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Eyes wide shut

Alles is stil aan het UGentfront. De persover-
zichten die ik elke dag in mijn mailbox krijg, 
bevatten steevast optimisme, onderzoek en 
andere zelfverheerlijking. Een pluim op de 
hoed van de Afdeling Communicatie van de 
Universiteit Gent. Naar mijn ervaring wor-
den daar immers aan de lopende band zinnen 
herschreven en stellingen dood genuanceerd. 
Brieven van het thuisfront waarbij moedertje 
elke nacht ligt te huilen, werden van oudsher 
met een zwarte stift bewerkt om gevoelige of 
demotiverende informatie te doen verdwij-
nen. Van onze Alma Mater uit zijn het dan 
weer Word-bestanden die volstaan met de 
gele markeerfunctie, opmerkingen en droge 
voeding, te vinden naast de zoethoudertjes, 
achter de lariekoek, kassa vier. Want aan de 
Universiteit Gent zijn er geen problemen. 
En als het dan wel zo zou zijn, dan zijn ze er 
toch mee bezig zeker en dan is het niet zo erg 
en – ochère – de imagovergaderingen duren 
tot een dag voor onze deadline. Want ja, de 
Universiteit Gent zegt: “we zijn er mee bezig”.
Zit u aan de Universiteit Gent en heeft u iets 
te vertellen? Dan hangt nog geen twee minu-
ten later de Afdeling Communicatie aan de 
lijn. Wat als een personeelslid aan de andere 
kant van de lijn nu eens zegt: de communi-
catie verloopt via de persverantwoordelijke? 
Dan staan wij daar weer schoon te blinken, 
als studentenblad van dezelfde unief, vol met 
quotes van De Afdeling. En als alle uitgaande 

gesprekken van onze redactie nu eens me-
teen werden doorgeschakeld naar De Afde-
ling? Wat een heerlijke wereld.
Alle gekheid op een stokje, natuurlijk. (Een 
vreselijke uitspraak. Zo cliché en ziekmakend 
als wat. Ik heb er al meteen spijt van. Sorry, 
sorry, sorry, lezertjes. De Afdeling made me 
do it.) Ik geloof er niet in. Dat de UGent zo 
slecht zou zijn. Het zal wel iets met vorig jaar 
te maken hebben. Weet u nog? Dat voorpa-
ginanieuws wat ze in de wandelgangen “de 
bom”, “dat over de pensioenen” en “dat met 
dat pesten” noemen. Ze spreken mij er nog 
af en toe over aan en dan denk ik: ze zijn er 
nog altijd mee bezig. En ik vrees dat ze hun 
lesje geleerd hebben, met zo van die lekken. 
Jammer. Want ik had nog wel eens graag het 
rectoraat bezet. Ik had eens graag een auto 
of twee besmeurd. Dat nu zomaar doen, zou 
een beetje vreemd zijn, doch tekenend voor 
onze generatie. (Is dat weer een vreselijke 
uitspraak? Ziekmakend alvast, telkens weer, 
wanneer ik het lees. Maar ik moet De Afde-
ling toch iets geven?) Want jawel, “we zijn er 
mee bezig”, het gevoel dat de UGent met elk 
probleem probeert over te brengen, dat valt 
ook toe te passen op de radiostilte bij de uni-
versiteit en dan is de cirkel helemaal rond. Er 
wordt namelijk gepraat over een klokkenlui-
derstatuut, zoals in vele overheidsinstanties. 
Nu maar hopen dat ze dat niet alleen aan De 
Afdeling geven. 

 .
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KORT

cartoon door Nathan Bultinck

‘Godverdomme. Waarom lukt het nog steeds 
niet? Wat is er mis met mij?’ Het is al de der-
de keer deze dag dat Tom probeert. Maar er 
gebeurt niets. Absoluut niets. ‘Waarom ge-
beurt er niets? Is het de stress? Waarschijn-
lijk. Stress voor mijn Tinderdate. Waarom 
hebben we ook afgesproken op het Galabal 
der Ingenieurs (VTK, 04/03)? Ik ken daar 
mensen. Ik wil niet dat ze haar zien. Ze is 
namelijk niet bepaald de knapste. Maar een 
vagina is een vagina. In het donker zie je 
een gezicht toch niet. En lelijke mensen zijn 
meestal wel goed in bed. Ze moeten meer 
moeite doen om te compenseren, snap je? 
Oh, ik mis Virginie. Mottige kop, maar beste 
blowjob van mijn leven. Ik ga haar eens stu-
ren. Hopelijk wilt ze mij nog terug nadat ik 
haar vorige keer in de struiken had geduwd 
wanneer ik Tatiana voorbij zag lopen op de 
Samson & Gert-cantus (Geologica, 02/03). 
Waarschijnlijk wel. Dank U, God, voor alle 
hopeloze wijven op deze aarde. Soms geven 
we God niet genoeg credit. Die dude is de 
beste wingman. Maar eigenlijk, nu ik erover 
nadenk: het is al bezig van voor ik met mijn 
Tindermatch had afgesproken. Dus het kan 
dat niet zijn. Eens denken, wanneer is het 
juist begonnen? Ah ja, op het Beerpong 
toernooi (VBK, 01/03). Toen heb ik ge-
probeerd en geprobeerd en nog wat harder 
geprobeerd. Tatiana moet zich ook wel af-
gevraagd hebben waar ik bleef. Haar alleen 

laten met mijn babyzusje was misschien niet 
het vriendelijkste dat ik ooit gedaan heb. Met 
al die alcohol in de buurt. Om maar te zwij-
gen van de drugs. Ach ja, toch goed geneukt 
daarna. Maar niet zo goed als Virginie. Voilà, 
dat bewijst het: mooie meisjes proberen min-
der hard. Hmmmmmmpppppfffffffffff. Nee. 
Nog. Steeds. Niets. Godver-fucking-domme. 
Zo lang het maar over is voor Bierbowling 
(Filologica, 07/03). Vele hete chicks daar. 
Ook veel lelijke chicks. Dus seks gegaran-
deerd. Ik moet er wel op letten dat ik niet zo 
zat word als op The Alliance (VGK – VLK 
– VRG – VEK, 29/02). Die babe heeft mij 
echt een half uur moeten aftrekken voor ik 
volledig stijf werd. Whiskey dick, dat ze daar 
nog geen medicatie tegen gevonden hebben. 
Die mens zou veel geld verdienen. FUCKING 
HELL, WAAROM KOMT ER GODVER-
DOMME NIETS UIT?’ 
Obstipatie is een ernstig probleem. Geen 
kakjes kunnen leggen, zorgt voor last op zo-
wel je lichaam als je psyche. Frustratie verlaat 
het lichaam namelijk via de anus. Steun men-
sen die moeite hebben met defecatie. Stuur 
KAKJE naar 5050. Tom, echter, verdient het 
om een opgestopt darmkanaal te hebben. 
Tom is een eikel. Hopelijk stapelen zijn feces 
zich op voor 21 dagen. En hopelijk komt dan 
alles eruit tijdens een mondeling examen. 
Wees geen Tom. Maar echt, serieus. 

