gentse student”, zegt hij achteraf 
tegen zijn kleindochter Anna. “Awel eh, ik ga 
die vettige ribbetjes samen met de mannen 
van HILOK (2/12) verorberen!”, zegt ze kort 
en krachtig. Voor Jana beginnen al die calo-
rieën zich op te stapelen, net als de kilo’s die 
er tegen de zomer af moeten. Anders kan 
zij geen selfie met de hashtag #beachbody 
op Instagram posten. Gelukkig is er nog het 
InterFacultair Kampioenschap badminton 
in het GUSB (7/12), waar ze toch een beetje 
kan zwoegen. Jason, eerste bachelor Burgie 
en trouwe fan van Jana’s Instagramaccount 
zal ook op het IFK zijn. Al is het maar om 
te zien hoe zij heen en weer huppelt. Tom 
wil ook gaan, vooral voor de leute. Concreet 
weet hij nog niet voor welke vereniging hij 
gaat supporteren. “De VEK zou het goed 
doen, al heb ik me laten vertellen dat ook het 
VRG, WiNA, Dentalia en Geologica kans 
maken op goud”, zegt hij als een ware expert. 
En experts in het zuipen zijn het allemaal, 
de bovengenoemde studenten. Een voor een 
hebben ze hun tickets voor de Massacantus 
XXIII gekocht (9/12). Flanders Expo gaat 
voor hen de laatste gelegenheid zijn om voor 
de examens goed te zuipen. Want dan is het 
echt wel tijd om te blokken. 

door Adel Mouchalleh

cartoon door Bos Goderis
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ON THE ORIGIN OF

- Het Boerekot -
door Pieterjan SchepensGod mag dan misschien alwetend zijn, de gemid-

delde student blijft onwetend over zijn eigen vier-
kante meter. Omdat God tot op heden weigerde 
die kennis met ons te delen, doen wij dat in zijn 
plaats. Vandaag: het Boerekot.

‘Bio-ingenieurswetenschappen’ doet denken aan 
figuren in witte  labojassen die gemuteerde mui-
zen ter wereld helpen. Bang van ze geworden als 
u ze ’s nachts tegenkomt? Beeld ze dan in als de 
bewoners van het wel minder schrikwekkend 
klinkende Boerekot. Maar toegegeven, zelfs 
boeren klinken niet echt als een uitnodiging 
om u naar de verre Coupure Links te begeven. 
Nochtans verdient hun campus een beetje res-
pect voor waarschijnlijk de meest originele au-
ditoriumnaam van de UGent: 
auditorium Oehoe. Inclusief 
opgezette oehoe. Mislukt ex-
perimentje van de boeren?

BOEREN
Maar genoeg platitudes over 
onze laboboeren; dit heet een 
serieuze rubriek te zijn. U 
kwam hier om de geschiede-
nis van het Boerekot te lezen. 
Awel, voor de boeren waren 
er, wel ja, boeren. Desbetreffende boeren waren 
niet als de andere boeren omdat hun land zich 
binnen de stadsmuren van Gent bevond. Boeren 
in alle peis en vree? Nein, halverwege de acht-
tiende eeuw besloot de overheid een kanaal door 
het landbouwgebied te graven: de Coupure was 
geboren. Nog meer dan boeren trok een water-
weg richting Brugge en Noordzee industriëlen 
en verlichte denkers aan: de eersten pootten 
er vroegindustriële fabrieken neer, de tweeden 
vonden hun gading in het Rasphuis.

OP KOT
Het Rasphuis stond op exact dezelfde plek als 
waar het Boerekot nu staat en was een gevan-
genis. In die tijd was dat een vooruitgang. Ver-
lichtingsdenkers argumenteerden dat het straf-

recht niet enkel moest dienen om criminelen te 
straffen, maar ook om ze in de maatschappij te 
re-integreren. Een gevangenisstraf met dwan-
garbeid werd daarvoor ideaal geacht: het gaf 
veroordeelden tijd om tot inkeer te komen en 
een nuttige stiel te leren (landlopers vielen trou-
wens ook onder de oorspronkelijke doelgroep). 
De gevangenen in het Rasphuis konden zich zo 
verblijden op het raspen van verfhout – nodig 
om bepaalde verfkleuren te maken. Het gebouw 

zelf werd volgens evenzeer 
verlichte principes gebouwd: 
het zag eruit als een wiel met 
acht spaken met een centrale 
binnenkoer. Hierdoor kon-
den gevangenen specifiek 
opgesloten worden met an-
deren van een gelijk geslacht, 
leeftijd en misdaadcategorie. 
Wat experimenteren met de 
(menselijke) natuur gaat in 
het Boerekot dus al op een 

lange traditie terug. Overigens was het Rasphuis 
een internationaal succes: als een van de eerste 
dergelijke gebouwen werd het elders in Europa 
en zelfs in de Verenigde Staten gekopieerd.

DE OEHOE KOMT
Met het verloop de jaren en eeuwen kreeg het 
gebouw evenwel een steeds slechtere reputatie 
en werd de gevangenis in 1935 gesloten. Kort 
daarop werd het afgebroken en verrees er een 
nieuw gebouw voor de Rijkslandbouwhoge-
school, die in de jaren 60 een deel werd van de 
Universiteit en nu de faculteit Bio-Ingenieurs-
wetenschappen heet. Tien jaar geleden besloot 
de Universiteit ten slotte er het complex neer te 
poten waar de opgezette oehoe sindsdien over 
zijn boeren waakt. 
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DIGITALISERING 
AAN DE UGENT
DOOR SUZANNE GROOTVELD EN KOBA RYCKEWAERT

Van kinderwieg tot het digitale tijdperk waarin we ons vandaag be-
vinden, onze generatie is samen met het internet groot geworden. 
Inmiddels is een wereld zonder het net niet meer in te beelden. 
Waar blijft onze geliefde universiteit in het tijdperk waarin de 
computer heerst?

Met een druk op de knop komt u op de Wikipedia-pagina 
‘digitaal’ uit. “Digitaal is afgeleid van het Latijnse woord di-
gitus, dat vinger betekent, en refereert aan het tellen op de 
vingers.” Wat volgt, is een pagina bomvol informatie. Rela-
tief kort geleden had u met uw luie kont naar de bibliotheek 
moeten gaan om een boek te vinden over het onderwerp. 
Gelukkig heeft u het internet en mag uw kont blijven rusten 
op uw bureaustoel.
Onze universiteit durfde denken en begreep al snel dat ook 
de valven een digitale versie no-
dig hadden. Met net iets meer 
drukken op net iets meer knop-
pen komt u op Minerva terecht, 
waar u na het waden tussen de 
nieuwe aankondigingen, docu-
menten, links, of een van de an-
dere 21 toepassingen, vindt wat 
u zocht. De kans is groot dat u 
dan nog wordt doorverwezen 
naar Zephyr, Oasis, Curios, Ar-
temis of een van de vele andere 
platformen voor u uiteindelijk 
toch uw missie volbrengt.

PLATFORMODIUS 
“Digitalisering gaat in golven, en alles digitaliseert, binnen 
en buiten de universiteit”, aldus Lieven De Marez, hoofd 
aan de onderzoeksgroep voor Media & ICT. “Elke vorm 
van communicatie heeft een soort van online equivalent 
gekregen, maar het vervangt de oude vorm niet. Denk bij-
voorbeeld aan tablets in het onderwijs: men dacht dat die 
boeken zouden vervangen, maar uiteindelijk zie je ontgoo-
cheling bij de leraars. Je ziet zoiets altijd met een hype: je 
krijgt digitalisering, men denkt dat de nieuwe technologie 
de oude zal overnemen, maar uiteindelijk valt de slinger 
vaak wat terug, naar een kristallisering in het midden. Zo 
ontstaat er een hype cycle. Misschien zijn de onderwijsplat-
formen ook wel dit proces aan het doormaken. Sommige 

technologische ontwikkelingen blijven, andere verdwijnen. 
Het belangrijke blijft om naar de functionaliteit van een 
platform te kijken, het nut. De functionaliteit van Minerva 
en andere platformen moeten we niet in vraag stellen. Je 
moet heel snel erg veel kunnen communiceren, veel meer 
dan vroeger. ”
Volgens De Marez is de veelheid aan platformen wel een 
probleem. “De volgende stap is volgens mij integratie tot één 
plaats, een one stop shop.” Maar volgens Toon Van Hoecke, 

afdelingshoofd onderwijstech-
nologie, is zoiets niet haalbaar. 
“Ze moeten inderdaad wel beter 
op elkaar afgestemd worden, 
maar één platform is niet realis-
tisch. De overgang van het ene 
naar het andere platform moet 
inderdaad wel transparanter.”

DIGIOTALIUS 
FUNCTIONALIX
“Ook de usability kan beter, 
maar dat is een proces, en we 
zijn geen Steve Jobs natuurlijk”, 
vertelt De Marez. “Er is niet al-

leen een veelheid aan platforms, maar ook aan functionali-
teiten binnen Minerva. Je kan Minerva vergelijken met een 
Zwitsers zakmes. De ontwikkelingszijde voorziet een twin-
tigtal functionaliteiten aan een zakmes, maar uiteindelijk 
gebruik je toch alleen maar het mes. De andere opties ge-
bruik je zo goed als niet, en uiteindelijk is dit een overload.”
Tammy Schellens hoofddocent aan de afdeling onderwijs-
technologie aan de Universiteit Gent, ziet geen oplossing 
in het schrappen van de ongebruikte functies. “Er zijn heel 
veel opties die we niet allemaal gebruiken, maar daarom 
moeten we ze niet wegdoen. Het is wel belangrijk dat er ge-
keken wordt waarom bepaalde opties niet benut worden. Ik 
denk dat we ze soms niet gebruiken, omdat we niet goed 
weten hoe we dit het beste kunnen doen.”
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Ook Van Hoecke ziet hier eerder een pro-
bleem bij de gebruikers dan bij het platform 
zelf. “Het hangt natuurlijk een beetje af van 
de lesgevers zelf en hoe ze daarmee omgaan. 
Soms is het inderdaad wel nodig dat zij aan 
de studenten iets duidelijkere instructies ge-
ven over waar hun aandacht ligt, want dat 
hangt een beetje af van de manier van lesge-
ven. Hoe dan ook hebben zij wel de moge-
lijkheid om digitaal hygiënischer te zijn, en 
functies dicht te zetten die ze absoluut niet 
gaan gebruiken.”

WHATSUSS APPSIA?
De meeste studenten wijken echter uit naar 
instrumenten die ze beter kennen. Ze ge-
bruiken Facebook en WhatsApp om met el-
kaar te communiceren, mailen voor officiële 
communicatie, en gebruiken Google Drive 
om documenten te delen. Uiteindelijk kij-
ken we zo nu en dan nog eens op Minerva, 
en als het echt moet komt Athena of een van 
die andere Griekse goden ook nog eens aan 
de beurt. “Er is ergens een attitudeprobleem”, 
meent De Marez. “Ik denk dat de jongeren in 
de veelheid aan platformen en zaken waar ze 
mee bezig zijn vaak hun weg niet meer vin-

den. Ze maken het heel complex voor zich-
zelf. Op zich heb ik daar niets tegen; ik vind 
dat zelfs heel natuurlijk. Maar wij doen alle 
officiële communicatie via Minerva, en het is 
aan de student om dat op te volgen.”
Maar geef eerlijk toe, Minerva is niet echt een 
catchy ding. Ook Schellens is het hiermee 
eens: “Er zijn alternatieven voor studenten 
die veel aantrekkelijker zijn. De uitdaging is 
volgens mij om die alternatieven voor een 
stuk te integreren binnen Minerva. Vervan-
ging is volgens mij geen oplossing, want er 
bestaat ook niet echt een betere elektronische 
leeromgeving. Maar uitbreiding en optimali-
sering van Minerva is wel mogelijk en nood-
zakelijk.”

INNOVAUCIUS 
CHALLENGAUSUS

Ook uit de Innoversity Challenge blijkt dat 
verdere finetuning van Minerva en co belang-
rijk is voor studenten. Naast wilde ideeën 
over vernieuwing van ons onderwijs, wijzen 
veel van de ingediende voorstellen vooral op 
de mankementen van de bestaande platfor-
men. Een Minerva-app, integratie van Mi-
nerva en Oasis, verbetering van de notifica-

CARTOON DOOR BOS GODERIS
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ACHTERKLAP

ties, de agenda’s synchroniseren … het team 
achter Minerva leest en luistert aandachtig. 
“We gaan de mensen die ideeën in dezelfde 
lijn naar voren gebracht hebben eens samen-
roepen en dan kijken wat er mogelijk is”, zegt 
Van Hoecke. “We doen wat we kunnen, maar 
we worden soms van verschillende kanten 
getrokken, en de middelen zijn er niet altijd. 
Er gebeurt ook veel rond onderwijsvernieu-
wing, en het is altijd wat afwegen of zoiets 
prioriteit moet krijgen ten opzichte van de 
basisfunctionaliteiten.”
“Als de Innoversity Challenge spontaan reac-
ties oplevert op wat er vandaag misloopt, dan 
is dat een signaal dat het basisplatform verbe-
teren de eerste stap is”, vertelt De Marez. “Ik 
denk dat de universiteit zijn prioriteit daar 
ook wel zal leggen, en dat echt nieuwe ideeën 
ontwikkelen pas de tweede stap is.” Maar ook 
die tweede stap is voor De Marez belangrijk. 
“Als je nieuwe technologieën in de les inte-

greert en je bereidt dat goed voor, dan werkt 
zoiets echt goed. Maar ik weet soms ook niet 
wat wel werkt en wat niet. Dat ligt dan mis-
schien bij de docent zelf, niet bij de universi-
teit. En de Innoversity Challenge kan voor die 
docenten inspiratie opleveren.”

ELEKTRONITRITE 
Een van de voorbeelden van onderwijsver-
nieuwing dat het meest tot de verbeelding 
spreekt, zijn de zogenaamde Massive Open 
Online Courses (MOOC’s), waarmee inter-

“Uitbreiding en optimalisering 
van Minerva is noodzakelijk” 
— Tammy Schellens

We doen wat we kunnen, 
maar de middelen zijn er 
niet altijd” 
— ToonVan Hoecke



ACHTERKLAP door Selin Bakistanli

STOP THE PROHIBITION

Het is de trouwe Brugganger niet ontgaan: 
sinds begin dit academiejaar moet je tien 
cent betalen voor een plastieken bekertje 
waarmee je dan aan het kraantje water kan 
tappen. Afzetterij! De schachten van Poli-
teia hebben de opdracht gekregen om deze 
drooglegging tegen te gaan door o.a. bekers 
uit te delen aan de Brug. Jammer genoeg wa-
ren de schachten te lui: de opdracht is voor-
barig afgelast. Dan maar dorst lijden. 

1000 RODE NEUZEN

Nog meer nieuws uit de Faculteit Politieke en 
Sociale Wetenschappen! Prof Carl Devos, die 
van het buisvak Politicologie, heeft laten we-
ten dat hij ter ere van de Rode Neuzenweek 
bereid is om een hoofdstuk te laten vallen. 
Voorwaarde? Op 1 december moet gans het 
UFO volzitten met studenten die de beken-
de rode neus op hebben. Dat zijn zo’n 1000 
studenten indien elk plaatsje bezet is. Als de 
studenten erin slagen om ook de trappen te 
bezetten, mogen ze zelf kiezen welk hoofd-
stuk er wegvalt. Wij gokken op hoofdstuk 2. 
Allen daarheen!

UNINVITED

Woensdag 9 december vindt de jaarlijkse 
Massacantus plaats, hoera! Wie alvast af-
wezig zal zijn is de Vlaamse Geneeskundige 
Kring. Zij worden, na waarschuwingen, twee 
jaar geweerd van de Massacantus. Dit jaar is 
het tweede jaar. De uitsluiting kwam er na 
ongepast gedrag en een vermeende diefstal 
van borden en banners. Die geneeskundestu-
denten toch ... Als tegenreactie organiseert 
de VGK een anti-Massacantus-cantus. If you 
can’t join ‘em, beat ‘em.

nationale experts van allerlei grote institu-
ten rechtstreeks je kamer binnenkomen via 
online hoorcolleges. Zo kan iedereen in alle 
uithoeken van de wereld deelnemen aan deze 
massacursussen. De Marez: “Ik zie zeker de 
meerwaarde in van dit soort projecten, al is 
het wel weer een extra belasting van de les-
gever. Maar het is natuurlijk niet zo dat we 
binnen de universiteit alles zelf moeten or-
ganiseren. Een combinatie met bestaande 
organisaties die MOOC’s aanbieden moet 
mogelijk zijn.” 
“Veel studenten denken dat bij het opnemen 
van hoorcolleges de kous af is, maar zo sim-

pel is het niet”, stelt Schellens. “Er zit zeker 
potentieel in, maar er moet nagedacht wor-
den over hoe er met de opgenomen hoorcol-
leges wordt omgegaan. Is het wel zinvol om 
een hoorcollege van drie uur online te zetten? 
Misschien moeten we alleen de belangrijke 
delen nemen, of een uitbreidingsoefening 
online zetten. Maar de universiteit is er zeker 
wel mee bezig, zo liggen er plannen op tafel 
om drie MOOC’s in het leven te roepen. Be-
langrijk is wel dat de studenten worden op-
gevolgd, anders is de motivatie waarschijnlijk 
snel weg. Daarin is de rol van de docent van 
groot belang.” 

CARTOON DOOR ADEL MOUCHALLEH
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THE OVERPOORT SHOW 
DOOR MARIJE DE DECKER, SELIN BAKISTANLI EN ELENA DE BACQUER

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

De Overpoort heeft een probleem. Steeds meer mensen, gaande van 
studenten tot café-uitbaters, klagen over een gevoel van onveiligheid 
als ze het hebben over deze beruchte straat. Vier gloednieuwe politie-
camera’s zouden dit probleem moeten verhelpen. 