door Nicolas Van Laere
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ON THE ORIGIN OF

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

door Elisabeth Goethals

 Achter zijn muren worden vreemde talen ge-
sproken, verschuilen er zich merkwaardige we-
zens en verdwijnen sommigen maandenlang 
om vervolgens weer op te duiken met vreemde 
creaties te hand. 
Dat is het milieu waarin de kunstscholier flo-
reert. Maar niet enkel de kunstscholier vond 
z’n gading in de anoni-
miteit van dit middel-
eeuwse complex, ook 
de muziekliefhebber en 
geschiedenisminnaar 
hebben hier voet aan 
wal gekregen. Cultureel 
hoogtij werd er echter 
niet altijd gevierd.

ZWEINSTEIN 
DE GAND

Dat een weekendje Ar-
dennen wonderen kan 
doen, wisten ze in de 
middeleeuwen ook al. 
Onder dat mom werd 
de ziekenzaal van het 
armenhospitaal in Gent 
uitgerust met Ardense 
eikenhouten steunbal-
ken. 
Onder datzelfde mom werden ook de veertig 
bedden die er stonden volgepropt met zieken tot 
er geen bed meer te bespeuren viel.
Toen deze ietwat misplaatste sleepover niet de 
gewenste resultaten bleek te hebben, kwam het 
Craeckehuys ter wereld: de ziekenzaal voor zij 
die geen baat meer hadden bij de heilzame Ar-
dense krachten.
Nadat ook een abdij uit de Bijlookse grond werd 
gestampt, konden de verplegende Cisterciën-
zerzusters en de artsen van de Commissie der 
Godshuizen menig centennium ongestoord hun 
ding doen. (*) 

TEAM EDWARD VS. TEAM 
JACOB

In de 19de eeuw sloeg het noodlot toe. Na vijf 
eeuwen van zeemzoeterige, collegiale compli-
menten en collectieve huppelpartijtjes in de 
boomgaard, stampte de grootste angst van de 
rooms-katholiek naar binnen: de wetenschap-

per. Deze vreemde en 
opdringerige pottenkij-
ker in witte kamerjas 
betekende het begin van 
een hoop wederzijdse 
nekhijgerij tussen stad 
(team Cisterciënzerzus-
ter, woehoe!) en univer-
siteit (team curieuzeneu-
zemosterdpot, boehoe ...) 
Na een verbitterde strijd 
die decennia aansleepte, 
gaf team curieuzeneuze-
mosterdpot zich uitein-
delijk gewonnen … Zo 
begon de wetenschapper 
aan zijn verhuis naar 
de andere kant van de 
straat. Eer ze goed en 
wel in hun Rommelae-
recomplex genesteld 

waren, besloot ook het hospitaal zijn hebben en 
houden te pakken en zich te vestigen aan de E17 
(ja, u raadt het goed, ons teerbeminde UZ Gent 
van vandaag).
De Bijloke, die koud, eenzaam en verlaten ach-
terbleef, kon gelukkig wel nog de harten van de 
cultuuridioot verwarmen, waardoor we dezer 
dagen van zowel een medisch als een cultureel 
walhalla in Gent kunnen genieten.
(*) Franse revolutie niet inbegrepen



WHO LOST KOREA?
SHENANIGANS OP INTERNATIONALE CAMPUS

Sinds vorig academiejaar heeft de Universiteit Gent er een nieuwe 
campus bij. Niet in Gent, wel in Zuid-Korea. Een grote investering, 

maar na een jaar blijken de slaagcijfers aan de Ghent University 
Global Campus (GUGC) bijzonder laag te liggen. De investering 

waard? Een overzicht van het project.

DOOR EMILIE DEVREESE, 
ARTHUR JOOS 
EN EVA CHRISTIAENS

Op 1 september 2014 opende de Ghent 
University Global Campus (GUGC) in de 
Zuid-Koreaanse stad Incheon (zie Schamper 
543). Aan de campus worden bachelorop-
leidingen aangeboden zoals Environmental 
Technology, Food Technology en Molecular Bi-
otechnology, elk met een prijskaartje van zo’n 
€16.000. Dat is zo’n 20 procent hoger dan 
het inschrijvingsgeld voor opleidingen aan 
andere Koreaanse instellingen. Op master-
opleidingen is het voorlopig nog even wach-
ten. De UGent besloot mee te stappen in een 
global campus, om bijkomende internatio-
nalisering te promoten. Daarnaast breidt de 
instelling haar plannen nog uit. Volgende 
maand verhuist de campus naar nagelnieuwe 
gebouwen, en een tweede financieel akkoord 
met IFEZ (Incheon Free Economic Zone, een 
versterkte samenwerking  tussen verschillende 
Koreaanse steden, red.) bedraagt zo’n 1,6 mil-
joen euro. 

HOUSTON, WE HAVE A 
PROBLEM

Mooie doelstellingen, maar na een jaar in 
werking blijken de slaagcijfers in Incheon bij-
zonder laag te liggen. Van de 51 in 2014-2015 
ingeschreven studenten slaagden slechts drie 
slimmeriken voor alle vakken. Van de 96 stu-
denten dit academiejaar, zitten er dus ook 
maar drie in het tweede jaar, tien volgen een 
GIT-traject, en zestien studenten begonnen 
opnieuw met goede moed aan het eerste jaar. 
Het is duidelijk tijd voor een herevaluatie. 
Waar moet de oorzaak van deze lage resulta-
ten gezocht worden? 