Elke Gentse student wandelde of kroop in 
zijn leven minstens één keertje door de be-
ruchte Overpoortstraat tijdens de late (of 
vroege) uurtjes van de dag. Toch voelt zes 
van de tien studenten zich niet veilig in deze 
populaire uitgaansbuurt. Zo associeert bijna 
twintig procent van de studentenpopulatie de 
Overpoort met vechtpartijen. Dat blijkt uit 
cijfers van een onderzoek dat werd gevoerd 
in opdracht van vzw De Gentse Tappers, 
een vereniging van café-eigenaren die de 
Overpoort gezelliger en veiliger wil maken. 
Ook Stad Gent en de Gentse politie zijn zich 
bewust van dit probleem en proberen hier 
al jaren met weinig succes verbetering in te 
brengen. Een suggestie die al heel lang werd 
geopperd door de uitbaters van de Over-

poort, was om er camera’s te plaatsen om 
zo het probleem te verhelpen. Na jaren van 
weigering is het Gentse stadsbestuur uitein-
delijk toch ingegaan op die vraag, waardoor 
er sinds begin november vier nieuwe came-
ra’s hangen te blinken in de Overpoortstraat. 

WAAROM CAMERA’S? 
Wekelijks zakken grote aantallen studenten 
af naar dit Gents feestparadijs om er pintjes 
te drinken, te dansen, een nieuw lief op te 
doen of de straatgrond van iets dichterbij 
te bekijken. En dat uiteraard allemaal als 
ontspanning tussen het vele studeren door. 
Hoe onschuldig dat ook moge klinken, in 
werkelijkheid gaat dat er helaas niet altijd 
even braaf aan toe. Zatte mensen durven 

BIG BROTHER

IS WATCHING
YOU



nogal eens dwaas of agressief uit de hoek te 
komen en dat leidt vaak tot vechtpartijen of 
andere incidenten. Ook gauwdiefstallen zijn 
schering en inslag in de Overpoort, omdat 
personen met slechte bedoelingen graag pro-
fiteren van het moment van zwakte van hun 
tegenstander. Het heuglijke nieuws is dat 
dankzij de nieuwe camera’s van de politie dit 
voortaan ook allemaal gemonitord kan wor-
den. Op die manier hoopt men dat het in de 
toekomst gemakkelijker zal worden om de 
snoodaards die ons het leven zuur maken op 
te sporen, zodat het goede kan zegevieren in 
Gent en op aarde en wij allen in vrede kun-
nen verder feesten, amen. 
De beslissing om camera’s te plaatsen kwam 
er dus niet zonder meer: enkel omdat ande-
re acties om van de Overpoort een veiligere 
straat te maken weinig succes hadden, is deze 
stap ondernomen. Zo vonden er vorig jaar 
maar liefst 152 vechtpartijen en 376 diefstal-
len in de Overpoort plaats, die ook aangege-
ven werden bij de politie. Manuel Gonzalez, 
de woordvoerder van de Gentse politie be-
vestigt: “Dat aantal valt zeker niet te negeren. 
Wij zijn ons ervan bewust dat dit een grote 
studentenstad is en dat studenten af en toe 
nood hebben aan wat ontspanning. Het is 
voor ons echter van belang dat ze die ont-
spanning ook in een veilige omgeving kun-
nen beleven, vandaar dus dat we die nieuwe 
camera’s geïnstalleerd hebben. Gent is trou-
wens een van de laatste steden in België waar 

er politiecamera’s op het openbare domein 
komen”. Concreet is het de bedoeling dat 
de politie met behulp van die camera’s beter 
kan inspelen op incidenten door in de eerste 
plaats gerichter personeel te sturen wanneer 
op de beelden te zien is dat er iets fout loopt. 
Daarnaast kunnen die camerabeelden ook 
een hulpmiddel zijn om misdrijven op te 
lossen. Zo kunnen de beelden bijvoorbeeld 
uitsluitsel bieden bij tegenstrijdige verklarin-
gen, of bij de herkenning van een dader. 

CHECK YOURSELF
Tegenwoordig hangen in de Overpoort dus 
vier camera’s die 360 graden kunnen draaien 
en er zo voor zorgen dat de hele feeststraat 
en een aantal zijstraten ervan voortdurend in 
beeld zijn. Voor zij die eens willen zwaaien 
(of een andere actie naar keuze): er hangen 
camera’s boven de Decadance, Domino’s Piz-
za, de Overpoort Bowl en op de hoek aan het 
Sint-Pietersplein. Verder hangen er nog en-
kele in de Zuidbuurt, maar tenzij je in verge-
vorderde status bijzonder ver afwijkt tijdens 
je tripje naar de wc’s hoef je je daar hoege-
naamd geen zorgen over te maken. 
Het nieuwste project van de Gentse politie is 
er wel niet zonder slag of stoot gekomen en 
betekent zeker niet het einde van de initiatie-
ven. Gonzalez waarschuwt dat dit geen teken 
is dat blauw zal verdwijnen uit het straat-
beeld: “Het is niet de bedoeling dat de came-
ra’s de agenten zullen vervangen. De camera’s 

zijn een aanvulling op ons personeel; je moet 
namelijk de twee samen hebben opdat het 
systeem zou werken. Als we dat op termijn 
nog combineren met sociale media, wat ons 
volgende project is, denk ik dat we een mooi 
totaalplaatje hebben.” Wie denkt geen gehoor 
te zullen vinden bij de politie bij een (klein) 
incident, luistert beter naar zijn volgende 
wijze raad: “Het is ook heel belangrijk dat 
diegenen die slachtoffer worden, weten dat 
die camera’s daar hangen en dat deze voor 
mogelijk bewijsmateriaal kunnen zorgen. 
Daarom is het zeker van belang dat je altijd 
een aangifte doet als je iets overkomt. Zo 
hebben we slechts twee dagen na de plaatsing 
van de camera’s al een dader kunnen identifi-
ceren aan de hand van de beelden.”

PEEPSHOW
Zoals eerder vermeld was Stad Gent eerst 
geen fan van de camera’s, ondanks het aan-
dringen van cafébazen. De voornaamste re-
denen hiervoor waren de extra mankracht 
die nodig is om alle beelden te monitoren, 
en — natuurlijk — een bezorgdheid over het 
respecteren van het recht op privacy. Toch 
moet benadrukt worden dat de camera’s er 
in de eerste plaats zijn gehangen om de vei-
ligheid van de studenten meer te kunnen 
garanderen en níet om hen beter in de gaten 
te houden. Ook Claude Beernaerts, woord-
voerder van het kabinet van burgemeester 
Daniël Termont, beklemtoont dat. “Wij wil-
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len zeker geen ‘Big Brother’-toestanden. En-
kel gemachtigde mensen kunnen de beelden 
bekijken.” Zij die de beelden te zien krijgen 
zijn bovendien gebonden aan hun beroeps-
geheim en discretieplicht. Handig om te we-
ten … “Bovendien zijn de camera’s gericht 
op openbaar domein. Mocht het toch zijn 
dat een camera bij het draaien ergens binnen 
kijkt, dan wordt het scherm zwart.” Geen 
peepshows dus voor Ghent’s finest. Studen-
tenambtenaar Anneke Vanden Bulcke be-
vestigt dit. “We willen dat de studenten terug 
een gevoel van veiligheid krijgen. Het is niet 
de bedoeling om alles wat ze daar uitspoken 
te filmen.”
De beslissing om camera’s te plaatsen in de 
Toverpoort is zoveel mogelijk bekend ge-
maakt. Er is een persmoment georganiseerd 
om iedereen in te lichten dat er beelden op-
genomen worden en er is gecommuniceerd 
naar studenten(verenigingen) toe. Ook zo 
probeerden de politiediensten de privacy van 
de mensen zoveel mogelijk te waarborgen.

WE, THE STUDENTS
Er is inderdaad een e-mail rondgestuurd 
naar de verschillende verenigingen en kon-
venten, maar hoeveel inspraak hadden de 
studenten, als voornaamste Overpoortge-
bruikers, daadwerkelijk inspraak in de beslis-

sing? De plaatsing van de camera’s is een idee 
dat al heel lang geopperd wordt, vooral door 
de horecabazen. Toch zijn een aantal studen-
tenverenigingen ook vragende partij geweest 
voor een dergelijke beslissing, zegt Gonzalez. 
Het is een terugkerend fenomeen: jaar na 
jaar uiten studenten hun bezorgdheid over 
de veiligheid in ‘hun’ Overpoort. Tijdens het 
studentenoverleg, waar het stadsbestuur en 
verschillende studentenvertegenwoordigers 
en -koepels samenzitten, is het idee geopperd 
als mogelijke oplossing voor de problemati-
sche situatie en toonden de studenten geen 
bezwaar. Lennert Noppe, voorzitter van de 
Gentse StudentenRaad, beaamt dat er van-
uit de konventen vraag was naar meer po-
litie-acties toen er twee jaar terug heel veel 
diefstal, overlast en geweld was in de Over-
poort. Deze acties bleken geen goede oplos-
sing, en toen door de café-uitbaters het idee 
om camera’s te plaatsen geopperd werd, zijn 
de studenten nooit tegen geweest. “Privacy-
gewijs zijn er wel een aantal bedenkingen die 
ik me maak”, zegt Noppe, “maar als niemand 
zich echt veilig voelde in de Overpoort, moet 
er iets gedaan worden aan dat probleem. Stu-
denten moeten op een veilige manier kunnen 
uitgaan zonder schrik te hebben. Mensen die 
amok willen maken, anderen willen overval-
len of naar de Overpoort komen met slechte 

bedoelingen horen daar niet thuis.” 
Vanuit de andere studentengeledingen klinkt 
het ook quasi unaniem: iedereen is voorstan-
der van camera’s in de Overpoort. Dat er een 
kans is dat er beelden opgenomen worden 
waarop ze al kotsend of met de broek op de 
enkels te bewonderen zijn, nemen ze dan ook 
voor lief. 

“I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that”
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"HIER WORD JE TOCH 
NIET VROLIJK VAN?"

DOOR LAURA MASSA EN PIETER GORDTS
FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM

“Ding-Ding-Ding!” Martin Valcke windt 
zich zo zeer op achter zijn bureau wanneer 
hij de resultaten van de recente wiskunde-
peilingen met ons overloopt dat hij zelf een 
alarmbel naspeelt. “Al sinds 2000 gaat het 
gestaag achteruit met ons onderwijs. Er zijn 
dringend hervormingen nodig.” Dat hij niet 
verlegen zit om een straffe uitspraak, hoeft 
niemand te verbazen. Een kleine selectie uit 
’s mans oeuvre: hij was één van de personen 
achter de afschaffing van de giscorrectie. Tot 
daar aan toe, al bespaarde hij studenten wel 
liters angstzweet tijdens examens. Hij maakte 
zich daarnaast bijzonder populair bij zowat 
alle leerlingen door erop te wijzen dat huis-
werk op zich amper een leereffect heeft. Hij 
leidde echter ook de doorlichting van ver-
schillende lerarenopleidingen in Vlaanderen 
en maakte zich daarmee bijzonder onpopu-
lair in bepaalde educatieve kringen – “Op 
sommige plaatsen (lees: in de Centra voor 

EEN ALARMBEL VOOR HET VLAAMSE ONDERWIJS

“Bereken de afgeleide van f(x) = 2 cos (3x) * sin (x)”, dat was wat we 
voorlegden in de vorige editie van Schamper. Zelf geen idee hoe daar 
aan te beginnen? Geen nood, u bent niet alleen! Uit recente peilingen 
bleek immers dat de mate waarin de eindtermen in de derde graad 
van het secundair gehaald worden alarmerend is. “Dit is een alarmbel 
voor ons onderwijs”, aldus professor Martin Valcke. 

Volwassenonderwijs, red.) moest ik mijn ge-
zicht toch best niet meer laten zien”, aldus 
Valcke zelf. Enfant terrible van de Vlaamse 
onderwijswereld, quoi. Weliswaar met ge-
noeg academische merites om iets zinnigs 
te zeggen te hebben. Eentje om aan boven-
staand lijstje toe te voegen, als reactie op wat 
hij vindt van huidig minister van onderwijs: 
“Hilde Crevits? Hmm (glimlacht), onze ‘be-
ton-minister’.” Onze redacteur kijkt wat ver-
rast. Hoezo? “Betonminister’ als in ‘besteedt 
haar hele budget aan de —weliswaar brood-
nodige— bouw van schoolgebouwen’.” Wat 
begon als een gesprek over de toekomstige 
aanpassingen van de eindtermen draaide uit 
op meer. Véél meer.

EINDTERMEN
Dat eindtermen variabel zijn, is natuurlijk 
logisch in een veranderende samenleving. 
Denk daarbij alleen al aan informatica. Om 
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het voorbeeld van de eindtermen wiskunde 
echter te blijven volgen: eerst en vooral blijft 
het Vlaams wiskundig onderwijs interna-
tionaal gezien van een hoog niveau. Máár, 
een steeds groter deel van de leerlingen 
haalt de eindtermen wiskunde niet. Zowel 
de peilingsproeven voor wiskunde — waar-
in gepeild wordt in hoeverre de eindtermen 
wiskunde gehaald worden — als de PISA-re-
sultaten — de on-
der wij sp e i l ingen 
van de OESO — to-
nen aan dat de hoge 
cijfers voor Vlaan-
deren recent een 
dip laten optekenen. 
Meer zelfs, volgens 
de peilingsproeven 
haalt slechts een nip-
te helft van de leer-
lingen in het ASO, 
over alle richtingen 
heen, de eindtermen 
inzake wiskunde. De 
resultaten voor de 
(zwaar) wiskundige 
richtingen zijn nog 
steeds erg goed, al 
duiken hier en daar 
mindere resultaten 
op. Kijken we ech-
ter naar de niet-wiskundige en niet-talige 
richtingen zoals Moderne Talen en Humane 
Wetenschappen, zijn de resultaten downright 
dramatisch. De resultaten voor statistiek va-
riëren hierbij van 25% tot 46%. “Hier word je 
toch niet vrolijk van?!”, roept Valcke uit.
Dat zulk een negatieve doorlichting van de 
eindtermen, al is het maar voor één vak, re-
sulteert in de oproep van minister van On-
derwijs Hilde Crevits om de eindtermen te 
herzien, begrijpt Valcke wel. Maar dat die 

eindtermen al twintig jaar onveranderd zijn, 
is natuurlijk flauwekul. “Die zijn continu in 
revisie. De hoofdbrok van die eindtermen is 
natuurlijk wel al heel oud en aan verandering 
toe.” Over hoe deze herziening dient te ver-
lopen, heeft hij een duidelijk beeld. “Daarbij 
dienen vier belangrijke stemmen gehoord te 
worden. Eerst en vooral moet er rekening ge-
houden worden met de stand van zaken in de 
wetenschappelijke kennis van het desbetref-
fende vak. Daarnaast zijn er de inzichten uit 
de ontwikkelingspsychologie: ‘Hoe leert een 
leerling? Wat maakt een kind door tijdens 
zijn puberteit?’ Voorts is er de social efficie-
ny: kort gesteld moeten we de arbeidsmarkt 
vragen waar zij nood aan hebben. En als ge-

meenschappelijke deler moeten we een kri-
tische blik onderhouden waarbij we ons als 
maatschappij moeten afvragen welke soort 
leerlingen we willen afleveren.” Of al deze 
stemmen aan bod zullen komen in het ‘breed 
maatschappelijk debat’ waartoe Hilde Crevits 
opriep, betwijfelt Valcke echter stellig. “Ie-
dereen permitteert zich om te definiëren wat 
er geacht wordt om te leren. Ik vind dat sym-
pathiek hoor, dat het maatschappelijk debat 
gevoerd wordt. Maar ik hoop dat de lat hoog 
gelegd zal worden.”

HET ‘KITTEKAT-ONDERWIJS’
Gevraagd naar zijn mening over de op po-
ten staande hervorming van het secundair 
onderwijs, antwoordt Valcke verrassend dat 
die eigenlijk niet nodig had moeten zijn. “Het 

decreet dat we nu hebben voor het secundair 
onderwijs is zo breed dat elke school dit al 
volledig kan doen. Er bestaan nu al veel scho-
len waar ASO, TSO en BSO niet meer bestaan 
en alles volledig door elkaar loopt! Ik pleit er 
veel meer voor dat scholen hun experimen-
tele ruimte gebruiken om voor hún studen-
tenpopulatie het gewenste onderwijs uit te 
bouwen. Want dat is juist eigen aan Vlaande-

ren: wij hebben een 
heel breed pallet aan 
scholen, van klas-
siek Jezuïetencollege 
tot experimenteel 
beroepsonderwijs. 
Push dat! Je hebt 
eigenlijk geen grote 
hervorming van het 
secundair onderwijs 
nodig. Zorg ervoor 
dat je inhouden 
veranderen. Je weet, 
Vlaanderen heeft 
een zeer uniek soort 
onderwijs. Ik noem 
dat het ‘kittekat-on-
derwijs’: je kan tot 
op het einde van je 
schoolcarrière bijna 
alle vakken krijgen. 
Eén uur Duits is ei-

genlijk een schande voor het Duits! Schaf dat 
uurtje toch af en investeer het in iets anders.”
“Er staan goede dingen in de beleidslijnen 
omtrent de hervorming, hoor. Maar het is 
nog afwachten of en hoe die ingevuld zullen 
worden.” Zo verschilt hij danig van mening 
met de toekomstige uitbater van een Brazili-
aanse bed&breakfast (tip: hij vertoont opval-
lende uiterlijke kenmerken met Marcske uit 
‘F.C. De Kampioenen’, Red.) over de creatie 
van een brede, eerste graad. Toegegeven, de 
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huidige minister van Onderwijs geeft Valc-
ke daar ondertussen wel gelijk in en schafte 
die hervorming af. Hijzelf vindt dat er meer 
gefocust moet worden op de laatste graad. 
“Studiekeuze begint bij ons heel vroeg, maar 
tegen dat jongeren schoolmoe geraken, ge-
ven we het op. Ongeveer 40% wil na het 
vijfde jaar zo snel mogelijk de schoolbanken 
verlaten. De didactiek van de derde graad 
moet daarom dus grondig herzien worden. 
We denken continu in termen van vakken. 
Niet in termen van ‘hoe gaan we lesgeven’. 
Leraars maken zich zorgen dat ze hun boek 
niet kunnen afwerken. Maar waarop slaat dat 
‘uw boek afwerken’? Studenten in de laatste 
graad worden behandeld als kinderen. Ze 
zijn bezig met hun gsm, moeten nooit ver-
antwoordelijkheden opnemen... Dan loopt 
het natuurlijk fout met de doorstroom naar 
het hoger onderwijs.”