Volgens vicerector Freddy Mortier zijn de 
lage slaagcijfers te wijten aan selectiepro-
blemen, maar ook aan culturele verschillen. 
“Vorig jaar werden de studenten op een an-
dere manier geselecteerd dan dit jaar. Dat 
betekent dat er bijvoorbeeld niet altijd geke-
ken is naar de mate waarin zij het Engels vol-
doende beheersten. Die taalfactor speelt dan 
ook mee.” Daarnaast speelt ook de voorop-
leiding een rol. “Het secundair onderwijs is 
daar anders dan dat bij ons, en dat vergt ook 
wat aanpassing van onze kant. We horen bij-
voorbeeld dat het daar de gewoonte is om in 
het secundair onderwijs erg hard te werken, 
daarna volgt een zeer strenge selectie. Maar 
zodra studenten eenmaal toegelaten worden 
aan een universiteit, hebben ze het idee dat 
ze het wat rustiger aan kunnen doen en dat 
ze het sowieso makkelijk zullen aankunnen.” 
Naast het onderwijssysteem, blijkt er ook 
een verschil inzake studiemethodes. “In die 
Aziatische landen heerst in het secundair 
onderwijs een sterk reproductief leerstelsel, 
waarbij men grote massa’s stof slikt, maar 
waar er slechts weinig nadruk ligt op het ac-
tief verwerken daarvan door oefeningen of 
eigen onderzoek. De studenten komen bij 
ons terecht in een ingenieursopleiding met 
vakken die bijna volledig georganiseerd zijn 
rond oefeningen en opgaven en dat zijn zij 
niet gewoon.”

“De slaagcijfers liggen bijzonder laag”
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ICH BIN EIN KOREANER
Bovendien belooft de GUGC hogere kwa-
liteit dan de lokale universiteiten, wat men 
ook weerspiegeld ziet in de hogere inschrij-
vingsgelden. “Onze campus maakt deel uit 
van wat men de Global Campus noemt, een 
poging om tien topuniversiteiten daar samen 
te krijgen in één gebied, in dit geval in Song-
do (vlakbij hoofdstad Seoul, red.). Het is ook 
de bedoeling dat er aan elke universiteit zo’n 
duizend studenten zijn.”
Maar waarom bouwt onze Alma Mater nu 
uitgerekend in Zuid-Korea een nieuwe cam-
pus? De Koreaanse campus opent voor de 
UGent onder andere deuren naar een hoge-
re plaats in de rankings. “Door in Korea te 
zitten heb je natuurlijk wel een opstapje naar 
de rest van Zuidoost-Azië en dat is wat ons 
natuurlijk het meeste interesseert.” De UGent 
wordt op die manier de facto een exportpro-
duct. “Wij hebben onze sterkste opleidingen 
daarnaartoe gebracht. De richtingen in coun-
try and life sciences, dankzij wie we zo hoog 
in de internationale rankings staan. Dat is 
natuurlijk ook goed voor de uitbouw van het 
merk ‘Gent’. En dat is uiteindelijk ook wat 
wij willen bereiken.” Verder gaat de UGent 
volgens Mortier op deze manier in op een 
veelvoorkomend fenomeen onder Koreaanse 
studenten: “Dat heeft te maken met de hoge 
waarde die in Aziatische landen gegeven 
wordt aan een westerse opleiding. Als de stu-
denten daarvoor naar het westen willen gaan, 
kost dat een stuk meer dan wanneer zij ter 

plekke aan zo’n westerse universiteit in Korea 
kunnen gaan studeren. Door de creatie van 
zo’n Global Campus wordt een zeer gegeerde 
onderwijsvariëteit op één locatie aangebo-
den, voor een veel lagere prijs. Je ziet dat de 
Koreaanse overheid dit ook najaagt. Wij mo-
gen slechts tien percent Koreaans personeel 
in dienst hebben omdat ze er met alle geweld 
voor willen zorgen dat dat de westerse toon-
aard van de universiteit behouden blijft en 
doorgegeven wordt aan de studenten.” 
 
Mortier verwijst opnieuw naar de andere on-
derwijscultuur in Zuid-Korea, waar volgens 
hem status en ranking veel belangrijker zijn 
dan hier. Om die reden investeert ook de Ko-
reaanse overheid in de Global Campus. “Zij 
financieren onze gebouwen en die van de an-
dere universiteiten die een afdeling hebben. 
Daarnaast ondersteunen ze ons de eerste vier 
jaren ook nog om het personeel te vergoeden. 
Dat kost dus ook veel extra aan de Koreaanse 
overheid. Vandaar ook die iets hogere studie-
gelden. Maar dat moet ons wel in staat stellen 
om binnen afzienbare tijd zelfbedruipend te 
worden.”

KOREA TO THE KOREANS
Dat de global campus zelfbedruipend moet 
worden, is van groot belang,  aangezien de 
campus vanaf het academiejaar 2017-2018 
niet meer gefinancierd zal worden vanuit de 
Zuid-Koreaanse overheid. Om dat break-
even te bereiken, moeten dan ten minste 120 
studenten ingeschreven zijn. Mortier ziet die 
doelstelling goed zitten. “Ik heb gisteren nog 
de cijfers gezien en de kans is groot dat we dit 
jaar al die break-even bereiken. Dus dat ziet 
er eigenlijk heel goed uit. En is het niet dit 
jaar, dan zal het zeker voor volgend jaar zijn.”

“In die Aziatische landen heerst in het 
secundair onderwijs een sterk reproductief 
leerstelsel, waarbij men grote massa’s stof 
slikt, maar waar er slechts weinig nadruk 
ligt op het actief verwerken daarvan door 
oefeningen of eigen onderzoek”



HET GELE GEVAAR
De meerderheid van het personeel op de 
campus komt dus van de UGent zelf. Dat 
vraagt ten eerste heel wat heen-en-weer ge-
vlieg met de bijhorende kost op zowel finan-
cieel en ecologisch vlak, maar verder zit er 
een mogelijke luis in de administratieve pels. 
Er wordt dan wel maximum tien percent Ko-
reaans personeel aangeworven, maar dan is 
het in principe toch ook niet mogelijk dat een 
Koreaanse prof zich kandidaat stelt voor de 
rectoraatsverkiezingen? Mortier verduide-
lijkt dat het niet de bedoeling is om Koreaan-
se proffen aan te stellen. Het Koreaanse per-
soneel zit bij het administratief en technisch 
personeel (ATP). “We mogen het in principe 
zelfs niet van de Koreaanse regering. Maar 

“Door de creatie van zo’n Global 
Campus wordt een zeer gegeerde on-

derwijsvariëteit op één locatie aan-
geboden, voor een veel lagere prijs”