RESPONSABILISERING
Ook daar wringt volgens hem dus het 
schoentje. We moeten dringend meer fun-
damenteel en kritisch gaan nadenken over 

ons onderwijssysteem. “Op dit moment 
moet er een soort noodgreep gebeuren. (Dus 
toch hervormingen?, red.) Ten eerste dus een 
grondige doorlichting van de eindtermen. 
Twee, uw eisen zeer goed duidelijk maken.” 
Valcke pleit er bijvoorbeeld voor om vanaf 
dag één van het academiejaar voorgaande 
examens online te zetten. “Ziet ne keer man-
neke, want dat is wel wat gij gaat moeten kun-
nen op het einde van het jaar, eh! Zet die stu-
denten aan het werk, mét hoge eisen!” Valcke 
ijvert met andere woorden voor een duidelijk 
responsibilisering: zowel van leerkrachten als 
van leerlingen. “Zet iedereen voor zijn ver-
antwoordelijkheden, ook leerlingen! Bijvoor-
beeld: je moet afgeleiden onderwijzen. Je zegt 
dan tegen een leerling: jij bereidt dat voor 
tegen volgende week en legt het uit aan je 
collega’s. Maar, dan zit die leerling in kwestie 
wel drie of vier uur samen met de leerkracht 
om dat voor te bereiden. Hij zal het kunnen, 
maar de rest ook.” Het gebrek aan motiva-
tie bij leerlingen moet dus opgelost worden 
door hogere eisen te stellen. Sceptische blik-
ken countert Valcke door te verwijzen naar 

Martin houdt van ouwe dozen
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zijn eigen schoolcarrière: hij slaagde er ooit 
zelf in om door de toelatingsexamens van de 
universiteit te geraken als TSO-leerling. Hoe? 
Omdat hij gemotiveerd was.

TOELATINGSPROEVEN
Natuurlijk heeft Valcke ook een idealistische 
mening over de verguisde toelatingsproeven. 
“In principe zouden de toelatingsproeven 
overbodig moeten zijn, omdat iedereen die 
een diploma middelbaar onderwijs heeft ge-
haald, eigenlijk al de bevestiging kreeg dat 
die hoger onderwijs aankan. Maar, momen-
teel leveren wij diploma’s af ‘met knippen in’. 
Aangezien niet iedereen de eindtermen haalt, 
zijn die diploma’s deels hun nut als toela-
tingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs 
aan het voorbijstreven.” Ziedaar waarom een 
herziening van de eindtermen samen moet 
gaan met een bredere hervorming van het 
onderwijs.
Daardoor daalt het niveau van het hoger on-
derwijs stelselmatig. Valcke pleit er dan ook 
voor om universiteiten nu wél toelatingsexa-

mens te laten organiseren, verplicht én met 
hoge voorwaarden. “Op die manier kunnen 
we de fouten uit het verleden op korte ter-
mijn recht trekken.” Voor de lange termijn 
zijn er dus hervormingen nodig. Hilde Cre-
vits stelde bij de presentatie van de peilingen 
naar de eindtermen wiskunde nog dat ‘goed 
onderwijs samen gemaakt moet worden’. 
Meer dan waarschijnlijk gaat Martin Valcke 
daarmee akkoord. Al schudt hij meewarig 
het hoofd als we hem vragen waarom die 
investering in scholenbouw dan zo fout is? 
“De eerste veertien dagen van haar mandaat 
had ze haar volledige budget voor vier jaar 
geblokkeerd. Scholenbouw: ik vind dat dat 
geen post is die door onderwijs zou moeten 
betaald worden. Er bestaan daar andere op-
lossingen voor. Dit is een dossier om u een 
kriek mee te lachen.” Of hij een aanbeveling 
heeft voor minister Crevits? “Investeer in de 
mensen die de kern zijn van het onderwijs; 
dat zijn de leerkrachten.” Benieuwd of die 
tsjevenpropaganda Valckes kritiek zal overle-
ven … Wordt wellicht vervolgd. 
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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. 

DEZE MET EEN * VERZONNEN WE

 Beste Schamper
Waar gaat dat naartoe met 
de hoogmoed van bepaalde 
konventen? Als je de leuzen op 
massazuipevenementen zoals de 
Beiaardcantus of de Gravensteen-
feesten mag geloven, is er maar 
een konvent en dat is SK Gent of 
FK Gent. Dat ze zo met tweeën 
het enige konvent van Gent zijn, 
blijkt niemand te storen. Dat er 
in werkelijkheid zeven konventen 
zijn, lijkt slechts een vervelend 
detail. Dat die andere konventen 
in vele opzichten superieur zijn, 
weten ze uiteraard, maar ze kie-
zen ervoor dat te negeren. Maar 
er is dus meer dan dat. 
Het moet gedaan zijn met die 
hoogmoed. Vandaar deze brief, 
beste Schamper. De pers, en 
Schamper in het bijzonder, is 
nog steeds het baken van licht in 
deze duistere tijden waarlangs de 
student zijn informatie vergaart 
— of was dat licht afkomstig 
van de smartphone waarop de 
student zijn Facebook checkt? 
Via dit prachtige kanaal wil ik 
alle studenten melden: er is NOG 
een konvent in Gent! Het enige 
konvent het kennen waard voor 
de meerwaardezoeker, het enige 
konvent waar alle, echt alle me-
ningen vertegenwoordigd zijn. 
De veertien verenigingen van dat 
konvent kunnen je alles leren wat 
je proffen je niet willen leren. Het 
zijn verenigingen die de occasio-
nele cantus of een zot feestje niet 
mijden, maar vooral de hersenen 

willen stimuleren en de student 
niet met minder hersencellen 
achterlaten na elke activiteit. 
Het konvent met een uitgebreide 
agenda vol fascinerende activitei-
ten die de student prikkelen. Het 
konvent waar discussie tot een 
kunstvorm verheven wordt en 
allen zich kunnen laven aan de 
stroom van kennis die er rijkelijk 
vloeit! Eén konvent, PFK Gent! 
Waar gaat dat naartoe met de 
hoogmoed in deze tekst, denkt 
u. Wel, soms moet een mens 
eens overdrijven om een punt 
te maken, waarde Schamper. 
Maar nu enkele feiten. Zoals 
dat PFK staat voor Politiek & 
Filosofisch Konvent. Of dat dit 
niets te maken heeft met de 
richting Pol&Soc, maar wel met 
alle ideologische, filosofische en 
politieke verenigingen aan onze 
Alma Mater. Nog een feit: elke 
mogelijke strekking is vertegen-
woordigd, van links naar rechts 
over politiek neutraal en politiek 
wispelturig, van vrijzinnig tot 
diepgelovig. Voor ieder wat wils. 
Voor de meerwaardezoeker één 
boodschap: vergeet die andere 
konventen, negeer hun onge-
gronde leuzen, wijs hun smach-
ten naar alleenheerschappij de 
deur en weet: er is meer.

Een overtuigde PFK’er.
(totáál niet de voorzitter, red.) 

 Waarde Schamperredactie,
Lang heb ik gezwegen. Te lang. 
Nu er na de Zuidbuurt ook 
in de Overpoortstraat nieuwe 
politiecamera’s bijgekomen zijn, 
uiteraard onder het valse mom 
van veiligheid, vraag ik mij af: 
‘Serieus, kinderen? Laten jullie 
je dan zo gemakkelijk in ’t zak 
zetten?’ Want, vergis jullie niet, 
ik spreek misschien niet vaak, 
maar ik zie. Ik zie veel. Jawel, 
de voorbije jaren heb ik alles en 
iedereen structureel gadegeslaan, 
en dat ging mij goed af, al zeg ik 
het zelf. Maar nu denken anderen 
dat dus ook te kunnen doen. Wel, 
ik herinner jullie: I am the one 
who stares.
Jullie dachten misschien dat ik 
ging klagen omwille van het feit 
dat mijn privacy nu geschonden 
zou worden. ‘Ze filmen immers 
die arme man z’n woning’, hoor 
ik ze zeggen. Ach jongelui, ik 
geef geen fuck om die dingen. 
Het gaat hier slechts om één 
ding: territorium. There can be 
only one. 
Voor de heren van de Lokale Po-
litie heb ik volgende boodschap: 
Is dit alles? Is dit alles wat jullie 
in huis hebben? Dan moet ik 
jullie teleurstellen, want zo snel 
ben ik niet geïntimideerd. Jullie 
zullen meer mogen meebrengen 
om mij te kunnen overwinnen. 
Want onthoud goed: ik heb geen 
stroom nodig. Ik heb geen batte-
rijen nodig. Ik stop nooit. Watch 
and learn. Ik zal op elk van jullie 

schermpjes te zien zijn. O, jawel. 
Ik zal er ‘s morgens staan. Ik zal 
er ‘s middags staan. Ik zal er ‘s 
avonds staan. Ha, ik zal er heel de 
nacht staan, al geven er vijfen-
dertig eerstejaars tegelijkertijd 
op mij over. Ik zal zo lang naar 
jullie zielige speeltjes kijken tot 
jullie me zelfs zien als jullie de 
ogen sluiten. Tot jullie niet meer 
kunnen dromen zonder mij te 
zien. Tot jullie smeken om een 
wapenstilstand.
Waarom? 
Omdat ik de fucking zakkenman 
ben. 

Tot genoegen,
Z.*
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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.

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

info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op  en 
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Welke nieuwe features zullen de ge-
bruikers opmerken?
“De lay-out gaat volledig op schop, want de 
huidige versie is op dat vlak nogal verouderd. 
Een van de innovaties is een weergave ver-
gelijkbaar met de nieuwsfeed van Facebook. 
Het is ons doel om op termijn ook Minerva 
te integreren. Dat zou betekenen dat je je ka-
lender, lessenrooster, documenten en notifi-
caties kan raadplegen vanop je smartphone.”

Gelijkaardig met de app Quivr die ge-
bruikt wordt in Leuven en Brussel? 
“Niet helemaal. Op Quivr kan je bijvoor-
beeld consulteren hoeveel plaatsen er nog 
vrij zijn in de bibliotheek. Vorig jaar hebben 
we ook bekeken hoe we dit kunnen lanceren 
in Gent. Helaas blijkt dat niet zo eenvoudig 
te realiseren, omdat je aan onze universiteit 
niet moet badgen bij het binnenkomen van 
een bibliotheek. Dat zou betekenen dat we 
ofwel zelf een badgingsysteem moesten op-
starten, ofwel iemand manueel moeten laten 
tellen. De enige plaats die hierin voorziet, is 
de Therminal, en daarvan weten we altijd hoe 
vol het is. Overvol.”

Hoe pakken jullie dit praktisch aan? 
“Bij Zeus zijn we met een tien à vijftiental 
mensen waarvan er vier zich toespitsen op 
het Hydra-project. Momenteel werken we 

DOOR LAETITIA MOUTON EN ELISE BOVENDEUR

Op het ogenblik van verschijnen van dit vod-
je, lanceert Zeus WPI een nieuwe versie van 
(U)Gentse App ‘Hydra’. Wij gaan na waarom 
de app tot op heden slechts de harten van 
een zevenkoppig gebruikerspubliek wist te 
veroveren.

HYDRA: DE MYTHE 
DOORPRIKT
EEN INTERVIEW MET FELICAAN DE PALMENAER

met twee aan het vernieuwen van de iOS-ver-
sie. De ontwikkeling van de versie voor 
Android is op dit ogenblik wat stilgevallen. 
De reden hiervoor is dat er vorig jaar heel 
wat mensen zijn afgestudeerd en de overgang 
niet zo vlot verloopt. We zijn momenteel een 
nieuw team aan het samenstellen. Iedereen 
die zich geroepen voelt, mag zich aanmelden 
in de kelder van de S9.”

Nog niet zoveel mensen weten van 
het bestaan van jullie app. Waaraan is 
dit volgens jullie te wijten?
“De reclamecampagne hebben we even on 
hold gezet, omdat de reeds bestaande versie 
niet reclamewaardig is. Zowel wat betreft lay-
out als functionaliteit is ze verouderd. Veel 
studenten zouden hierdoor misschien wat 
afgeschrikt zijn. Enkel voor het raadplegen 
van de DSA kalender, de menu’s van de stu-
dentenrestaurants, de dailies van Schamper 
en Urgentfm kan de app nu een meerwaarde 
bieden.”



Zou de UGent op dit vlak meer moe-
ten ondernemen?
“Tot op heden hebben we geen toegang tot 
de data van Minerva. Eerst moet de UGent 
API’s maken van de website. Eenvoudig uit-
gelegd moet de website omgezet worden in 
een taal die onze app kan lezen, en die ver-
volgens kan vertalen in de lay-out. Ook op 
vlak van privacy zijn nog enkele problemen. 
De UGent staat wat achterdochtig tegenover 
het vrijgeven van kalenders.”

De unief werkt dus niet goed mee? 
“Het is duidelijk … (denkt na) niet echt 
hun prioriteit. Het Minervateam is ook re-
delijk onderbemand. Als het niet bovenaan 
de agenda staat bij de commissies erboven, 
kunnen zij het niet maken daar tijd aan te 
spenderen. De bal ligt in het kamp van het 
rectoraat.”
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COLUMN 

Een typische vrijdagavond op café, wanneer 
een vriendin plots een berichtje krijgt of ze 
het nieuws al gezien heeft. Alle vier nemen 
we onze smartphones en krijgen onze eerste 
indrukken van wat er aan het gebeuren is in 
Parijs. Het is 13 november 2015. We beslui-
ten om onze wijn snel binnen te kappen en 
naar huis te gaan. Aangezien onze nationa-
le media hun normale programmatie enkel 
stopzetten voor enkele nieuwsupdates over 
Parijs, zet mijn papa de tv op TF1. Terwijl 
mijn papa de gebeurtenissen in Parijs volgt 
op televisie, zit ik naast hem in de zetel met 
mijn laptop op mijn schoot. Hoewel ik zelf 
absoluut niet actief ben op Twitter — ei-
genlijk heb ik gewoon een account, omdat 
ik dacht dat dit hoorde voor een studente 
communicatiewetenschappen — kon ik de 
favoriete website van egotrippers en ragers 
allerhande eindelijk appreciëren.
Terwijl ik door mijn twitterfeed scrolde, wer-
den mijn eigen gevoelens beantwoord door 
velen, wat mijn geloof in de mensheid – en 
vooral mijn eigen generatie – herstelde. Met 
warmte. En ook humor. De hashtag #Brussel-
sLockdown dat je naar een twitterfeed brengt 
vol poesjes is hier het mooiste voorbeeld van. 
Katrin Swartenbroux — bekend op sociale 
media als fakeplasticruby — beschreef dit in 
Knack Weekend als volgt: “Ik slaag er niet in 
mijn gevoelens te bevatten in een tweet en 
toch moet ik tweeten. Iemand noemde het 
groepstherapie ... Ik noem het dwangmatig 
levenslijntjes uitgooien in de hoop reacties te 
vangen die je doen geloven dat de wereld nog 
niet helemaal ziek is.” Maar volgens mij is 

sociale media meer als een soort groepsthera-
pie. Het feit dat terreur zo dichtbij kan komen, 
deed mijn wereldbeeld een beetje daveren. De 
mainstream-media konden mij op dat mo-
ment niet helpen om mijn wereldbeeld bij te 
schaven, om de informatie te geven die ik no-
dig had. Op Twitter en Facebook waren er ech-
ter enorm veel mensen die met dezelfde vragen 
zaten als mij. Updates van mensen in Parijs zelf 
vertelden me op dat moment veel meer dan 
nationale media. Het is de stem van de gewone 
mensen en daardoor krijg je een genuanceer-
der beeld. Natuurlijk zijn hier ook problemen 
bij. Naast de oproepen rond verdraagzaamheid 
waren er dan ook oproepen om je bronnen 
steeds goed te checken, niet overhaast te twee-
ten en zeker geen valse foto’s te verspreiden. In 
de nasleep van de aanslagen in Parijs zijn het 
opnieuw sociale media die me helpen om de 
gebeurtenissen te kaderen. Twitteraars leid-
den me via links — heel belangrijk in sociale 
media en iets wat bijvoorbeeld instagram mist 
– naar opiniestukken en analyses van experts. 
Terwijl de nationale en zelfs momenteel inter-
nationale media moord en brand schreeuwen 
over Molenbeek, dat Brussel een broeihaard is 
van terroristen, nuanceren Brusselaars zelf de 
situatie op Twitter – al dan niet met een poesje 
erbij. En langzaamaan valt mijn wereldbeeld 
opnieuw op zijn plaats. Ik besef dat de wereld 
geen enge plaats is en we allemaal gewoon 
maar mensen zijn. En vooral dat er verschil-
lende nuances moeten gemaakt worden die 
niet uit te leggen zijn in een nieuwsflash van 
twee minuten.

door Sofie Steenhaut

WAAROM TWITTER WÉL 
NOG RELEVANT IS



www.schamper.be
2222

INTERNATIONAAL

Gedistingeerd wacht onze gesprekspartner 
ons op in zijn bureau. Aan de wand hangt 
een groot Muzulmaans tapijt. Doorheen het 
raam priemen enkele moedige zonnestralen 
op deze herfstige dag naar binnen. Wat de 
ideale setting wel genoemd kan worden voor 
een aangenaam dieptegesprek over de islam. 
Alhoewel, dé islam? 
Al bij aanvang botsen we op een vaak ont-
kend probleem. “De islam omhelst veel vi-
sies”, beklemtoont Vansteenbergen. “Zo zijn 
er wel een aantal vaste gebruiken: het aantal 
keer bidden, de hadj beleven, vasthouden aan 
één god … De Koran is echter niet simpel te 
interpreteren. Moslims die alleen de Koran 
als leidraad beschouwen, krijgen er kop noch 
staart aan. Het is dan de vraag hoe ze de ge-
loofselementen in de praktijk willen bren-
gen.” En laat net die theologische omkade-
ring een fundament zijn dat vaak ontbreekt, 
volgens Van Steenbergen.