“Ik stel me ook voor dat we eventueel 
kunnen samenwerken met andere 
universiteiten, bijvoorbeeld die van 
Singapore of in China om daar geza-
melijk een goede masteropleiding te 
gaan maken”

veronderstel dat we Koreaanse proffen zou-
den hebben, dan nog is het zo dat er tussen 
de campus Korea en de Gentse campus een 
absolute scheiding bestaat. Wij mogen ook 
geen geld naar daar overbrengen en omge-
keerd. Het zal ook wel nog even duren tegen 
dat er iemand van daar zich kandidaat-rec-
tor zal stellen. “Een fusie tussen de campus 
in Korea en die in Gent is op dit ogenblik 
dan ook compleet ondenkbaar.” Hetzelfde 
geldt trouwens voor studentenvertegenwoor-
digers. De Koreaanse studenten die aan de 
GUGC studeren, kunnen een aparte studen-
tenraad hebben, maar hoeven er niet voor 
naar België te komen. Gelukkig maar, zou je 
denken. 

DE GROTE SPRONG VOOR-
WAARTS

Een compleet andere instelling, maar de 
GUGC-studenten komen wel hun laatste jaar 
aan de UGent volgen en hier stage lopen. 
Omgekeerd wordt het ook mogelijk voor stu-
denten van bij ons om naar Korea te trekken. 
“De bacheloropleiding duurt daar vier jaar 
en er zijn ook wel plannen om daarna te 
starten met een masteropleiding. Dat gaan 
we waarschijnlijk niet op eigen kracht doen, 
maar in samenwerking met de andere regio-
nale instellingen. “Ik stel me ook voor dat we 
eventueel kunnen samenwerken met andere 
universiteiten, bijvoorbeeld die van Singapo-
re of in China om daar gezamenlijk een goe-
de masteropleiding te gaan maken. Dat is de 
volgende stap.”
Enkele problemen, zo klinkt het. Ondertus-
sen zond de UGent alvast studiebegeleiders 
uit om zeer intensief met de studenten te 
werken en worden er bijkomende cursussen 
Engels georganiseerd. Ook bij de afdeling In-
ternationalisering van de universiteit is het 
alle hens aan dek, en alle bevoegde personen, 
nu tijdelijk in Korea residerend, blijken nage-
noeg onmogelijk te bereiken voor commen-
taar. 
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DE CHALLENGE KAMPT ZELF MET UITDAGINGEN

Met veel tralala werd de Innoversity Challenge vorig semester aange-
kondigd. Hunger Games-gewijs geraakten tien teams door de selec-
tieprocedures, en makkelijker wordt het niet. “Ze zitten nog in een 
preselectie, het echte werk zal pas later komen.” 

DOOR ADEL MOUCHALLEH 
EN ELENA DE BACQUER

FOTO’S DOOR HILDE CHRISTIAENS
EN DRIES LUYTEN

CARTOON DOOR ADEL MOUCHALLEH

INNOVERSITY: 
UTOPIA OF REALITY? 
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Op 27 oktober vorig jaar lanceerde de Uni-
versiteit Gent de Innoversity Challenge als 
een project dat alle studenten en personeels-
leden oproept om innovatieve ideeën te de-
len rond digitalisering in het onderwijs. Een 
paar weken later werden maar liefst 544 idee-
en ingediend. Uit deze massa gingen uitein-
delijk tien teams door naar de finale fase. We 
sommen ze voor u even op.

REVOLUTIONAIRE IDEEËN
Beginnen doen we met Hypercampus. Zij 
willen een interne tegenhanger bieden voor 
de té dure bijlesbureaus. Studenten melden 
zich met hun centraal wachtwoord aan, en op 
basis van zijn/haar geslaagde vakken kan de 
student(e) antwoorden geven op de vragen 
die op het platform gesteld worden. Sarah 
De Prins: “We hebben een survey gehouden 
onder studenten en studenten blijken geïnte-
resseerd in zowel bijles geven in ruil voor een 
certificaat als interdisciplinaire contacten.”
Worldfamous UGent Graphics wil een team 
uit de grond stampen dat professoren on-
dersteunt bij het opmaken van 2D en 3D 
visualisaties en animaties. “Toch merken we 
dat niet alle cursussen aan de universiteit op-
timaal gebruik maken van deze visualisatie-
mogelijkheden”, zegt Stijn Derammelaere, 
lid van dat project.
Vesta wil alle studiegebouwen (sic.) in Gent 
uitrusten met simpele studentenkaartscan-

ners. Victor Sonck: “Dat netwerk zouden 
we linken aan een app/mobiele website die 
weergeeft hoeveel computers en/of plaat-
sen er nog vrij zijn in een bepaalde locatie. 
Daarnaast willen we een universeel reserva-
tiesysteem uitwerken om de lange wachtrijen 
tijdens de examens weg te werken.” 
Het vierde team maakt een link met de be-
drijfswereld. “ ThinkTank is een online plat-
form waar bedrijven opdrachten posten die 
vervolgens door studenten uitgewerkt wor-
den. Studenten werken aan hun professione-
le ervaring terwijl kmo’s en start-ups low-cost 
consulting graag zien aankomen”, aldus Pie-
ter-Jan De Mulder.
Open Webslides richt zich dan weer op het 
essentie van het universitair gebeuren, de 
lessen. Ruben Verborgh: “De toekomst van 
het onderwijs speelt zich af op het web. Wij 
stellen voor om slides te maken zoals we 
websites maken. Individuele slides krijgen 
een webadres zodat studenten en lesgevers 
er eenvoudig naar kunnen verwijzen van 
om het even welke ander platform (Minerva, 
Facebook …) Dit alles realiseren we op een 
open manier: studenten kunnen opmerkin-
gen plaatsen op slides, en de lesgever wijzi-
gingen voorstellen zoals nieuwe voorbeelden 
of verduidelijkingen aan sommige stukken.”
En wie studeren zegt, zegt blokperiodes. Al 
zouden we beter wat vroeger moeten begin-
nen. Elke Minnaert van het project Gamifi-