DOOR LAURA MASSA EN AARICIA LAMBRIGTS
FOTO’S DOOR RON GRAUER

Parijs en Brussel staan nog steeds in het 
teken van terreur die  gelegitimeerd wordt 
in naam van de islam. Maar in welke mate 
mag dit geloof voor al het veroorzaakte 
leed verantwoordelijk gesteld worden?
Wij gingen terug naar de bron met hoog-
leraar Arabistiek & Islamkunde Jo Van 
Steenbergen.

"WANTROUWEN EN 
ONWETENDHEID ZIJN 
SLECHTE RAADGEVER"

INFRASTRUCTUUR
“Sinds de vorige eeuw worden er in Vlaan-
deren te weinig instrumenten aangereikt om 
het geloof minder ambigu te maken. Voor de 
opleiding tot imam moeten veel islamitische 
jongeren bijvoorbeeld naar het buitenland, 
omdat er hier voor hen geen mogelijkheden 
zijn. Vaak gaan ze dan naar Saoedi-Arabië — 
dat sowieso al een enorme aantrekkinskracht 
uitstraalt — en waar het salafisme en minder 
gematigde strekkingen van de islam beleefd 
worden. Bij terugkomst in Vlaanderen zorgt 
dat uiteraard voor onbegrip en wrevel. Een 
pijnlijk voorbeeld hiervan is de moskee in 

Brussel. Die wordt rechtstreeks gefinancierd 
door Saoedi-Arabië; de geldschieters bepa-
len uiteraard ook welke vorm van de islam 
ze naar hier importeren en dat is problema-
tisch.”
Niet alleen in infrastructuur, maar ook in 
academische vorming wordt volgens Van 
Steenbergen te weinig geïnvesteerd. “In het 
verleden zijn er pogingen gedaan om dit 
tekort weg te werken, maar je ziet duidelijk 
dat het huidige beleid daar niet voor open-
staat. Terwijl die academische integratie net 
cruciaal is om wederzijdse onwetendheid te 
voorkomen.” Ook de UGent laat hier steken 
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Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië

vallen. “Alleen aan de Katholieke Universi-
teit Leuven bestaat een masteropleiding in 
de Wereldreligies met een afstudeerrichting 
islam”, weet Van Steenbergen.

JIHAD
Zoals vele theologische issues is islam vaak 
een kwestie van semantiek: ‘hoe verwoord je 
iets en met welke connotatie?’ Zo is het ook 
met de jihad. Professor Vansteenbergen legt 
uit: “Jihad is inderdaad een moeilijke term. 
Allereerst heb je het onderscheid tussen een 
grote en een kleine jihad. De grote jihad gaat 
om het leven van alle dag, de manier waarop 
je een goed moslim bent. Dat houdt bijvoor-
beeld in dat je niet mag toegeven aan verlei-
dingen. De kleine jihad daarentegen kent een 
breder kader en is pas nodig wanneer een 
gemeenschap of de manier van leven ervan 
wordt bedreigd. Extremistische jongeren ge-
bruiken de grote jihad vaak als legitimatie 
om zich af te zonderen en de wapens op te 
nemen tegen die gemeenschap die hen be-
dreigt.” Natuurlijk is ook de Koran als open-
baringstekst vaak dubbelzinnig en kan hij tot 
meerdere interpretaties leiden. “Zo kun je 
zowel lezen dat je alcohol mag drinken, en 
even verder lees je dat dat net verboden is.” 
Nu begrijpen we ook hoe theologie nog rele-
vant kan zijn. “Zonder gedegen theologische 
scholing mis je de nuances en ben je vatbaar 
voor meer radicale light-versies van de ko-
ran”, aldus Van Steenbergen.

“DA ZIJN DE GOEI”
Op de vraag hoe we als samenleving kunnen 
vermijden dat gematigde moslims gediscri-
mineerd worden door daden van enkele ex-
tremisten, antwoordt Vansteenbergen stellig: 
“Wantrouwen en onwetendheid creëren 

angst. Kennis opdoen is dan ook het be-
langrijkste. We moeten elkaar informeren, 
de complexiteit van de islam niet uit het oog 
verliezen. Het is ook maar een minderheid 
van een minderheid van de moslims die zo 
extreem denken. Daar moeten we ons van 
bewust van zijn.” Dat de rol van het onder-
wijs in het seculariserende maatschappij 
daarbij fundamenteel is, lijkt evident, maar 
toch brengt Vansteenbergen nuances aan: 
“Te vaak denken we dat religie weg is uit 
de samenleving, terwijl in de meeste scho-
len nog een christelijke grondstroom aan de 
basis ligt. Pasen en Kerstmis zijn nog steeds 
belangrijke ankerpunten in de klas, terwijl er 
voor andere kinderen vaak geen pendant van 
hun geloof is.” Volgens Vansteenbergen moe-
ten we discussies dus niet uit de weg gaan. 
“Het is belangrijk dat we ons afvragen waar 
de plaats voor moslims in onze samenleving 
precies is.”
Het segregatiescenario zonder dialoog komt 
jammer genoeg soms uit bij radicalisering. 
“Jongeren vinden geen aanspreekpunt. Niet 
iedereen komt uiteraard uit bij haatpredi-
kanten, maar sociale media hebben wel aan-

getoond dat die propaganda efficiënt werkt. 
Islamitische jongeren met een sociaal-econo-
misch zwakkere achtergrond voelen zich in 
een hoek gedreven. Als er dan een ronselaar 
hen een toekomst biedt, zullen ze daar ge-
makkelijk op in gaan.” 

HYPOCRISIE
De toekomst — dialoog of segregatie — ligt 
uiteraard voor een belangrijk deel in handen 
van de politici. Maar juist die spelen vaak in 
op een bepaald discours dat mensen angst 
aanpraat. “Dat werkt polariserend”, vindt 
ook Van Steenbergen. Hoe het dan verder 
moet op geopolitiek vlak? “Volgens mij is het 
moeilijk om daar nu iets aan te doen. Ik ben 
ook geen geopolitieke strateeg (lacht). Vier 
jaar geleden heeft de internationale gemeen-
schap niets gedaan in Syrië, waardoor er een 
vacuüm ontstond voor de Islamitische Staat. 
De VS viel in 2003 Irak binnen, kleedden 
het uit en wisten daarna niet wat ze ermee 
moesten aanvangen. Hetzelfde is ongeveer 
gebeurd in Syrië, alleen had men daar geen 
oliebelangen, dus was het niet prioritair. De 
Syrische bevolking werd gewoon aan hun 
lot overgelaten. Die hypocrisie valt voor veel 
jongeren niet te begrijpen. Evengoed heeft 
het Westen niet de moed om Saoedi-Arabië 
op het matje te roepen vanwege de schending 
van de mensenrechten.
Wanneer er in een Turks voetbalstadion een 
minuut stilte voor Parijs gevraagd wordt, 
wordt dat zwijgen verstoord. En waarom? 
Voor de aanslagen in Ankara werd er geen 
seconde gezwegen. Nochtans waren er daar 
ongeveer even veel doden; hetzelfde leed. Dat 
geeft een gevoel van onrechtvaardigheid
en minderwaardigheid”, besluit Van Steen-
bergen. 



- Eet falafel opdat den Turk koest blijft.
- Gedenk uw sterfelijkheid en belijd uw zonden.
- Mijd drukke marktplaatsen wanneer de soek is of wanneer dat die types ook marktdag   
hebben.
- Deel een genuanceerd opiniestuk op uw muur.
- Mijd de volgende woorden in het bijzijn van allochtone medemensen: pita, saus,                    
  groentjes, vaatdoek, soek, bruin, kameel.
- Het enige dat een slechte mens met een geweer kan stoppen is een lasergeleid explo-
sief van een Predator drone.
- Guns don’t kill people. Obamacare does.
- De aanval is de beste verdediging.
- Vier Karel Martels overwinning in de slag bij Poitiers van 732 dit jaar binnenskamers.
- Best ook geen stille wake voor de val van Constantinopel dit jaar.
- De strategische plekken zijn de keel, de testikels en de ogen.
- De UGent start aan spoedtempo overal werken zodat onze gebouwen even onbereik-
baar worden als de Therminal. Gelieve geen duidelijke alternatieve routes online te 
plaatsen.
- Organiseer geen lezingen door bebaarde langharigen. Richard Stallman zit nog steeds  
vast op de douane in Zaventem.
- Om valse meldingen te vermijden vraagt de rector uitdrukkelijk om hipstermoslims niet 
aan te geven als terroristen. De enige misdaad die zij plegen is er een tegen de mode-
wereld.
- De zwarte hoopjes in de gangen van het Plateau zijn geen verdachte pakjes maar 
  huilende eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur.

NOG MEER TIPS ROND VEILIGHEID AAN DE UNIVERSITEIT GENT



De junkie met een budget
“Zo kwam er ooit een jongeman 
naar mijn taxi gestapt, niet zo netjes 
gekleed, maar zo zijn er wel meer-
dere. Hij wilde ergens heen maar 
zei dat hij enkel vijf euro bij had. 
Ik weigerde, want het instaptarief ‘s 
nachts is al elf euro, zonder kilome-
ters. Hij zuchtte en stak het verfrom-
melde briefje terug in zijn broekzak. 
Dan diepte hij uit een andere zak 
een briefje van twintig euro op. Hij 
vroeg dan of ik hem xtc kon verko-
pen. Ik moest twee keer kijken en ik 
vroeg hem waarom hij daarnet zei 
dat hij geen geld had. Hij reageerde 
dat voor zijn transport maar vijf euro 
had en voor zijn drugs twintig. Een 
junkie met een budget en boekhou-
ding dus.”

Een cola bij de hoeren
“Een kerel kwam heel laat ‘s nachts 
uit de Decadance en vroeg aan mij 
om hem naar Antwerpen te voeren. 
Ik was in mijn nopjes, want dat zijn 
ritten waarop je kan verdienen. Dan 
veranderde hij ineens zijn plan en 
zei dat hij naar de hoeren wilde. Ik, 
al iets minder in mijn nopjes, reed 
hem gewoon naar ‘t Zuid. Daar aan-
gekomen zei hij dat hij de buurt niet 
kende en dat ik met hem mee moest, 
wat ik ook deed op de voorwaarde 
dat mijn meter moest blijven lopen. 
Hij zwaaide die opmerking weg en 
we trokken door het Glazen Straat-
je. Samen sightseeing. Het was een 
heel vreemd moment voor mij, maar 
de kerel was op zijn gemak. Toen 
bleef hij staan bij een meisje dat hij 
leuk vond en ging naar binnen. Ik 
bleef buiten aan de deur op hem 
wachten, en ondertussen speelde ik 
spelletjes op mijn gsm. Na een tijd-

je kwam de man even naar buiten, 
spiernaakt, met een handdoek voor 
zijn geslacht om te zeggen dat het 
nog ‘effe ging duren’ en of ik niets 
moest hebben om te drinken. En zo 
stond ik daar te wachten aan de 
deur, alleen, met een cola en mijn 
gsm. Uiteindelijk heb ik hem nog 
naar Antwerpen moeten voeren. Die 
rit vergeet ik nooit.”

Gin-tonicglazen en wildpis-
sers
“Natuurlijk kom je in de Overpoort 
ontzettend veel zatte mensen tegen, 
jong en oud. Maar het verschil met 
barmannen is dat zij ze nuchter bin-
nen krijgen en ze zat zien vertrekken, 
terwijl zij bij ons strontzat toekomen 
en niet meer in staat zijn om zich 
normaal te gedragen. Dat de mens 
een zoogdier is, ondervind je snel 
op die uren. Zo kwam er ooit een 
meisje uit de Decadance en omdat 
haar drankje leeg was, gooide ze 
haar gin-tonicglas gewoon zo hoog 
mogelijk de lucht in. Het viel recht 
op mijn voorruit. Ook stond een 
compleet kapotte kerel te wildplas-
sen tegen mijn autoband. Ik liet de 
handrem even los en reed een goeie 
meter vooruit waardoor die kerel 
zijn blote flikker aan iedereen stond 
te showen. Hilariteit alom natuurlijk. 
Er is altijd iets te zien in de Over-
poort, maar ik ben blij dat ik daar 
niet meer elke nacht nuchter met een 
auto moet gaan staan. Hoewel, ik 
mis de camaraderie onder de taxi-
chauffeurs wel. Eigenlijk waren we 
allemaal concurrenten van elkaar en 
ja, er ontstond wel eens goeie ruzie, 
maar als het erop aankwam, waren 
we op elkaar aangewezen. Het was 
zeker niet allemaal slecht.”

Anton was enkele jaren lang nachtelijke taxichauffeur in Gent. “Na één uur 
‘s morgens beperkt het grondgebied van de Gentse taxichauffeur zich enkel 
tot de Overpoort”, zegt hij. Anton was dus enkele jaren lang taxichauffeur 
in de Overpoort. Hij stopte ermee toen hij zelf weer begon te studeren. 
“Chance, want je wordt er verdomd cynisch van. Je ziet het slechtste in de 
mens naar boven komen.” Maar dan glimlacht hij ook: “Gelukkig kom je 
ook hilarische dingen tegen.”

interview en foto door Shauni De Gussem

anton de taxichauffeur
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WETENSCHAPSKORT

KLIMAATTERRORISTEN

EEN MAGGIETJE DOEN

LETTERLIJK UIT JE BED ROLLEN

een goed stuk vlees

kikvorstperspectief

“zijn we der bijna?”

Iedereen hoorde onlangs de woorden van 
Chuck – je weet wel, de prins die maar geen 
koning wordt – die beweerde dat er een ver-
band zou zijn tussen terrorisme en het kli-
maat (al zei hij dit vóór de recente aanslagen 
in Parijs). Je denkt nu vast ‘waar haalt hij 
het toch weer vandaan?’, maar deze keer zou 
Chuckie het wel eens bij het rechte eind kun-
nen hebben. In 2013 werd al een studie ge-
publiceerd die aantoonde dat er een positieve 
correlatie bestaat tussen een warmer klimaat 
en geweld in de hedendaagse maatschappij. 
Hsiang, Burke en Miguel die het onderzoek 

leidden, stelden wereldwijd verschillende 
gevolgen van een warmer klimaat vast: een 
moordtoename in de VS en Tanzania, ver-
hoogd politiegeweld in Nederland, meer hui-
selijk geweld in India en Australië, etc. Aan-
gezien de temperatuur op onze planeet met 
twee graden zal gestegen zijn tegen 2050, zou 
dit in de toekomst mogelijk een toename van 
burgeroorlogen kunnen veroorzaken. Ook 
politicus Bernie Sanders beweerde onlangs 
dat er een direct verband is tussen klimaat-
opwarming en terrorisme. 

Iedereen weet dat mannen graag indruk ma-
ken op vrouwen; voor velen is dit zelfs een 
levensdoel. Uit een onderzoek aan de Cor-
nell Food and Brand Lab is nu gebleken dat 
de aanwezigheid van een vrouw zelfs een 
invloed heeft op het eetgedrag van mannen. 
Tijdens een all you can eat-buffet observeer-
den de onderzoekers het gedrag van mannen 
die in aanwezigheid van een vrouw aten te-
genover mannen die enkel met andere man-
nen aan tafel zaten. Wat bleek, was dat in het 
bijzijn van minstens één vrouw de mannen 
93% meer (in dit geval pizza) aten dan de an-

dere mannen. Verrassend genoeg bleek ook 
dat mannen 86% meer salade aten wanneer 
ze vrouwelijke gezelschap hadden. Volgens 
Kevin Kniffin, auteur van deze studie, wil-
len mannen hiermee onbewust hun goede 
conditie bewijzen. Merkwaardig is dat bij 
vrouwen een compleet ander fenomeen is 
waargenomen: vrouwen voelen zich vaak op-
gejaagd wanneer ze met een man dineren. Na 
de maaltijd krijgen ze ook een gevoel van te 
veel te hebben gegeten, ook al hebben ze een 
normale portie gegeten. Dinner and a movie 
is dus toch niet ideaal voor je eerste date.

Iedereen begrijpt dat als je niet voldoende 
slaapt dit een negatief effect heeft op je li-
chaam. Dat je van te weinig slaap diabetes 
zou kunnen krijgen, wist je misschien nog 
niet. Josiane Broussard van de Cedars Sinai 
Medical Center in L.A. heeft acht mannelij-
ke honden bestudeerd – dierenbeul? – om 
te zien welk effect een tekort aan slaap had 
op het lichaam. Het onderzoek wees uit dat 
wat de opname van glucose betreft een tekort 
aan slaap een gelijkaardig effect kan hebben 
als een dieet rijk aan vet en dus overgewicht. 
Slaaptekort kan er namelijk voor zorgen dat 

het lichaam de signalen van insuline begint te 
negeren en dit leidt op zich dan tot insuline-
resistentie. Insuline is nochtans noodzakelijk 
voor het lichaam: dit hormoon geeft signa-
len door aan cellen dat glucose in het bloed 
aanwezig is en helpt met de verwerking van 
die glucose. Als insulineresistentie optreedt, 
begint de glucose zich op te stapelen in het 
bloed en wordt het niet verwerkt. Broussard 
benadrukt ook dat kinderen veel sneller di-
abetes zouden kunnen ontwikkelen door de 
gevolgen van slaaptekort.

door Vanessa McClelland
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OPEN JE STALL, MAN!
DOOR KOBA RYCKEWAERT EN MAXIM LIPPEVELD

FOTO’S DOOR MARIE VAN OOST
CARTOON DOOR EMILIE DEVREESE

EEN INTERVIEW MET RICHARD STALLMAN

Midden november streek Richard Stallman, oprichter 
van de Free Software Foundation, neer in Gent om een 
lezing te geven over Copyright versus Community. De 
Jezus van de Vrije Software had eerder die dag bitter 
weinig zin om het Woord te verkondigen.