cation dacht er ook aan, en wil een app ma-
ken waarmee studeren letterlijk een spel is. 
“We merken dat veel studenten pas in actie 
komen als de examens in zicht zijn, en dat 
is jammer. Met ons spel bieden wij een op-
lossing: gamen doorheen het jaar, maar dan 
wel om de kennis van de leerstof te testen. De 
app werkt ook met een puntensysteem, een 
evolutietabel en een ratingsysteem van de 
vragen”, aldus Minnaert.
Sapio wil de student ook helpen in de aanloop 
naar de examens. Zo willen zij een centraal 
platform oprichten waar studenten notities 
en/of samenvattingen kunnen plaatsen en 
reviewen. Selin Bakistanli: “Een belonings-
systeem met badges kan voor extra prikkels 
zorgen, alsook een label van kwaliteit zijn. 
Ook is er een alarmknop waarmee studenten 
bij ernstige problemen de bevoegde studen-
tenvertegenwoordiger kunnen inlichten.”
Het achtste project Maak het visueel geeft 
studenten de mogelijkheid om actief met 
de leerstof aan de slag te gaan. Kwalitatieve 
representaties worden beschikbaar gesteld 
via Minerva en worden geïntegreerd in het 
lesgebeuren. “Studenten maken de cursus 
vaak al visueel aantrekkelijker, maar deze 
representaties worden zelden gedeeld omdat 
studenten er geen voordeel uit halen om ze te 
delen. Maak het visueel beoogt de studenten 
te belonen voor hun inzet door lesgever én 
medestudenten”, aldus Sven Vermeulen.

ISABEL VERNIERS, 
EEN VAN DE PROJECTBEGELEIDERS

RECTOR ANNE DE PAEPE IN HET SELECTIE-

COMITE VAN DE INNOVERSITY CHALLENGE
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Open Badges wil een soort achievements in 
het leven roepen. De ‘UGent Open Badges’ 
worden aan (extracurriculair) geleverde 
prestaties, vaardigheden en engagementen 
uitgereikt. Arne Coutteau: “Als een student 
bijvoorbeeld een wedstrijd aan de UGent 
wint, krijgt hij daar een badge voor. De stu-
dent kan deze badge eenvoudig op sociale 
media plaatsen, of gebruiken bij sollicitaties. 
Het grote voordeel aan Open Badges is dat je 
ze overal kan plaatsen, maar de link met de 
informatie blijft. Je kan altijd nagaan wie de 
badge toekende en waarom.”
Het team van Morgane Janssens wil ten 
slotte een interactieve app lanceren waarmee 
studenten in de les aan de lesgever laten we-
ten of zij nog al dan niet mee zijn. Zij kunnen 
ook anoniem vragen stellen, als zij daarvoor 
te verlegen zijn. Studenten gaan pas achteraf 
bijkomende informatie inwinnen, terwijl die 
eigenlijk voor iedereen nuttig kan zijn.

STRIJD
Dat de universiteit barst van de ideeën is nu 
wel duidelijk: the next big thing kan wel eens 

van jou komen. Tenzij je al het hele acade-
miejaar als mol door het leven gaat, kan het 
niet anders dan dat je het propagandafestijn 
rond de challenge ergens tot uiting hebt zien 
komen. Of deze verwachtingen daadwerke-
lijk ingelost worden, is maar de vraag. 
Zo zijn er wel meer vragen die rijzen bij de 
haalbaarheid van de geselecteerde projecten. 
Afgezien van bepaalde schoonheidsfoutjes 
die bij verdere begeleiding ongetwijfeld op-
gelost zullen worden komen ook grotere pro-
blemen aan het licht. Inzake complexiteit en 
kost scoren sommige groepjes opmerkelijk 
hoger dan andere. Bepaalde ideeën zijn in de 
praktijk zeer moeilijk te realiseren of eisen 
een enorm engagement van de universiteit, 
tijd en energie die misschien beter naar meer 
personeel voor begeleiding gaan dan naar 

“Het is eigen aan innovatief werken: je weet 
op voorhand niet hoe het zal uitdraaien, 

zowel qua omvang als tijdsbesteding”
 — Isabel Verniers
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ACHTERKLAP door Selin Bakistanli

 GALA-AVOND DER STU-
DENTENVERENIGINGEN

Op 24 februari vond de gala-avond der stu-
dentenverenigingen plaats. Elke studenten-
vereniging was welkom op deze plechtigheid 
en natuurlijk op de aansluitende receptie. 
Ook Schamper was van de partij. Samen met 
onze medestudenten en enkele prominenten 
van de UGent zelf klokten we af op zo’n 800 
broodjes en 214 flessen cava. Niet slecht. De 
avond verliep vlekkeloos; dikke pluim voor 
de Dienst Studentenactiviteiten! Ook een 
dikke pluim voor het Werkgroepen en Ver-
enigingen Konvent (WVK). Het filmpje dat 
zij ineen staken was het gespreksonderwerp 
van de avond. Te bewonderen op onze Face-
book-pagina!

STUDENTENRAAD GOES 
SNAPCHAT

De Gentse Studentenraad is mee met hun 
tijd. Naast de aankoop van laptops, iPads en 
boxen (#geldteveel), lanceerden ze onlangs 
ook een heus Snapchat-account. Al hun 
grappen en grollen zullen voortaan te volgen 
zijn op stuver16. De accountnaam is een ver-
wijzing naar de nakende studentenverkiezin-
gen. Het is dan ook de bedoeling dat er langs 
dit kanaal reclame wordt gemaakt zodat er 
voldoende studenten zich kandidaat stellen. 
Maar tot het zover is kunnen wij, plebejers, 
meegenieten van een sneak peek uit het leven 
van de UGentse Rothschilds. 

DURF VIEREN

De Dies Natalis komt met rasse schreden 
dichterbij. Voor de 199ste keer zal de UGent 
haar geboortedag vieren. Vroeger beteken-
de dit voor de studenten concreet dat er een 
vrije dag was. In 2005, toen Paul Van Cau-
wenberge verkozen werd tot rector, kwam hij 
op de proppen met de Dies Natalisfuif. Hier-
door konden studenten ook meegenieten van 
de Dies Natalisvreugde. Voor de organisatie 
van dit échte UGent-feestje achtte hij het 
Faculteitenkonvent (FK) het meest geschikt. 
Pittig detail: Van Cauwenberge was in 1970 
twee weken zelf voorzitter van het FK.