CODE MOET VRIJ ZIJN
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“Ik verspil mijn stem niet aan woorden die ik al geschre-
ven heb”, met die woorden zet Richard Stallman ons aan 
het lezen terwijl hij indommelt in de zetel. De man toert de 
wereld rond om te vechten voor de rechten van softwarege-
bruikers, zijn levenswerk uitleggen aan een troepje noobs 
lijkt daarbij een vervelende bijkomstigheid. We vragen ons 
af waarover hij droomt. Vast een wereld vol vrije software, 
gebaseerd op de volgende vier vrijheden:
0. De vrijheid om de software te gebruiken voor elk doel
1. De vrijheid om de manier 
waarop de software werkt te 
bestuderen, en om het aan te 
passen aan je behoeften
2. De vrijheid om het pro-
gramma te verspreiden, zo-
dat je je naasten kan helpen
3. De vrijheid om het pro-
gramma te verbeteren en te 
verspreiden, zodat de hele 
gemeenschap hier voordeel 
van heeft
Voor vrijheid 1 en 3 is be-
schikbaarheid van de bron-
code noodzakelijk, en enkel 
als aan alle vrijheden wordt 
voldaan, kan je volgens 
Stallman spreken van vrije 
software. En jawel, zelfs als 
uw IT-skills beperkt zijn tot 
het verdomde ding eens aan 
en uit zetten, is dit een be-
langrijk inzicht voor u.

FREE AS IN 
FREEDOM

Deze vier vrijheden drui-
sen lijnrecht in tegen hoe de 
softwarewereld er vandaag 
uitziet. Weinig commerciële programma’s stellen hun bron-
code zomaar ter beschikking, laat staan dat gebruikers die 
code zelf mogen aanpassen en ze daarna mogen verspreiden 
onder een nieuwe naam. Dat zijn de dingen waar de Larry 
Pages en Tim Cooks van deze wereld angstaanvallen van 
krijgen. Niet alleen hebberige zakenlui, ook overheden zien 
zulke dingen liever niet gebeuren. Want wie de broncode 
van software mag onderzoeken en aanpassen kan er ook 

zonder problemen Big Brother uit weghalen.
In zijn lezing stelt Stallman zich de vraag of deze vrijheden 
ook toepasbaar zijn op andere gepubliceerde werken. Als-
of hij nog niet genoeg vijanden heeft, trekt hij ook nog ten 
strijde tegen de film- en muziekwereld, en tegen copyright 
in het algemeen. Muziek is in een ideale wereld vrij te ver-
spreiden, net als films en e-books. Maar dit betekent niet 
dat alles gratis moet worden: free as in freedom, not as in 
free beer is de leuze. Het is nog steeds toegestaan om geld te 

vragen voor muziek, films, 
boeken of software, maar je 
mag alles weten over en al-
les doen met datgene wat je 
bezit.

STALLMANS 
DROOM
Als alles zomaar vrij door 
te geven is, lijkt het wel erg 
moeilijk om geld te verdie-
nen aan pakweg het ont-
wikkelen van een program-
ma of het maken van een 
film. Je mag dan wel geld 
vragen voor het afgewerkte 
product, het staat de koper 
vrij om het werk verder aan 
te passen, door te geven, 
of zelfs te verkopen. Maar 
Stallman benadrukt dat het 
geld dat we vandaag uit-
geven aan muziek of films 
vooral naar platenlabels en 
productiehuizen gaat. “Een 
album kan platina gaan 
zonder dat de artiest er iets 
aan verdient”, klinkt het. 
Het percentage dat voor de 

artiest bestemd is, gaat meestal naar het budget dat een be-
drijf gebruikt voor publiciteit. Artiesten zouden vooral geld 
verdienen aan optredens en fangear.
Stallman wil ook een alternatief bieden voor copyright. En 
dat alternatief is de GNU General Public License, gebaseerd 
op het – hou u vast – copyleft-concept. Waar copyright de 
gebruiker wil ontnemen van vrijheden, zorgt copyleft er-
voor dat de vier vrijheden verplicht moeten doorgegeven 
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worden. Programma’s die onder de GNU General Public 
License worden vrijgegeven, mogen aangepast en door-
verkocht worden op voorwaarde dat het copyleftprincipe 
intact blijft.

STALINS DROOM
Ssst, hoort u dat? Stallman ontwaakt, om licht gefrustreerd 
toch nog enkele vragen te beantwoorden. Hoe zit het met 
veiligheid als de broncode van programma’s voor het rapen 
ligt? “Niet-vrije software is in de praktijk niet veilig, want er 
is geen beveiliging 
tegen de ontwikke-
laar. De gebruiker is 
compleet hulpeloos 
tegenover misbruik 
door softwareont-
wikkelaars. We zit-
ten met een blinde 
vlek in het concept 
veiligheid: we gaan 
ervan uit dat het 
gaat over beveili-
ging tegenover een 
derde partij, zonder 
ons af te vragen of 
we beveiligd zijn te-
genover de ontwik-
kelaar. Mochten we 
ons dat wel afvra-
gen, zouden we be-
seffen dat deze programma’s geen enkele veiligheid bieden. 
Als software vrij is, staat het iedereen vrij om de broncode te 
controleren, en kunnen alle gebruikers elkaar beschermen.”
Het probleem met niet-vrije software ligt dus bij het gebrek 
aan controle over de ontwikkelaar. Volgens Stallman moe-
ten we ervan uitgaan dat in elke niet-vrije software code zit 
die het toelaat om ons te bespioneren of ons aan te vallen. 
De ontwikkelaar kan met zijn programma doen wat hij wil 
en op die manier doen met de gebruiker wat hij wil. Een 
voorbeeld hiervan is wat Amazon doet met hun e-reader. In 
de software zit een achterpoort die het toelaat om e-books 
die de gebruiker heeft gekocht te verwijderen van de e-rea-
der. En ze hebben dat achterpoortje ook al gebruikt. Foei, 
Amazon. Andere voorbeelden zijn het continu bijhouden 
van de locatie van de gebruiker via een smartphone of ta-
blet. Stallman vindt het frustrerend dat veel gebruikers 

hiervan op de hoogte zijn, maar er gewoon niet om geven. 
“Ik heb ontdekt dat een mobiele telefoon Stalins droom is. 
Well, no thanks”, aldus Stallman.

DE VERLOSSING
Maar er is (nog) geen vrij alternatief voor de meeste soft-
ware. “Nieuwe softwaregebieden starten steeds heel onder-
drukkend. Het is dan onze taak om ze te proberen te bevrij-
den. Dit hebben we al met heel wat oudere softwaregebieden 
gedaan. Maar bij de nieuwere gebieden is het moeilijker om 

ze te bevrijden, om-
dat er meer moeite 
in wordt gestoken 
om ze gesloten te 
houden. Een voor-
beeld hiervan zijn 
mobiele toestellen. 
De specificaties 
worden allemaal 
geheim gehouden 
zodat wij er geen 
vrije software voor 
kunnen schrijven. 
En zelfs wanneer 
we dat toch zou-
den doen, kunnen 
ze die software nog 
steeds via hun ach-
terpoortjes over-
schrijven met hun 

originele niet-vrije software. Op dat vlak zitten we dus he-
lemaal vast. Als mensen dit twintig jaar geleden zouden ge-
weten hebben, zouden ze allemaal geschokt zijn. Ze hebben 
er echter voor gekozen om het te negeren en toe te staan. Ze 
vonden het een te handig toestel om het niet te aanvaarden.”
Richard Stallman gaat dus door het leven zonder mobie-
le telefoon. “Vrijheid vraagt soms opofferingen. Er zijn 
verschillende dingen die ik gewoon niet doe omdat ik ze 
niet kan doen met vrije software.” Het is dus wachten op 
de verlossing, en tot die dag is abstinence voor Stallman het 
enige alternatief. “Mensen moeten gewoon opkomen voor 
vrijheid en niet-vrije software afwijzen. Als genoeg mensen 
meedoen kunnen we onszelf verlossen van deze vorm van 
onderdrukking. Iets wat niet zal lukken in de nabije toe-
komst, maar we kunnen beter proberen dan ons hier ge-
woon bij neerleggen.” 



30
www.schamper.be

30

SCHAMPER

Al eeuwen is de mensheid op zoek naar antwoorden op prangende vragen 
allerhande, zo ook onze redactie. Omdat we niet allemaal een geneesmid-
del voor kanker kunnen zoeken, onderzoeken wij voor u wat echt belang-
rijk is. Op een explosie meer of minder kijken we niet. 
Deze keer hallucineren we zonder LSD, verkennen we het onderbewust-
zijn en manipuleren we ons brein. Oftewel, we worden legaal high!

door Andries Rosseau

PINGPONGBALLEN EN 
RADIOGERUIS

Hallucineren zonder drugs, het kan. Vrij simpel zelfs. Doe 
je ogen toe en wrijf er wat in. De kleurvlekken die je ziet, 
zijn echte hallucinaties! “Saaaaaai!”, hoor ik enkelen onder 
jullie al roepen. Oké, oké, we snappen het, laten we het ni-
veau wat opdrijven met het ganzfeld-effect. Men neme een 
pingpongbal, men snijde die in twee gelijke stukken en 
bevestige die op beide ogen met enkele stukjes tape. Ver-
volgens laat men door een hoofdtelefoon wat white noise 
horen (bijvoorbeeld radioruis) en men ligt zo’n halfuurtje 
stil in een zwak verlichte kamer. 
Na verloop van tijd wordt het 
gezichtsveld zwart en treden er 
hallucinaties op, zowel visuele 
als auditieve. Dit effect wordt 
veroorzaakt door het deprive-
ren van je percepties. Door lang 
genoeg naar een uniform veld 
te kijken (de halve pingpongbal 
dus) beginnen je hersenen dat 
homogene signaal te negeren 
en wordt je zicht volledig zwart, 
waarna je brein het tekort aan 
signalen zelf invult door te hal-
lucineren. Hetzelfde bij de ra-
dioruis: na verloop van tijd begin je stemmen of geluiden 
te horen door de ruis heen en soms zelfs samenhangende 
zinnen (“the voices, they talk to me”). Bij het testen van het 
ganzfeld-effect kregen we zelf milde visuele hallucinaties 
zoals geometrische kleurvlekken die bewogen, maar het 
verrassendste waren toch de geluiden die door de ruis heen 
kwamen.

DE MEESTE DROMEN ZIJN BEDROG?
Een lucide droom is een verschijnsel waarbij iemand beseft 
dat hij aan het dromen is en door deze gewaarwording mo-
gelijk zijn droom kan beheersen en (be)sturen. Dit merk-
waardige verschijnsel is wetenschappelijk onderlegd en 
wordt al eeuwenlang bestudeerd door allerhande culturen 

over de hele wereld. Het stelt ons in staat te communiceren 
met ons onderbewustzijn, onszelf beter te leren kennen en 
alles te doen wat in de ‘echte wereld’ onmogelijk is. Lucidi-
teit transformeert een gewone droom in een tweede realiteit 
waarin alles wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en smaakt ook echt 
als authentiek ervaren wordt, net zoals in de realiteit — Well 
hello, Princess Leia! De droomwereld wordt een zandbak 
waarin alles gebouwd kan worden. Vliegen over New York, 
herinneringen herbeleven, ontdekkingsreiziger worden, zelf 
een eigen stad bouwen, tijdreizen, een filmster zijn … Alles 
kan en alles mag in jouw onderbewustzijn, de enige beper-

kingen zijn je eigen creativiteit 
en het niveau van luciditeit. In 
een droom hoef je je zelfs niet 
te houden aan de natuurwetten. 
De mogelijkheden zijn eindeloos 
en aan inspiratie geen tekort, 
ontelbare films over lucide dro-
men gingen al over de toonbank, 
waaronder de meesterlijke Hol-
lywoodkaskraker ‘Inception’.
Eén van de nuttigste aspecten van 
een lucide droom is de mogelijk-
heid om met je onderbewustzijn 
te praten of te communiceren in 
het algemeen. Dat komt omdat 

een lucide droom gecreëerd wordt door je bewustzijn en on-
derbewustzijn op hetzelfde moment. Je bewustzijn (het deel 
van je hersenen dat actief is in waaktoestand) kan dan actief 
vragen gaan stellen aan je onderbewustzijn, zoals: ‘Waarom 
voel ik me de laatste tijd niet zo gelukkig?’. Deze vraag kan op 
verschillende manieren gesteld worden, de mogelijkheden 
zijn – zoals gebruikelijk – eindeloos bij lucide dromen. Wees 
origineel, je onderbewustzijn popelt om je het antwoord te 
verschaffen, aangezien je het zelf eigenlijk al tijden weet!
Luciditeit in een droom betekent niet altijd dat je een volle-
dige controle over de droom hebt, maar in de eerste plaats 
dat je beseft dat je aan het dromen bent. De mogelijkheid 
bestaat dus, wegens een tekort aan ervaring/concentratie of 
uit vrije wil, dat de droom zichzelf creëert, maar dat je die 

foto door Brecht Vissers
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toch bewust en actief mee volgt. Dit kan je 
heel wat nuttige informatie opleveren over 
jezelf en leidt je tot in het binnenste van je 
psyche. Het mag erg cliché en pseudoweten-
schappelijk klinken, maar het is een manier 
die vele uitwegen biedt in de psychologie 
en meer bepaald in de psychoanalyse. Zelf 
konden we na enkele maanden oefenen ge-
regeld een lucide droom meemaken, maar 
het behouden van de controle bleek soms erg 
moeilijk. Toch is het erg tof om de superheld 
wat uit te hangen, vreemde avonturen mee te 
maken en ze de volgende dag nog haarscherp 
te herinneren.

BEDRIEG JE BREIN
Om luciditeit te verkrijgen, moet je eerst ook 
in slaap kunnen vallen. Logisch. We weten 
dat jullie niet zo dom zijn. Of dat hopen we 
toch. Als je last hebt van slapeloze nachten, 
is ‘binaural beats’ misschien wel de oplos-
sing. Dit fenomeen, ontdekt door Heinrich 
Wilhelm Dove (neen, niet van de shampoo), 
wordt uitgelokt wanneer in beiden oren een 
toon met een klein frequentieverschil — van 
1 tot 40 Hz (Hertz) — wordt gehoord. Af-
hankelijk van de grootte van het frequentie-

verschil worden verschillende effecten uitge-
lokt, van slaperigheid tot extra creativiteit en 
concentratie. Okay, sounds fake, but okay. De 
reden hiervoor is dat het frequentieverschil 
overeenkomt met de frequenties van de her-
sengolven, en het fenomeen zou plaatsvinden 
in de nucleus olivaris superior van het brein, 
een kern die met geluidslokalisatie te maken 
heeft. Doordat de input in deze nucleus een 
frequentie heeft die overeenkomt met de ei-
gen hersengolven, worden bepaalde delen 
van het brein geactiveerd. Zelfs een lucide 
droom kan uitgelokt worden door alfagol-
ven: een frequentieverschil van zeven tot der-
tien Hz. Mooi. Even een terugwijzing naar 
de vorige paragraaf. Brave journalisten. Er 
werden al verschillende instanties van hallu-
cinaties door binaural beats vastgesteld. Wij 
ondervonden dit effect jammer genoeg niet. 
Stomme breintjes. Wel helpen de hoge tonen 
om te concentreren, en de lage om in slaap te 
vallen. Nu hoef je niet meer te piekeren over 
waarom je crush die opmerking over je haar 
gemaakt heeft. Als ze je haar mooi vindt, wil 
dat zeggen dat ze seks met je wilt? Neen. Ze 
vindt je haar gewoon mooi. 
Dat is alles. Ga slapen. 

probeer dit niet met mandarijntjes
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EEN INTERVIEW MET IGNAAS DEVISCH

ALS DEVISCH 
IN HET WATER

Is de hyperevolutie van medische ontwikkelingen zoals stamceltherapie 
en prenatale testen een goede zaak? Moeten we naast de mogelijkheden 
ook eens stilstaan bij de gevaren? Een gesprek met Ignaas Devisch, 
medisch filosoof bij de Universiteit Gent.

DOOR NICOLAS VAN LAERE EN ELISE BOVENDEUR
FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM

Stel je je droomhuis voor. Stel je voor dat je 
binnenwandelt, de lichtjes krakende houten 
vloer onder je voeten. Stel je voor dat je op 
de trap loopt, je bureau in. Je kijkt naar rechts 
en ziet je prachtige boekenkast die heel de 
wand inneemt, een laddertje elegant ertegen 
geplaatst, zodat je ook de hoogste boeken kan 
bereiken. Je vleit jezelf over je rode ligzetel. 
Achter je staat je bed, verscholen achter licht 
doorschijnende witte gordijnen. Proficiat, uw 
droomhuis is het huis van meneer Devisch. 
Wij zijn jaloers. Laten we maar snel aan het 
interview beginnen.

Kan u eens kort schetsen waarover 
het debat bij de Nacht van de Vrijden-
ker zal gaan? De inleidende tekst van 
het evenement geeft niet veel prijs.
“Ze hebben aan een aantal mensen, waar-

onder aan mij, gevraagd om een soort casus 
voor te bereiden. Die casus wekt de vraag op 
of we al dan niet te ver gaan met het inzetten 
van technologie om het menselijk lichaam te 

verbouwen. Ik zou dit willen illustreren met 
het voorbeeld van de levensverlenging. De 
fameuze gerontoloog Aubrey de Grey zou de 
sleutel hebben gevonden om ons biologisch 

“Ze verwijten de 
ethiek wel eens 
dat we altijd te 

laat komen”

verouderingsproces tegen te gaan. Dan acht 
ik het mijn verantwoordelijkheid om aan dit 
debat een maatschappelijke vraag te koppe-
len. Kijk eens hoe gevuld de rusthuizen nu 
reeds al zijn en om nog een voorbeeld te ge-
ven, hoeveel overmatige medicatie voor psy-
chosociale emoties zoals angst, verveling en 
depressie aan bejaarden wordt toegediend. 
Zouden we dit probleem niet beter eerst aan-
pakken?”

Hoeveel van onze persoonlijke ken-
merken kunnen in vitro gemanipu-
leerd worden? 
“Wat genetische therapie betreft zijn we op 
menselijk vlak nog niet tot zoveel in staat. 
Wat we wel goed kunnen, is genetische scree-
ning zoals whole genome sequencing. Dat 
houdt in dat men probeert om het genoom 

Devisch (links), plant (rechts)
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van een persoon volle-
dig in kaart te brengen. 
Indien we alle gene-
tische informatie van 
een persoon kennen, 
zal hieruit blijken dat 
hij een vat vol risico’s is. 
Op deze manier wordt 
er onrust gecreëerd en 
daar moeten we voor 
opletten ...
Ze verwijten de ethiek 
wel eens dat we altijd 
te laat komen. Dat we 
eerst zien wat mogelijk 
is en dan pas beginnen 
nadenken wat we ermee 
gaan doen. Als we nu 
eens tien jaar vooruit 
denken en we brengen 
wetenschappers bijeen en stellen hen de 
vraag: “Wat is er in jouw discipline binnen 
tien jaar mogelijk?” Dat lijkt me veel zinvol-
ler.”

De onderzoeker Jo Lebeer vergelijkt 
de praktijk van prenatale testen met 
nazitechnieken. Kan u hierover even 
uitbereiden? 
“Ik heb ook op de uitlatingen van Jo Lebeer 
gereageerd, omdat ik aanstoot nam aan de 
passage dat we de mensen met syndroom van 
Down allemaal gingen uitroeien. Tegelijker-
tijd vind ik het wel van belang dat we ons die 
vraag stellen. Zal het bestaan van prenatale 
testen druk uitoefenen op ons beeld van wat 
normaal en toelaatbaar is? Zullen we minder 

“De jongeren 
zullen kapot 

gaan door het 
netwerk van de 

telegrafie”

“Is rusteloosheid 
wel zo slecht?”

tolerant zijn tegenover mensen die afwijken 
van het “normale”,  juist omdat ze te ver-
mijden waren? Daarnaast is er ook nog een 
andere problematiek indien de opsporing de-
mocratisch wordt. Enerzijds zullen alle men-
sen vinden dat ze recht hebben op deze test, 
maar anderzijds zal de verantwoordingsposi-
tie verschuiven naar degene die niet in de test 
meegaat. Dan bestaat de kans dat ouders het 
volgende verwijt krijgen: “Je bent een onver-
antwoorde ouder omdat je een belast kind ter 
wereld zet”. Dat is het gevaar bij het bestaan 
van dergelijke testen. En dit gaat veel verder 
dan het Syndroom van Down.”

Kan je misschien eens kort schetsen 
waarover uw nieuwe boek ‘Rusteloos-
heid’ zal gaan?
“Ik vond het frappant om te merken dat er 
heel wat mensen klagen over dat het te druk 
is, en tegelijkertijd hun leven volstouwen met 
allerlei activiteiten. Dat lijkt me een hele in-
teressante paradox. Nu heb ik eens de moeite 
gedaan om te kijken hoe lang we al klagen 
over het feit dat het te druk is. Ik heb bron-
nen gevonden die teruggaan tot de veertien-
de eeuw waarin iemand een brief stuurt naar 
zijn vriend waarin hij zegt: ‘ach, ik heb veel te 
veel gewerkt en ik krijg allerlei lichamelijke 
klachten, ik moet uitrusten.’
De Franse filosoof Blaise Pascal heeft daar 
een heel mooi citaat over, wat het vertrekpunt 

van mijn boek is. Hij schrijft: ‘Alle ellende 
van de mensheid komt voort uit het feit dat 
we er niet in slagen om rustig in een kamer 
te blijven zitten.’ Een fenomenale observatie. 
De meesten zien dat als iets negatiefs, maar 
ik niet. Vandaar de ondertitel: Pleidooi voor 
een mateloos leven. Zonder overdrijving 
geen passie, zonder passie geen leven.
Er is een verschil tussen rusteloosheid en 
onrust. Onrust is het gevolg van onze econo-
mie die te snel draait, waardoor we stress en 
burn-outs krijgen. De oplossing zou “lang-
zamer leven” zijn, maar daar geloof ik niet 
in. Ik heb citaten uit de 19de eeuw waarin 
iemand zegt: “De jongeren zullen kapot gaan 
door het wereldwijd omspannende netwerk 

van de telegrafie.” Voila. 
Telegrafie. We moeten 
begrijpen dat we in de 
samenleving ervan uit 
gaan dat we maar een 
leven hebben. Dus als je 
maar één kans hebt, dan 
wil je natuurlijk alles uit 
je leven halen. Waarom 
zien we ook niet het po-
sitieve in rusteloosheid? 
De liefde zonder het 
spanningsveld tussen 
rust en rusteloosheid is 
volgens mij niet denk-
baar. Dat leidt tot crea-
tiviteit, dat zorgt ervoor 
dat we altijd vooruit 
willen, dat we mooie 
dingen maken, dat we 
in de wetenschap voor-

uit gaan. Ook dat is rusteloosheid. En hieruit 
rijst de vraag: Is rusteloosheid wel zo slecht?”
 .
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Op 4 december vindt in de Zebrastraat in 
Gent de tweede editie van De Nacht van 
De Vrijdenker plaats, het jaarlijkse idee-
enfestival waar Het Humanistisch Verbond 
Gent tal van topdenkers uitnodigt voor een 
avond vol debatten. Zo zal onder meer Dirk 
Verhofstadt langskomen om er te spreken 
over een van z’n favoriete onderwerpen: 
atheïsme. 

BOVENAL BEMIN 
DE MENS
EEN INTERVIEW MET DIRK VERHOFSTADT

Uiteindelijk dooft religie vanzelf wel uit. Het 
was wat zoveel atheïsten decennia geleden 
dachten, tot ze beseften dat het secularise-
ringsproces zich niet zomaar vanzelf ging 
voortzetten. Onder hen ook professor Dirk 
Verhofstadt: moraalwetenschapper, liberaal, 
feminist en publieke intellectueel. Althans, 
zo mogen we hem toch omschrijven volgens 
‘Het Atheïstisch Woordenboek’, dat Verhof-
stadt in samenwerking met Nederlands filo-
soof Paul Cliteur zopas uitbracht.

Hoe kwam het boek tot stand? 
“In een tijd waarin religie toch in zekere mate 
weer belangrijker is voor een aantal men-
sen, besloten Paul Cliteur en ikzelf om iets 
te schrijven dat atheïsme onder de aandacht 
zou brengen. Het Atheïstisch Woordenboek 
biedt aan de lezer een overzicht van atheïsten 
uit heden en verleden, de reacties tegen het 
atheïsme vanuit religies, en allerlei irratione-
le elementen die door religies in stand wor-
den gehouden.” 

U associeert zich wel eens met het mi-
litant atheïsme; verschilt dat van secu-
larisme? 
“Ik reken mijzelf inderdaad veeleer tot het 
meer militante, zogenaamd Nieuwe Athe-
isme, waar o.a. Etienne Vermeersch en Ri-
chard Dawkins bij worden gerekend. We 
benadrukken hierin sterk de Verlichtings-
waarden en spreken ons nadrukkelijker uit 
tegen dominante vormen van religie. Al 

DOOR OLIVIER VANDER BAUWEDE
CARTOON DOOR KRISTOF JAKIELA

begrijp ik niet goed hoe sommigen een onder-
scheid willen maken tussen ons en andere ‘secu-
laristen’, alsof wij de radicalen zouden zijn. Zijn 
we radicaal als we de Verlichting verdedigen?”

De ‘Nieuwe Atheïsten’ worden beschul-
digd van preaching to the choir, zoals u ook 
vermeldt in ‘Het Atheïstisch Woorden-
boek’. Trekken evenementen als ‘Nacht 

“Zijn we radicaal als 
we de Verlichting 
verdedigen?”
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van de Vrijdenker’ ook niet één bepaald gelijk den-
kend publiek aan? 
“Het klopt dat op dergelijke evenementen vooral atheïsten 
en agnosten aanwezig zijn. Maar ik en anderen worden ook 
uitgenodigd op debatten 
die religieuze groeperin-
gen organiseren. Bij ons 
nieuwe boek is het ook 
de bedoeling om mensen 
met interesse én kritiek 
een kijk te geven op de 
atheïstische beweging.”

Het boek spreekt 
over moderne mystici: 
mensen die zich gelo-
vig noemen, maar dat 
zo abstract invullen 
dat ze het amper nog 
zijn. Komt u dat ook 
vaak tegen op debatten?
“Tijdens voordrachten van mijn vorige boek, ‘Atheïsme als 
basis van het moraal’, kreeg ik, vooral van christenen, wel 
eens iets te horen als: ‘U begrijpt ons niet: wij geloven dat 
zelf niet meer letterlijk.” Op den duur is het zo’n verwaterde 
of persoonlijk invulling dat het een soort ‘ietsisme’ is. Niet 
dat ik daar iets op tegen heb. Mijn punt in dat boek was ten-
slotte niet alleen atheïsten een standpunt te laten innemen 
dat leidt tot een harmonische samenleving, maar ook dat 
niemand zijn geloof mag opdringen aan anderen. Dat zou 
immers lijnrecht conflicteren met het recht op zelfbeschik-
king. Persoonlijk heb ik niets tegen iemand die er een geloof 
op nahoudt, wel tegen iemand die een ander iets opdringt.”

U noemt zichzelf een feminist. Vindt u dat meer 
mannen zich zo mogen noemen? 
“Absoluut, ik ben enorm begaan met het feminisme. In 
2006 schreef ik ‘De Derde Feministische Golf ’, maar ook 
m’n boek ‘Pleidooi voor Individualisme’ houdt verband met 
vrouwenrechten. In dat boek leg ik uit hoe individualisme 
niet hetzelfde is als egoïsme, en verdedig ik het recht op 
zelfbeschikking. Welnu, op wereldvlak is het de vrouw die 
dat recht nog het meest moet ontberen. In die optiek verwijs 
ik trouwens graag naar het recente boek van Assita Kanko, 
‘De Tweede Helft’, en naar het werk van John Stuart Mill, 
die de eerste was om in het Britse parlement het voorstel in 
te dienen om vrouwen stemrecht te geven.”

Nieuwe atheïsten worden wel eens beschuldigd 
van islamofobie. 
“Dat is uiteraard volledig onterecht. Zowel ikzelf als mijn 
collega’s schrijven vaak genoeg over andere religies, en 
richten ons op alle mogelijke geloven. Filosofen als Daniel 
Dennett bekritiseren ook het geloof in het algemeen. Met 

de term islamofobie wordt veel te kwistig omgesprongen. 
Neem nu bijvoorbeeld de kritiek op het onverdoofd slach-
ten van dieren, die sommigen als islamofoob bestempelden, 
terwijl de kritiek ongeacht welk religieus geloof stand-

houdt.” 

Na de aanslagen 
in Parijs kreeg Hol-
lande kritiek op de 
verslagen toon in z’n 
speech. Hoe moet po-
litiek zich volgens u 
gedragen?
“In het algemeen moeten 
we de positie van Frank-
rijk begrijpen. Dit was de 
tweede keer dat Parijs, het 
hart van het land waar de 
Verlichting is ontstaan, 
zo diep geraakt werd. Of 

zijn reactie de goede was, is moeilijk te zeggen. Wel ben ik 
overtuigd dat mensen als Hollande met goede bedoelingen 
spreken: namelijk met de idee om de Verlichtingswaarden 
verdedigen. We kunnen niet toestaan dat we onze levens-
wijze moeten veranderen door terroristen.” 

Met Markus Gabriel, Chantal Mouffe, 
Stefan Hertmans, Maarten Boudry, 

Montasser AlDe'emeh, Frederik Anseel,   
Paul Cliteur, Dirk Verhofstadt, Bleri 
Lleshi, Michel Maus, Bea Cantillon, 

Ignaas Devisch, Jean-Jacques Cassiman, 
Katrien Devolder, Sigrid Sterckx, Tim de 

Mey, en vele anderen
 

4 december 2015
Zebrastraat Gent

filosofisch
festival vol 

hersenkrakend
plezier

20:00 (deuren open 19:30)

TICKETS: €14 VVK / €17 ADD

www.uitbureau.be

www.nachtvandevrijdenker.be

facebook.com/nachtvandevrijdenker

@nachtvrijdenker
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CULTUURAGENDA

FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID MUSEUMNACHT 2015

FATIMA FOREVERMARS II

9, 10 en 11 december, Vooruit

8 en 9 december, Vooruit

Donderdag 3 december

Dinsdag 8 december, De Centrale

FESTIVAL Voor de derde keer strijkt dit festival neer in de Vooruit 
om er ‘de gelijkheid, vrijheid en verbondenheid’ te vieren als opwarmer 
voor de winter. Drie dagen lang kan je er terecht voor verschillende de-
batten, boeiende babbels, expo’s, literatuur, performances, docu’s, dans, 
muziek, een boekenmarkt en nog veel meer. Zo kan je er in debat gaan 
met Hendrik Vos over vluchtelingen, dwalen door zeven decennia ge-
schiedenis met fotograaf Wolf Suschizky of je laten ontroeren door de 
chemie tussen Ish Ait Hamou en Saskia De Coster. Ten slotte roept de 
organisatie ook op om wat kleur te fuiven in de nacht ‘want ook in ’t 
donker zijn we allemaal gelijk’. 

KUNST Altijd al eens ’s nachts én gratis een museum willen bezoeken 
zonder daarom een inbreker te zijn? Grijp dan je kans want één keer 
per jaar kan het tijdens de Gentse museumnacht! Vanaf 18 uur stellen 
de negen Gentse musea gratis hun deuren open voor het publiek en 
dat tot 1 uur ’s nachts. Naast de lopende tentoonstellingen zullen ook 
tal van andere artistieke, muzikale of zelfs drink- en eetbare nevenac-
tiviteiten het evenement wat extra opleuken. Zo doet het STAM in het 
kader van hun tentoonstelling over de tijd dat Belgen en Nederlanders 
nog inwoners waren van hetzelfde rijk, om 22 uur een recordpoging 
om ‘Zoveel Mogelijk Nederlanders Tegelijk In Het Museum’ te krijgen. 

PERFORMANCE Deze voorstelling van Karl van Welden blijkt 
brandend actueel in het licht van de huidige gebeurtenissen in Parijs, 
ons eigen land en de rest van de wereld. Centraal staat namelijk een 
poëtisch relaas over hoe catastrofes een impact hebben op ons den-
ken. Er wordt bevraagd hoe tegenwoordig steeds iets boven het hoofd 
van de mens lijkt te hangen en hoe we in een risicomaatschappij leven 
waarin we proberen om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Heeft de 
mensheid nood aan dergelijke verhalen, zoals een kind geniet van een 
griezelig sprookje? Op die manier lijkt elk apocalyptisch scenario, hoe 
onwaarschijnlijk of onwaarschijnlijk ook, wel een soort herinnering 
aan onze eigen sterfelijkheid. 

CONCERT Toen vorige maand het alternatieve café Fatima onver-
wachts uitbrandde door een kortsluiting, bleef een hele rits Gentse stu-
denten verweesd achter. Omdat studenten af en toe ook wel eens hun 
schouders onder iets zetten en cafés nu eenmaal belangrijk zijn, wordt 
binnenkort een benefiet georganiseerd in De Centrale. De opbrengst 
hiervan gaat integraal naar de heropbouw van de nieuwe Fatima. Een 
aantal bands zoals The Tubs en The Violent Husbands zullen tijdens 
deze avond optreden en ook Fatima’s uitbater Tijl geeft een dj-set ten 
beste. Tickets zijn verkrijgbaar via muziekclub Democrazy. 

door Marije De Decker



TALENT UIT GENT
ROBIN WIE? 

•    Dichter bij het Gentse 

      collectief Omfloers

•    25 jaar

•   Studeert Informatica

•   http://dimensieloos.tumblr.com/ 
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TIP 2  “Zoek critici!” 

Hoe ben je bij Omfloerst terecht ge-
komen? 
“Ik had al langer contact met Arno Van 
Vlierberghe, naar wie ik mijn gedichten al 
opstuurde. Samen hebben we ons dan bij 
Omfloerst aangesloten.”

Hoe vallen informatica en poëzie te 
rijmen? In een gedicht plaats je bij-
voorbeeld axioma’s en codes als c++ ?
“Dat is een vraag die ik altijd krijg en waarop 
ik een beter antwoord zou willen kunnen ge-
ven (lacht). In beide disciplines gaat het om 
onderzoek naar de realiteit. Wetenschappen 
en wiskunde zoeken naar het geïsoleerde, 
naar wetmatigheden, terwijl godsdienst en 
literatuur veeleer het algemene proberen te 
aanschouwen.” 

Paul Snoek zei ooit in een interview 
dat inspiratie niet bestaat. Ga je daar-
mee akkoord? Waar ontspringt jouw 
inspiratie?
“Allen Ginsberg (vooraanstaand dichter van 
de Beat Generation, red.) was voor mij een 
soort katalysator. Ik wilde ook langere tek-
sten schrijven met een cadans, ritme en on-
vermijdelijkheid. Tegelijk lees ik ook Claus 
en hedendaagse dichters, zoals Maarten van 
der Graaff en Omfloerst-dichters, natuur-
lijk.” 