nieuwe (technologische) snufjes. De groepjes 
ondernamen een grondige zoektocht naar 
het draagvlak van hun project door o.a. en-
quêtes, maar hiermee is niet alles gezegd over 
de aanwezigheid van een werkelijke nood en 
reële participatie. Zeker voor teams die reke-
nen op inspanningen van andere instanties 
dan de universiteit kan dit een struikelblok 
zijn. Enkele initiatieven lijken ook al te be-
staan, op kleinere schaal weliswaar. Over het 
algemeen doen de deelnemers hun best hun 
idee voor de hele universiteit toepasbaar te 
maken, wat — ongeacht hun potentieel — 
soms eenvoudigweg niet mogelijk is. Niet alle 
studierichtingen en graden hebben er name-
lijk boodschap aan. 
De pientere student zal het hierboven al op-
gemerkt hebben: sommige projecten kunnen 
gefuseerd worden of overlappen enigszins. 
Volgens Isabel Verniers — die de deelne-
mers begeleidt — is dit geen probleem: “Fu-
seren is op een bepaald moment wel een 
optie, maar vanuit onze ervaring uit andere 
projecten weten we dat het de moeite loont 
om tot een bepaald moment te wachten al-
vorens teams de doen samensmelten. Omdat 
ze elk een andere invalshoek hebben, kan dat 
wel interessant zijn om hen afzonderlijk de 
ideeën te laten uitwerken. Als we ze te vroeg 
bij elkaar voegen, dan zou het goed kunnen 
dat een compromis bestaat.” 

DEELNEMERS ALLER 
LANDEN

Daarbij kunnen we van een uitdaging voor 
en door — maar niet met — de student spre-
ken. In het selectiecomité van deze editie 
zetelen namelijk geen studenten. Vanuit de 
deelnemers zelf kregen we ook het gevoel 
dat het niet altijd van een leien dakje liep. 
Zo werd er nooit info gegeven over hoeveel 
budget de deelnemers kunnen krijgen voor 
de uitvoering van hun project. Verniers nu-
anceert dit echter: “Het is moeilijk om er nu 

een specifiek bedrag op te zetten, omdat we 
vanuit het selectiecomité nog niet kunnen 
inschatten wat er nodig is om die projecten 
te kunnen implementeren. De terugkoppe-
ling die alle teams gehad hebben, is dat zij 
zelf moeten aangeven wat zij denken nodig 
te hebben; en dat er dan bepaald kan worden 
hoe er het pilootproject verder kan gaan.” 
Dat er een bepaald team al een serieuze som 
geld gewonnen heeft in een andere wedstrijd 

wil niet zeggen dat er sprake is van oneer-
lijke concurrentie. “Het selectiecomité heeft 
zeker wel de mindset om geen appels met 
peren te vergelijken, en zal rekening hou-
den met de verscheidenheid aan projecten. 
Bij de opbouw van de case zagen we echter 
niet veel verschil in met de andere projecten. 
Het doel van Innoversity Challenge is om 
goede ideeën/teams de kans te geven zich te 
ontwikkelen, al dan niet met erkenning via 
andere trajecten. Wel weten we dat het in de 
perceptie als oneerlijke concurrentie gezien 
kan worden”, aldus Verniers.

MANIFEST
Op papier, banners, het internet en nog meer 
papier blinkt de Innoversity Challenge ver-
leidelijk en veelbelovend naar elke (geënga-
geerde) student. U weet echter wat ze zeggen 
over de spreekwoordelijke beer en het al dan 
niet te vroeg verkopen van zijn vel. Potenti-
eel genoeg, maar het is nog even wachten om 
te zien wat de challenge ons uiteindelijk zal 
brengen. Is het eenmalig of waart het spook 
van de innovatie door de universiteit? Als het 
van Verniers afhangt wel: “Het is eigen aan 
innovatief werken: je weet op voorhand niet 
hoe het zal uitdraaien, zowel qua omvang als 
tijdsbesteding. We leren uit deze pilot en ne-
men alle opmerkingen mee naar de volgende 
edities.” 

“Studenten maken de cursus vaak al visueel 
aantrekkelijker, maar deze representaties 

worden zelden gedeeld omdat studenten er 
geen voordeel uit halen om ze te delen”

— Sven Vermeulen
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INTERIEUR INFERIEUR?
Het oog wil ook wat. Nee, deze keer gaat 
het niet over uw fascinatie voor die ene 
blonde deerne op de tweede rij, maar over 
wonderschone pareltjes die achter Gentse 
gevels schuilgaan. Wat gebeurt er met 
authentieke interieurs na hun glorietijd? 
Krijgen ze een tweede leven of worden ze 
genadeloos buitengekeild?

DOOR LAETITIA MOUTON, 
LAURA MASSA, 
LIESELOT LE COMTE 
EN ARTHUR JOOS
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS
EN EVY RAES

“Beschermen doe je in 
principe altijd in situ”

HOE SLAGERIJ PAUWELS – DE OUDSTE SLAGERIJ VAN 
ANTWERPEN – ER VOOR VERKOOP UITZAG.

HOE SLAGERIJ PAUWELS ER NA 
“RENOVATIE” UITZIET.

“MAG HET WAT MEER ZIJN?”
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Elke student die na de les wel eens gaat win-
kelen – veel te weinig, geef toch toe – passeert 
er wel eens. Traiteur Van Hecke springt in 
het oog. Wie het zich nog kan herinneren, 
ziet de fijne vleeswaren, de onbetaalbare pas-
teitjes, de glanzende tegels ... Sinds 1900 was 
er een slagerij, die erna werd uitgebouwd tot 
een traiteurzaak. In 1960 werden er koelto-
gen met de allure van een Amerikaanse luxe-
wagen aan toegevoegd. Gratis waande je je in 
een frame van Mad Men, als je het tenminste 
bij windowshopping hield. 
De zaak was gedurende 116 jaar in de fa-
milie. Vier generaties lang werden er in de 
Koestraat de meest verfijnde delicatessen 
verkocht, maar nu geven de eigenaars er de 
brui aan. Groot was onze ontsteltenis wan-
neer bleek dat men ook het interieur niet 
gespaard zal blijven. Jarenlang renoveren, 
opknappen ... Het is mooi geweest voor de 
eigenaars. “Een traiteurzaak past niet meer in 
het centrum van Gent”, klinkt het. Wat er dan 
in de plaats komt, weten ze ook eigenlijk niet 
precies. “Maar de nieuwe eigenaar wil alvast 
geen voeding verkopen”, glimlacht Catherine 
Renard-Van Hecke veelbetekenend. “Naar ik 
vermoed, gaan ze hier muren ingooien om 
het zo groot mogelijk te maken. Ook de gevel 
zal ingrijpend veranderen. De huidige ramen 
kunnen niet vervangen worden door dubbele 
of driedubbele beglazing, en het is nu te koud 
in de winter, en te warm in de zomer.”