Actualiteit of tijdloosheid?
“Ik bewonder dichters die zeggen dat hun 
werk wegwerppoëzie is. De idee van tijd-
loosheid is gevaarlijk, want sowieso teleur-
stellend. De gebeurtenissen in Parijs zijn wel 
thema’s waar ik rond kan werken, maar het 
is nooit mijn bedoeling om een pathetische 
aanklacht te stellen. Dat interesseert mij niet.” 

door Laura MassaOnze redactie selecteert voor u een jonge artiest 
uit Gent die naarstig verder timmert om de 
grote K voor zijn kunst te krijgen.
Deze week: Robin Ramael, als dichter verbonden 
aan het collectief Omfloerst. 

 misschien had ik messias moeten worden
de gemeente rond mijn podium verzamelen
een nieuwer testament in keukentafels stamelen
en dan onder een drone tot stof verdorren
een bijbel is toch ook maar een manier van spreken
een schrift als richting, 
al dan niet in functie van een god,
dat deze hele chemische reactie 
een reden tot ideeën geeft
een sleutel voor betekenen.
ik mis die rituelen.
ik mis het collectieve solipsisme van een klok,
het koper μή μου άπτου van fanfares
op een kerkhof in verzopen new orleans.
het eengemaakt en doodeenvoudig dagelijks proces
waarbij we ons uit ongeluk boetseren
tot het weer een louterend verhaal geworden is.

GEDICHT

TIP 1  “Wees niet bang om te imiteren als je begint”



Marie Van Oost

Nicolas Van Laere

door Sofie Steenhaut

KUNST IN HET 
DIGITALE TIJDPERK

Talloze filters leveren zelfs een foto van de kat 
van je buren duust likes op, en steeds meer 
musea springen op de digitale kar met een app. 
Is er nog wel sprake van authenticiteit of verliest 
kunst door die digitalisering aan waarde?

Het hipstermonopolie op Instagram is niet 
meer, want dankzij die foto-app is tegen-
woordig elke smartphoneslet plots ook foto-
graaf. Weg met beduimelde museafolders of 
krakerige audiogidsen, met het Google Art 
Project kunnen we nu toch streetview-gewijs 
door musea struinen vanuit onze luie zetel. 
Wordt de kunstwereld stilaan overgenomen 
door tinternet, of valt dat allemaal best mee?

NEW MEDIA ART: 
WABLIEFT?
Digitale kunst, virtuele kunst, nieuwemedia-
kunst. Er zijn zoveel verschillende termen in 
de omloop voor de brede tak van kunst ge-
creëerd door middel van, of in verband met 
nieuwe mediatechnologieën, dat niemand 
meer weet waar je nu net over spreekt. Voor 
wie de hedendaagse samenleving volledig 
heeft afgezworen of in een grot leeft op de 
kust van Eritrea, waar u op miraculeuze wijze 

deze Schamper in handen hebt gekregen: met 
nieuwe mediatechnologieën bedoelen we tin-
ternet, hé. De juiste term om al deze kunst-
vormen onder te plaatsen is echter New Me-
dia Art. Voor velen is de definitie simpel: New 
Media Art is kunst die het medium ‘nieuwe 
media’ gebruikt. Maar tegenwoordig worden 
veel kunstvormen waarvan we denken dat ze 
handmatig gemaakt worden eigenlijk (deels) 
door middel van nieuwe mediatechnologie-
en gemaakt. Onze eigen cartoons worden 
bijvoorbeeld met een tekenpad gemaakt. Of 
dacht u misschien dat we nog steeds gete-
kende cartoons inscannen? Zo oldskool zijn 
we nu ook weer niet. New Media Art is dus 
moeilijk in beeld te brengen. Ze is constant in 
beweging, wat maakt dat elke opsomming in 
se onvolledig is. Lev Manovich — auteur van 
verschillende boeken rond nieuwe media en 
kunst — classificeert New Media Art echter 
als een kunsttak op zich. Het is volgens hem 
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een aparte kunstwereld, waarin ook kunst die niet geba-
seerd is op technologie een plaats kan hebben. Deze niches-
cène ontstond in de jaren 60 en 70 en had ongeveer tien jaar 
nodig om zichzelf te ontwikkelen van een nicheclubje tot 
een heuse kunstwereld met een eigen idee wat kunst hoort 
te zijn. Manovich legt het verschil tussen de nieuwe media-
kunstwereld en de hedendaagse kunstwereld uit. Manovich 
verwijst naar de hedendaagse kunstwereld als ‘Duchamp 
Land’ en naar de nieuwe mediakunstwereld als ‘Turing 
Land’. Marcel Duchamp is bekend voor zijn ‘fontein’ of 
zoals de meeste mensen het zouden aanschouwen: een uri-
noir. De invloed van Duchamp is tot op vandaag voelbaar 
in de hedendaagse kunstscène. Alan Turing — ook wel de 
vader van de moderne computerwetenschappen genoemd 
— is de tegenhanger van Duchamp in de wereld van nieu-
we media. De kunstwer-
ken in Duchamp land 
zijn volgens Manovich 
gefocust op de inhoud, 
zijn gecompliceerd en 
ironisch ten opzichte van 
het gebruikte materiaal. 
De focus in Turing Land 
ligt net op het materiaal, 
op de nieuwe computer-
technologie. Kunstwer-
ken in dit land zijn simpel 
en meestal vrij van ironie. 
Beide werelden zijn in het laatste decennium echter gron-
dig veranderd. De kunstwerelden braken open doordat het 
grote publiek nu meespeelt door de opkomst van het het in-
ternet en sociale media. Er worden zelfs nieuwe instellingen 
opgericht die de new media art ondersteunen, zoals ISEA, 
een Nederlandse organisatie die een platform biedt voor 
kunstenaars die cultuur en technologie combineren. Ook in 
België, zelfs in Gent, is er aandacht voor digitale kunst. Zo 
is er het jaarlijkse Courtisane Festival in de Vooruit, waar 
enkel films en videoprojecten getoond worden. Een andere 
kunstvorm waar al zeer vroeg geëxperimenteerd werd met 
digitalisering is de performancekunst. Veel liveperforman-
ces combineren bijvoorbeeld de fysieke aanwezigheid van 
de acteurs met projecties. Of neem nu performancecollec-
tief CREW, onder leiding van Eric Joris, die zichzelf be-
schrijven als een experimenteel gezelschap dat wil tonen 
hoe technologie ons verandert. Ook zeer indrukwekkend is 
het Google Art Project, een online compilatie van hogere-
solutiebeelden van kunstwerken uit musea over de hele we-
reld. Net zoals bij Google Street View kan je door de gangen 
van pakweg het Amsterdamse Rijksmuseum ‘wandelen’, en 
je kan zelf ook galerijen aanmaken.

HAAT/LIEFDEVERHOUDING
Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat kunst en 
nieuwe media geen perfect huwelijk zijn. In The New 
Media Reader beschrijft Manovich dat de basis van de 
spanning tussen kunst en nieuwe media ligt in de te-
gengestelde logica van beide werelden. De kunstwereld 
is gebaseerd op het idee van auteurschap. Dat betekent 
dat er één auteur is die een uniek en persoonlijk werk 
maakt. Dat werk wordt dan gedistribueerd door mid-
del van de traditionale kanalen die exclusief voor dit 
doel gecreërd zijn, namelijk musea, galeries en veilin-
gen. Nieuwe Media daarentegen is gelinkt met de lo-
gica van het internet. Interactiviteit en het collectieve 
staan centraal. Er is zelfs sprake van een auteur-gebrui-
kerssymbiose. Wanneer een kunstenaar zijn werk on-

line plaatst, kan de 
gebruiker dit werk 
aanpassen of in een 
andere context plaat-
sen door de interac-
tiviteit die het inter-
net rijk is. Ook de 
distributie gebeurt 
in het collectieve, 
want de kunstenaar 
maakt gebruik van 
het internetnetwerk 

om zijn werk te verspreiden. Door deze tegengestelde 
waarden is New Media Art een inherente contradictie.  

Door het samenkomen van beide werelden, duiken 
verschillende problemen op. Ten eerste wordt kunst via 
het internet bijna zoveel verspreid als foto’s van schat-
tige poesjes. De notie van het auteurschap vervaagt in 
deze nieuwe omgeving. Nu we met elke smartphone 
een kwaliteitsvolle foto kunnen maken, wat is dan nog 
de waarde van fotografie? Het concept van het mythi-
sche wezen “de kunstenaar” verdwijnt. Ten tweede is 
er het probleem van auteursrechtelijke bescherming. 
Op sociale media wordt volop geshared, geliket en ge-
retweet. Hierdoor worden de gedeelde kunstwerken 
met de tijd anoniem gemaakt. Je zal zelf ook wel al een 
omslagfoto hebben ingesteld die je random ergens hebt 
gevonden. Maar mag dit zomaar? Ten derde is het mo-
gelijk dat de traditionele kunstplekjes bij uitstek, mu-
sea en galeries, impopulair worden. Als je elke nieuwe 
kunstenaar kan ontdekken via Instagram, waarom nog 
de tram nemen naar het SMAK of geld betalen voor 
een expo? Bijkomend probleem is dat kunst niet meer 
intens beleefd zou worden. Het culturele gebeuren 
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wordt gereduceerd tot een snelle blik op je 
Instagramfeed en een like. 

TOEGANKELIJKE 
INSTA-ART 
Dat alles verdient natuurlijk wel een beet-
je nuance. Wat denken jonge kunstenaars 
er eigenlijk over die opgegroeid zijn tijdens 
de opkomst van the digital era? We spraken 
met drie studentes fotografie, die net zoals 
veel andere jongeren dagelijks bezig zijn met 
nieuwe media en internet. Chelsea Bulteel, 
Clara Hanssens en An Denteneer vinden 
die opkomst helemaal niet zo negatief. “Ik 
denk dat nieuwe media zeker een meer-
waarde kunnen betekenen voor de kunst”, 
vertelt Chelsea. “Ze bieden de mogelijkheid 
om gemakkelijker een groter publiek aan te 
spreken en je kan ook sneller een evenement 
delen of een oproep lanceren om sponsoring 
binnen te halen.” Ook An vindt dat kunst net 
toegankelijker wordt dankzij digitalisering: 
“Ik denk niet dat de opkomst van nieuwe me-
dia de downfall van kunst zal veroorzaken. 
Het zorgt hoogstens voor meer zichtbaarheid 
en een bredere definitie.” Een app die tegen-
woordig zeer populair is, is Instagram, waar 
mensen zelfgemaakte én vaak ook bewerkte 
foto’s kunnen posten. “Heel veel mensen ma-
ken inderdaad mooie foto’s via hun smartp-
hone”, zegt An, “en het gaat wat ver om al die 
foto’s te bestempelen als kunst, maar zeggen 
dat het geen kunst is, is misschien nog min-
der waar, want binnen enkele jaren verschij-
nen daar gegarandeerd boeken over”. 
“Toch zal het internet nooit de volledige 
kunstwereld overnemen”, merkt Clara op. “In 
de fotografie merk ik bijvoorbeeld een sterke 

opkomst van fotografieboeken, omdat men-
sen door die veelheid aan beelden ook op-
nieuw een fysiek en tastbaar gegeven willen.” 
Maar toch vindt ook Clara de digitalisering 
van kunst an sich een goede zaak: “De grens 
tussen amateur en professional wordt steeds 
kleiner, waardoor mensen niet meer naar die 
status kijken, maar echt naar talent.” An deelt 
die mening: “Ik vind het ook geen probleem 
dat iedereen fotograaf kan zijn. Soms zijn fo-
to’s van niet-professionele fotografen zelfs be-
ter, want fotografen met een opleiding wor-
den erin getraind om een goede kadrering te 
maken, om het licht en de kleuren goed in te 
schatten … Door die bewuste keuzes en de 
nabewerking wordt de werkelijkheid soms 

veel meer vervormd dan bij iemand die iets 
ziet en simpelweg een foto maakt zonder na-
denken.” Als iedereen fotograaf kan zijn, is 
de concurrentie natuurlijk groot. “Er wordt 
zoveel gepost, dat het moeilijk wordt om ‘de 
echte kunstenaars’ te onderscheiden”, zegt 
Chelsea. “Uiteindelijk zijn er wel heel wat 
amateurfotografen, maar die zijn er sowieso, 
los van die nieuwe media. Het is aan de ech-
te talenten om zich op een bepaalde manier 
te onderscheiden.” Of er verhoogde kans is 
op plagiaat of meer gebrek aan originaliteit? 
“Ook daarbij is het internet een handig ding”, 
vindt Clara, “Je kan altijd wel ergens de echt-
heid van een beeld checken. Plagiaat bestaat 
trouwens in elke kunstsector, dus volgens mij 
speelt het internet daar niet zo’n grote rol in.” 
De kunstwereld heeft dus wel degelijk de 
digitalisering omarmd. Onder het motto 
BYOD (Bring Your Own Device) brengen 
veel musea bijvoorbeeld een app op de markt 
om hun collectie op een multimediale ma-
nier te kunnen beleven. Vooral in het bui-
tenland is dat populair, want onder andere 
het Louvre (Parijs), Tate Modern (Londen) 
en het MoMa (New York) hebben allemaal 
hun eigen interactieve app, waarbij je zelf 
postkaartjes kan maken of educatieve games 
kan spelen. In Nederland is er zelfs de Muse-
umApp, die het totaalaanbod van alle deel-
nemende musea bundelt. Gebruikers van de 
app kunnen browsen door de collecties, hun 
favoriete objecten delen via sociale media 
en zelfs stadsroutes lopen of fietsen langs de 
musea. In België zijn er apps van het Ant-
werpse Museum voor Schone Kunsten en 
Tour & Taxis in Brussel. Tiens, is Gent dan 
toch niet de hipsterstad bij uitstek?
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DOOR SOFIE STEENHAUT, ADEL MOUCHALLEH EN LIESELOT LE COMTE
FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM

"IK WIL NIET DAT OOGST 
EEN BRON VAN 
FRUSTRATIE WORDT"

Jozefien Van Beek en Frederik Willem Daem richtten bijna een jaar 
geleden ‘Oogst’ op. “Een tentoonstelling op papier die op elk moment 
bezocht en gelezen kan worden,” aldus de slogan die op elk nummer 
prijkt. Oogst is met andere woorden enkel op papier te lezen. Een per-
soonlijke keuze, zo blijkt, en een bold move in tijden van digitalisering.

HET MAGAZINE OP 
PAPIER IN TIJDEN 
VAN DIGITALISERING

EEN INTERVIEW MET JOZEFIEN VAN BEEK EN FREDERIK WILLEM DAEM

worden daar binnenkort baby’s geoogst?
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“In tijden van crisis in de media, en vooral 
in print, een papieren tijdschrift maken. Dat 
is waanzin,” vertelt Jozefien. We ontmoeten 
hen in Jozefiens appartement in Antwerpen, 
waar de redactiebijeenkomsten ook plaats-
vinden. Alhoewel, redactiebijeenkomst is een 
groot woord. Het team bestaat naast Frederik 
en Jozefien uit twee zakelijke medewerkers, 
een eindredacteur en een verantwoordelij-
ke voor de vormgeving. Met een heel klein 
— en vooral jong — team wordt Oogst in 
goede banen geleid. Bij het binnenkomen 
werkt Frederik de rest van zijn middagmaal 
nog snel binnen, ondertussen zet Jozefien de 
koffie klaar. “Oei, het wasrek staat hier nog, 
niet op letten”, zegt Jozefien al lachend. Het 
belooft een gezellig gesprek te worden. 

WIE ZAAIT, ZAL OOGSTEN
Een niet-actueel tijdschrift over beeldende 
kunst, literatuur en film. Op papier. Dat is het 
concept achter het onafhankelijke cultuur-
magazine Oogst. Geen advertenties, geen 
afleiding. Het feit dat er geen enkele online 
content beschikbaar is, is zeldzaam in Vlaan-
deren. Deze beslissing kwam echter niet van-
uit een afkeer ten opzichte van online jour-
nalistiek. Jozefien vertelt dat ze vooral een 
tijdschrift wou maken dat ze zelf zou willen 
lezen. Anderhalf jaar brainstormen later was 
hun baby’tje klaar om geboren te worden. 
Een belangrijke wortel van Oogst is het 
niet-actuele aspect van de inhoud. “De actua-
liteit brengen rond kunst is wat iedereen doet. 
Iedereen schrijft over hét nieuwe boek van 
die ene schrijver. Doordat onze artikels niet 
actueel zijn, kunnen we de tijd nemen om de 
stukken te maken en feedback te geven. Iets 
wat helaas uitzonderlijk is in de journalis-
tiek.” Of ze dit zelf mist in haar werk als jour-
naliste? Jozefien is zelf freelance journaliste 
voor De Morgen en Humo. “Er is een kruis-
bestuiving tussen mijn werk als journalist en 
Oogst. Dankzij mijn werk als journalist leer 
ik veel kunstenaars kennen en zelf schrijven 
is ook leerrijk voor Oogst. Maar er is inder-
daad niet zo veel ruimte om echt lang, maar 
écht lang, de tijd te nemen om aan een artikel 
te werken. Om echt diep te spitten, veel boe-
ken te lezen en keiveel films te bekijken. Of 

om bij een interview opnieuw met iemand te 
gaan praten. Dat gaat niet voor een krant. En 
dat is ook niet erg; het is gewoon een volledig 
ander medium.” “In een krant moet er ook 
vaak een aanleiding zijn”, vult Frederik aan, 
“Bij Oogst is de schrijver, diegene die het ar-
tikel maakt, de aanleiding zelf. Uit een soort 
van fascinatie richting het onderwerp. Onze 
manier van werken is dat wij schrijvers aan-
spreken met de vraag waarover ze al lang iets 
willen schrijven. Dan zien we of het binnen 
het kader van Oogst past en geven we hen de 
tijd om daarover na te denken en sturen we 
bij waar nodig. Het eindresultaat moet toe-
gankelijk zijn voor iedereen, het moet lees-
baar zijn.” “Die toegankelijkheid is inderdaad 
heel belangrijk voor ons”, springt Jozefien bij, 
“In vele gespecialiseerde tijdschriften kan er 
vaak — vooral over beeldende kunst –- vrij 
hermetisch geschreven worden.” 

 
De beweegreden voor het oprichten van 
Oogst was vooral goesting. Hoewel Frederik 
en Jozefien anderhalf jaar nagedacht hebben 
over wat Oogst zou worden, had het duo niet 
echt een idee of hun magazine zou aanslaan 
in Vlaanderen. Na een tijdje besloten ze er 
echter gewoon voor te gaan. “Uiteindelijk 
dachten we ‘komaan, 400 abonnees moeten 
we echt wel kunnen halen!’” Zorgen moesten 
ze zich inderdaad niet maken. Nu Oogst bij-
na een jaar bestaat, heeft het blad net geen 
1500 abonnees. Veel meer dan hun mini-
mum van 400 abonnementen dat nodig was 
om uit de kosten te komen. 
Maar hoe kan een magazine overleven zon-
der advertentie-inkomsten? Drukken is 
immers duur, en zeker als elke pagina een 
kunstwerk lijkt. “We werken met een systeem 
van ‘Vrienden van Oogst’ om de drukkosten 

“niet naar die wafels kijken, niet naar die wafels kijken...”
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van een hele jaargang te garanderen. Mensen 
die daarvoor kiezen betalen 600 euro voor 
een abonnement (een normaal abonnement 
kost €48, excl. Verzendkosten, red.), en krij-
gen bij elke Oogst een limited edition kunst-
werk. Een reproductie van dat kunstwerk zit 
bij elke editie van Oogst, maar de Vrienden 
krijgen dus een echt kunstwerk. 

SPITTEN IN BITS
Wie hoopt om Oogst ooit online te lezen zal 
eraan zijn voor de moeite. Jozefien: “We gaan 
onze content ook later niet online plaatsen, 
de keuze voor papier is een bewuste keu-
ze. Daarnaast is het iets waar we lang aan 
werken. Dat willen we dan ook niet graag 
gratis weggeven.” Frederik vult aan: “Zelfs 
wanneer we een betaal-
muur opzetten of met 
Blendle een afspraak 
maken (Blendle is een 
dienst waarbij lezers 
losse artikels kopen van 
verschillende kranten 
en tijdschriften, red.) 
ondermijnt het wat wij 
willen doen, namelijk 
een magazine maken. 
Wij willen dat ze Oogst 
kunnen vastpakken en 
hun tijd kunnen nemen 
om het te lezen. Het is 
ook de bedoeling dat ze 
het kunnen opzij zetten 
en later weer de draad 
kunnen oppikken. 
Dat is ook een andere 
leeservaring. Ik lees ook veel online, en dan 
staan er duizenden tabbladen open in mijn 
webbrowser. Na een tijd word ik zot van al 
die tabbladen die openstaan. Ik wil niet dat 
Oogst een bron van frustratie wordt.” Een 
andere reden voor de weerstand ten opzichte 
van online content is de noodzaak tot adver-
tenties. “Ik wil niet dat er een GIF van een 
Toyota Prius staat naast een van onze arti-
kels; het past niet bij wat wij willen brengen.”
Volgens beiden leent online journalistiek 
zich net wel goed voor de actualiteit, en dat 
kan snel gaan. Omdat de nadruk op slow 
journalism ligt, zou het vreemd zijn om hun 

huidige content online te brengen. De in-
houd is iets totaal anders. “De inhoud past 
bij de vorm. Deze content online, dat zou 
gewoon raar zijn. Maar wij houden ook ge-
woon van mooie magazines en van mooie 
boeken. En dat zijn ook dingen die je wilt 
koesteren; dat is iets wat je niet weggooit. Ik 
hoop dat er misschien ooit, binnen dertien 
jaar — als we dertien jaargangen zouden ma-
ken — érgens in Vlaanderen een kast staat 
waar alle nummers van Oogst naast elkaar 
staan”, aldus Frederik. In het beste geval zou 
Oogst bijdragen aan de identiteit van de le-
zers, al kunnen Jozefien en Frederik er niet 
van uit gaan. “Het is al mooi meegenomen 
als ze zichzelf associëren met ons magazine, 
als zij het mooi vinden. Ik kwam onlangs bij 

Milow thuis, en Oogst lag daar op de koffie-
tafel. Mensen stallen het uit, zij willen dat het 
gezien wordt. Dat is het mooiste compliment 
dat je kunt krijgen. Ik was ontroerd.”
Hoewel Oogst geen online content aanbiedt, 
is het magazine aanwezig op sociale media. 
Al worden sociale media vooral als commu-
nicatiemiddelen ingezet. “We kunnen daar 
ook niet blind voor zijn, tegenwoordig is het 
de norm om actief te zijn op sociale media en 
een website te hebben. Abonneren gaat dan 
ook enkel via de site vandaag”, zegt Frederik 
nog. Op die manier proberen zij het contact 
met de lezers te onderhouden. Het is ook een 

groep die dezelfde interesses heeft. Op Insta-
gram verschijnt een blik achter de schermen, 
bijvoorbeeld wanneer zij langs gaan in het 
atelier van een kunstenaar. Op die manier 
zijn lezers betrokken bij het maken van het 
blad. Jozefien: “We kondigen ook zaken 
aan van kunstenaars die in Oogst hebben 
gestaan. In dat opzicht zijn we dan wel een 
beetje actueel.”

MET DE OOGST OP 
DE TOEKOMST

Wanneer Jozefien en Frederik terugkijken op 
hun — bijna voorbije — eerste jaargang, zit-
ten er twee tevreden mensen voor ons. “Het 
is een angstaanjagend idee dat je je in zo een 
project durft te smijten,” bekent Frederik, 

“Het doel was niet om 
winst te maken, enkel 
om iets te maken dat we 
zelf graag zouden lezen. 
Momenteel zitten we 
echter al aan bijna 1500 
abonnees en liggen 
we zelfs al in minieme   
mate in boekenwinkels 
in Amsterdam.” Joze-
fien is zeker dat ze hun 
limiet nog niet bereikt 
hebben. “We kijken al 
uit naar volgend jaar. 
We gaan dus zeker een 
volgende jaargang ma-
ken. Voor jaargang twee 
zullen we dit jaar heel 
grondig evalueren. Zo-
wel op inhoudelijk als 

organisatorisch vlak.”
Het doel is om nog meer te professionalise-
ren, meer abonnees binnen te halen en de 
losse verkoop in boekenwinkels op te drijven. 
De minimale aanwezigheid in Nederland 
uitbreiden en meer inkomsten genereren zijn 
ook belangrijke projecten naar het volgende 
jaar toe. Op dit moment worden we zelf niet 
betaald, wat natuurlijk niet de bedoeling is.” 
“Eigenlijk willen we van Oogst gewoon een 
gezond bedrijf maken”, vult Frederik aan, 
“Maar wat mij gelukkig maakt, is dat we al 
met elk nummer een stap voorwaarts hebben 
gezet. Dat is wat telt.” 
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BOEK

Als er één maand is om binnen te zitten en 
videogames te spelen is het november, dach-
ten ze bij Bethesda en ein-de-lijk gaven ze het 
langverwachte Fallout 4 uit. War never chan-
ges, zo eindigt het introfilmpje dat een alter-
natieve wereld schetst waarin nucleaire ener-
gie de basis van de samenleving is geworden 
– en van de oorlog die volgt. Die ene zin vat 
de hele Fallout-reeks samen. In deze instal-
latie vallen dan ook geen grote verrassende 
structurele veranderingen te verwachten. 
Ze hebben gehouden wat werkte en sleutel-
den de afgelopen jaren vooral aan geweldi-
ge details, zijmissies en de opbouw van een 
gigantische open wereld. Maar die wereld is 
nog niet onmiddellijk toegankelijk, want het 
spel begint net heel klein, ergens in het huis-
je van een all American family in Boston. De 
komst van een atomische bom is voorspel-

GAME
baar, maar toch zeer spannend opgebouwd, 
waardoor je als speler volledig mee bent. Dan 
word je enkele jaren later losgelaten in een 
grafisch schitterende entropie met mutanten, 
vreemde creaturen, gewelddadige bendes en 
wannabe overheden. Fallout 4 houdt stand 
dankzij de details. Het is moeilijk om in een 
missie van punt A naar B te gaan, omdat de 
hypergedetailleerde omgeving verleidt om 
eeuwig te gaan ronddwalen. Daarnaast is ook 
gefocust op de ethische nuancering van de 
verschillende bendes die vechten om contro-
le in het gebied: niets is zwart-wit. Een van de 
meest besproken nieuwe features was de keu-
ze van het uiterlijk en sekse van je avatar tot 
in de kleinste details, alsook de mogelijkheid 
tot het uitbouwen van een basiskamp. ‘The 
Sims’, quoi. Maar hier dan met een postapo-
calyptisch uitbreidingspakketje. 

door Shauni De Gussem

Een koffietafel is geen koffietafel zonder een 
fotoboek van Humans of New York erop. 
Sinds eind oktober valt de derde installatie 
in het papieren  HONY-verhaal met de titel 
Humans of New York: Stories te kopen op 
Amazon. Nog nooit van HONY gehoord? 
In 2010 startte fotograaf Brandon Stanton 
een blog waarin hij onbekende mensen in 
de New Yorkse straten fotografeert en hen 
interviewt over het leven onder het simpele 
motto ‘iedereen heeft een verhaal te vertel-
len’. Deze premisse sloeg aan, want vandaag 
heeft Stanton bijna 16 miljoen(!) volgers op 
Facebook en talloze na-apers, zoals het iets 
minder populaire Humans of Kortrijk. De 
strafste, grappigste en meest ontroerende fo-
to’s met bijhorend citaat bundelde Stanton in 

2013 samen tot een bestseller en nu is hij te-
rug. In Stories staat de esthetiek van Stantons 
fotografie minder centraal en legt hij de focus 
vooral op de oprechte verhalen en diepgaan-
de dialogen. Eén boodschap komt duidelijk 
naar voren uit de mond van al deze mensen: 
hoop. Ze herinneren er ons aan dat we alle-
maal onze kleine kantjes en persoonlijke tra-
gedies moeten doorstaan. Iedereen worstelt 
met de complexiteit van het leven en dat is 
best okay. Kotserig zoet noemen sommigen 
het, anderen omschrijven het eerder als een 
warm fuzzy gevoel. Maar wees eerlijk, met 
het gure weer en de aftermath van de Parijse 
aanslagen kan men dat wel gebruiken. Soms 
zijn kattenvideootjes op YouTube nu een-
maal niet genoeg. 

door Shauni De Gussem
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DANS

MUZIEK
Dat Gent voor haar te klein is, wisten we al. 
Maar dat fancy (‘hippe’ voor uw mama) New 
Yorkse clubs nu ook uit hun voegen barsten 
als de ravissante Trixie Whitley passeert, 
verrast ons toch einigermaßen. Nochtans 
was er in 2013 al dat prikkelende debuut dat 
iedereen van z’n sokken blies: Fourth Cour-
ner, waarna sceptische neuters haar succes 
toeschreven aan die fameuze familienaam 
en haar knappe pagekopje. Maar wie gedul-
dig om de vierde hoek durfde te kijken, zag 
onversneden talent en wordt nu beloond met 
Porta Bohemica. Behoeft de prachtige titel 
nog duiding? Waarschijnlijk wel. Tinternet 
elimineert al gauw de exotische associaties 
met een fictieve havenstad: Porta Bohemica 
was immers de naam van een fucking trein 
die tussen Hamburg en Praag reed. ‘Faint 
mystery’ opent deze woelige rit met echo’s 
van Joni Mitchell en uitwassen die ons doen 
denken aan pijnlijke eelt door het bespelen 

van snijdende, metalen snaren. Maar Whit-
ley blijft uiteraard niet in haar comfortzone 
op krachtig-kwetsbaarheidscontrasten teren: 
‘Salt’ plaveit al te wilde triphopsporen en 
doet qua drums denken aan The National. Te 
snel willen we meer, maar dan komt er het 
ingetogene ‘Closer’. Alsof de zangeres wil dat 
we de tweede dronk traag savoureren. Met 
‘Hourglass’ stuwt ze de dynamiek weer voort: 
“I must confess that I couldn’t care less”, zingt 
ze ruw en bijna onzeker. En net met dié je ne 
sais quoi doet niemand haar na. ‘Soft spoken 
words’ kennen we al van de radio, ‘New Fron-
tiers’ geeft blijk van ontvankelijkheid voor 
nieuwe grenzen en ‘The Visitor’ is een piano-
ballad die doet denken aan een kettingroken-
de Mariah Carey. Maar zelfs die vergelijking 
is allerminst een blamage. Kan iemand Whit-
ley aan de studio van Tricky afzetten? Please?

door Laura Massa

door Lieselot Le Comte

Een breekbaar vogeltje dat uit het ei breekt. 
Een broos zaadje dat langzaam zijn weg zoekt 
naar het licht. Een wild dier, stuiptrekkend 
en angstig. Het zijn maar enkele gedaantes 
waarin de mooie IJslandse danseres Bára 
Sigfúsdóttir transformeert. In haar solo-
voorstelling ‘The Lover’ reflecteert ze over de 
complexe verhouding tussen mens en natuur. 
Het is even wennen aan haar specifieke be-
wegingstaal, die erg aards is en niets gemeen 
heeft met virtuoze zweefsprongen of ‘kijk-
eens-wat-ik-kan’-acrobatiek. Bára wringt en 
draait haar lichaam op manieren die nauwe-
lijks menselijk zijn. Na een paar minuten ver-
geet je dat je kijkt naar een persoon van vlees 
en bloed, alsof de mens Bára transparant 
wordt en alleen haar bewegingen en energie 
overblijven: nu eens een hoekige, spastische 

doodsstrijd, dan weer de organische groei 
van nieuw leven. 
Bára Sigfúsdóttir liet zich voor haar dan-
sperformance inspireren door het werk van 

de fotografe Noémie Goudal. Twee van haar 
feeërieke foto’s vormen het decor. De decor-
wissel verloopt op een wel heel bijzondere 
manier: langs de foto stroomt water, waar-

door het eerste beeld afbladert en het tweede 
beeld langszaam zichtbaar wordt. Alsof het 
de stenen en de natuur zijn die huilen. De 
gevoelige muziek van Borko slaagt erin de 
toeschouwers zelf tot tranen toe te roeren. 
Liefhebbers van Explosions in the Sky weten 
wat ze straks aan hun Spotify-playlist mogen 
toevoegen. Het totaalplaatje is vernieuwend, 
maar op een positieve, verfrissende manier.
Een uur lang weet Bára ons te betoveren als 
een Ijslandse nimf, om ons daarna ontred-
derd, ontheemd achter te laten. Zonder een 
woord te zeggen, geeft ze een hele sterke 
boodschap mee, waar zelfs de meest scepti-
sche carnivoor door geraakt wordt. En met 
nog meer liefde klampen wij ons vast aan de 
fragiliteit van dit leven. 
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Beste Vlamingen,
beste studenten,
een paar weken geleden pleitte ik in de media 
voor de afschaffing van de Senaat. Met dat 
geld kunnen we onze Staatsveiligheid verster-
ken. Dat bij ons de Senaat een groter budget 
heeft dan de Staatsveiligheid, blijft aberrant. 
We moeten beseffen dat er een ideologie is 
opgestaan die oorlog voert tegen ons. Of we 
dat nu willen of niet, we zullen ons daartegen 
moeten wapenen. Dat betekent ook dat we 
naar een andere veiligheidscultuur moeten 
evolueren, en de politiediensten en het leger 
opnieuw moeten waarderen.
Deze uitspraken maakten veel mensen een 
beetje boos. Je zou bijna denken dat ze iets 
tegen mijn persoon hebben. Is het omdat ik 
van Antwerpen ben? Of is het mijn blik die 
lijkt alsof ik altijd kwaad ben? Ik weet het zelf 
niet. Om het zekere voor het onzekere te ne-
men doe ik dit keer een ander pleidooi. Ik eis 
dat alle overheden in dit land Bart De Wever 
afschaffen. Om de wereld te verbeteren, moet 
je bij jezelf beginnen. 
Ook deze afschaffing brengt geld op. En 
geen klein beetje. Bruto krijg ik jaarlijks 127 
491,71 euro voor mijn job als burgemeester. 
Daarbij komt nog de 103 794 euro die ik per 
jaar krijg om in de Kamer te zitten. Daarnaast 
heb je ook nog mijn loon als bestuurder bij 
het Antwerps Havenbedrijf, en het geld voor 
het voorzitterschap van de N-VA. 
Met het vrijgekomen geld kunnen we massaal 
investeren in nieuwe wapens. Waarom zelfs 
geen wapenproducent in Vlaanderen? Dan 
moeten we niet meer afhankelijk zijn van 
FN Herstal. We zouden ook nog meer inves-
teren in nieuwe straaljagers. Of wat dacht je 
van een volledige vloot van Vlaamse drones? 
Op die manier vangen we twee vliegen in een 

klap; voor de productie en onderhoud ervan 
creëren we jobs én we voelen ons veiliger. 
Ik ben er trouwens wel zeker van dat de sos-
sen weer gaan afkomen met tegenvoorstellen 
om het geld te gebruiken. Onnozelheden 
zoals investeren in achtergestelde wijken, 
onderwijs en sociale projecten bijvoorbeeld. 
Om het met de woorden van Eva Mouton te 
zeggen: neuters gonna neut. Waarvoor heb 
je onderwijs nodig als je wapens hebt? Een 
paar keer pew pew doen en de slechteriken 
zijn weg. En veel mensen gaan dan gewoon 
doen wat er van hen gevraagd wordt. Dat is 
toch ideaal?
Warme groetjes,
Bart De Wever. 

door Adel Mouchalleh

EEN NIEUWE STAP NAAR
DE PERFECTE SAMENLEVING
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