SHOARMA EN SPELEN
Nochtans blijkt het draagvlak voor behoud 
van winkelinterieurs reeël. Ook jonge, crea-
tieve ondernemers schatten de commerciële 
en symbolische waarde van zo’n pand steeds 
beter in. Kijk bijvoorbeeld maar naar de 
Backstay Bar, een rustpunt voor hippe rei-
zigers en langharige locals, waar vroeger het 
dagblad Vooruit gevestigd was. Ook profes-
sor Monumentenzorg Linda Van Santvoort 
is ervan overtuigd dat mensen zich wel de-
gelijk betrokken voelen bij het uitzicht van 
hun stad. “Aan station Antwerpen Berchem 
was het “Juar”, een delicatessenwinkel uit 

de jaren 50, die met sluiting bedreigd werd. 
Een groep mensen zette een hele campagne 
op poten, maar de bevoegde minister zag 
geen reden om het interieur te beschermen, 
omdat het gebouw errond volgens hem wei-
nig beschermingswaardig was. Daar is toen 
ontzettend veel respons op gekomen, omdat 
veel mensen herinneringen hadden aan dat 
winkeltje.” De stijlvolle jaren 50-zaak werd 
door gebrek aan politieke moed omgetoverd 
tot een shoarmabar.

BEHOUD DE BEGEERTE
Om maar te zeggen: bescherming kan het 
verschil maken. Noem ons gerust sentimen-
tele zielen. “Winkelinterieurs zijn heel erg 
kwetsbaar, dus bescherming is zeker nuttig. 
Wel moet je zo’n bescherming aanpakken 
als een geheel, zowel het interieur als het ge-
bouw. Anders heeft dat geen zin: de aankle-
ding hangt samen met het pand”, aldus Van 
Santvoort. Hoe dit dan georganiseerd wordt? 
“Omdat het interieur onroerend is door be-
stemming, vallen ze beiden onder de Vlaam-
se bevoegdheid. Alles wat muurvast is, kan in 
principe al mee met het gebouw beschermd 
worden, zoals een toog vaststaat.”
“Het wordt iets moeilijker als je ook de ver-
der aankleding wil beschermen. Maar ook 
daar zijn dingen mogelijk: het is een kwestie 
van een volledige oplijsting te maken van al-
les wat er zich in dat interieur bevindt. Za-
ken die wel roerend zijn, maar, zoals in het 
decreet vermeld staat, integrerend deel uit-
maakt van het interieur. Dat houdt wel in dat 
je zo’n interieur gaat musealiseren; er mag 
dan niets meer uit verdwijnen. Dat probleem 
stelt zich niet alleen bij winkels, maar ook bij 
andere gebouwen, zoals woningen. Denk bij-
voorbeeld aan de flat van kunstschilder Jozef 
Peeters in Antwerpen. Het appartements-
gebouw rond zijn flat was niet beschermd, 
daarom werd de gevel verknoeid – of “geres-
tyled”. Daar is het interieur echter wel hele-
maal beschermd: elke tafel, elke stoel. Het 
is dan ook grotendeels beschilderd door de 
kunstenaar zelf. Zelfs een pen op de schrijf-

tafel van de kunstenaar is in een lijst opgeno-
men, en moet zo blijven liggen. Zolang het 
appartement bewoond werd door de doch-
ter van de kunstenaar, is dat natuurlijk geen 
probleem: die vrouw koesterde dat interieur. 
Vanaf het moment dat er echter geen familie 
of nakomelingen meer zijn, dan moet je je 
realiseren dat dat niet langer zo evident is.” 

TEGELSMOEL 
De vraag blijft, ‘wat is erfgoed’ nu eigenlijk? 
Volgens Van Santvoort blijft dat altijd een 
politieke beslissing. “We hebben ook een tijd 
gehad waarin we alle oude boerderijtjes naar 
Bokrijk verscheepten. Intussen is Bokrijk op 
zich ook beschermd, maar de tijd van dingen 
uit hun context halen, is voorbij.” 
Beschermen doe je in principe altijd in situ: 
dat staat ook in het decreet. Het zijn heel 
uitzonderlijke omstandigheden waarbij je al 
eens een interieur uit z’n context moet halen. 
Daarom blijft het natuurlijk vaak bij de po-
litiek hangen: elke beslissing moet door de 
minister goedgekeurd worden. Grotere be-
langen kunnen meespelen, waarbij soms een 
afweging gemaakt moet worden. Stel dat een 
prachtig gebouw in de weg staat bij de uit-
breiding van de haven van Antwerpen. Dan 
kan de minister zeggen: “neen, de economi-
sche belangen zijn te groot voor het land, dat 
kunnen we eigenlijk niet maken.” Dergelijke 
afwegingen zijn onafwendbaar, en moeten 
kunnen.” Van Santvoort verwijst verder nog 
naar het boek van Katherine Ennekens, een 
journaliste die authentieke, goed bewaarde 
interieurs sinds 1875 in kaart bracht. In het 
gelijknamige ‘Goed Bewaarde Winkelinte-
rieurs’ passeert een hele resem voorbeelden 
van goede en minder goed bewaarde of ge-
restaureerde interieurs. Zo valt het Van Sant-
voort op dat het nooit een garantie is dat die 
bewaarde interieurs voor hetzelfde blijven 
dienen: er kan ook een herbestemming ge-
zocht worden. Restaurants in Brussel die in 
pakweg oude ijzerwinkels zitten: “Mensen 
zien dat als meerwaarde”, besluit Van Sant-
voort. 
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“Zeggen dat er niets kan gebeuren in 
beschermde gebouwen is onzin”
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Of er dan bij Van Hecke geen optie was om 
een beetje creatief te manoeuvreren? “Dat 
moet geval per geval bekeken worden, en 
eigenaars geven soms op omdat het allemaal 
te complex lijkt.” Bij aanpassingen moet men 
naast een architect zoeken, ook overleg ple-
gen met de bevoegde diensten en instanties. 
Maar met vooraf overleg valt heel wat op te 
lossen, natuurlijk. De wil moet er natuurlijk 
zijn, maar het is steeds belangrijk de impact 
van ingrepen in te schatten.”
Van Santvoort geeft toe dat het natuurlijk 
moeilijker is om te herbestemmen dan al-
les gewoon weg te halen en met een schone 
lei te beginnen. “Bij alles zeggen “dat mag 
niet” heeft echter ook geen zin. Ook bij een 
beschermd gebouw moet men zaak per 
zaak zien wat er mogelijk is. De brandweer 
moet daar toegevingen doen, zelfs als dat de 
brandveiligheid in het gedrang brengt. An-

ders moet je alle gebouwen die ouder zijn 
dan 100 jaar afbreken: die voldoen allemaal 
niet meer. Ook wat betreft energienormen 
bijvoorbeeld, het is een onmogelijke op-
dracht om overal dubbel of driedubbel glas 
in te steken zonder het gebouw in kwestie te 
beschadigen. Daarom kan men afwijkingen 
toestaan voor gebouwen die in de inventaris 
staan. Er zijn er zo’n 85 000 in Vlaanderen. 
Herbestemmen vergt een grote inspanning 
van beide kanten, daarom wordt geval per 
geval gekeken. Ook de architect die de ver-
antwoordelijkheid krijgt, moet op zoek naar 
de best mogelijke oplossing. Zeggen dat er 
niets kan gebeuren in beschermde gebouwen 
is echter onzin. Zie bijvoorbeeld wat ze hier 
in de boekentoren aan het doen zijn: dat is 
een beschermd gebouw, maar daar verandert 
veel aan hoor, op vlak van sanitair alleen al. 
Zo’n veranderingen zijn onvermijdelijk.” 

BRITS DO IT BETTER
Wie er het boek van Ennekens op naleest, 
concludeert misschien al te voorbarig dat 
steden als Londen, Praag en Wenen het veel 
beter doen dan ons eigen Vlaanderen. Of is 
dat louter perceptie? 
Van Santvoort: “Op zich is het vergelijken 
van instrumenten voor bescherming, tus-
sen verschillende landen in Europa sowieso 
heel moeilijk. We moeten het zelfs niet zo 
ver zoeken, als je naar het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest kijkt, is de bescherming 
van interieurs nog niet in de wet verankerd. 
Daar gaat men dus nog steeds te werk via de 
klassieke bescherming van gebouwen. De 
aanpassing die wij in Vlaanderen hebben 
gedaan in ’98 is de toevoeging van een zin-
netje dat het mogelijk maakt om interieurs 
an sich te beschermen, ook al doet men dat 
nog steeds heel zelden. Zeker wat roerende 
elementen betreft. Als je bijvoorbeeld kijkt 
naar Groot-Brittannië is de aanpak daar glo-
baler. Het is dan ook een land met enorm 
veel monumenten. Zij hebben een heel com-
plex, getrapt systeem van bescherming met 
verschillende categorieën: scheduled mo-
numents, listed monuments … Daarbinnen 
zijn dan nog extra onderverdelingen. Voor 
elk van die categorieën is de benadering an-

“Britten staan to-
taal anders tegen-
over hun erfgoed. 
Zij koesteren dat”

ders, maar wat het fundamenteel verschil is, 
is het feit dat de Britten totaal anders staan 
tegenover hun erfgoed. Ze koesteren dat: 
ze hebben hun National Trust, hun English 
Heritage met honderdduizenden leden. Elke 
gepensioneerde vult zijn/haar vrije tijd daar 
in door in een of ander landhuis, kasteel of 
park te gaan staan en toeristen uitleg te geven 
over een specifiek kamertje. Ze bakken daar 
scones in de cafetaria, maken haakwerkjes en 
verkopen ze. Quasi elk gezin heeft daar een 
abonnement op en spendeert de weekends 
met hun monumenten bekijken. Wij hebben 
bijvoorbeeld een fixatie op dubbel glas, maar 
elke keer als ik in Engeland kom, denk ik: 
“maar dat is hier helemaal niet zo, ik zie hier 
helemaal geen dubbel glas.” Die passen zich 
aan aan het feit dat er misschien wat minder 
comfort is: wat dikkere gordijnen, een stuk 
winter- en zomergedeelte in je huis. Zoals dat 
vroeger ook was. Dat zit daar gewoon veran-
kerd in de mentaliteit.”
Als antwoord op de vraag waar we wél nog 
authenticiteit kunnen vinden in Gent, sug-
gereert Van Santvoort de apotheken. “Die 
zijn zeer oud – en mooi ingericht – en er kan 
blijkbaar nog een moderne apotheek in ge-
rund worden, zoals op het Sint-Pietersplein. 
Van Santvoort: “Een hedendaagse apotheek 
is ook niet meer te vergelijken met hoe het 
vroeger was. Moderne kasten zijn anders 
gestructureerd en worden soms zelfs al ge-
stuurd door allerhande informatica. In een 
historisch pand kunnen in een deel van het 
gebouw met minder erfgoedwaarde allerlei 
innovaties aangebracht worden. De winkel 
fungeert dan als een soort uitstalraam. Vol-
gens mij is dat zeker een mogelijke oplossing 
voor sommige panden. We moeten gewoon 
op tijd beseffen waar de meerwaarde ligt.” .

VIA DE FACEBOOK-PAGINA VAN 
‘WINKELINTERIEURS’ KAN JE 
HET REILEN EN ZEILEN VAN DE 
BIJZONDERSTE INTERIEURS EN GEVELS 
IN ONS LAND VOLGEN. 
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HERVORMING VAN HET 
BIJZONDER STATUUT

Het bijzonder statuut helpt vele studenten met een functiebe-
perking of wanneer het studentenwerk wordt gecombineerd met 
extra werk van buiten de universiteit. Ook vele studentenverte-
genwoordigers vallen hieronder. Zal het nietszeggende stukje 
papier dan eindelijk afdwingbare voordelen bieden?

De gemiddelde student zal er weinig van 
merken, maar de kans is groot dat een bij-
zonder statuut in de toekomst meer zal be-
tekenen voor studentenvertegenwoordigers. 
Of dat hopen we toch. Vorig jaar (in editie 
555) brachten we reeds een kritische review 
van het ‘Loserstatuut’. Ook volgens de Gentse 
Studentenraad is het bijzonder statuut aan de 
UGent aan hervormingen toe die de studen-
tenparticipatie kan verbeteren.

BIJZONDERE PROBLEMEN?
Op dit moment is het bijzonder statuut iets 
om op terug te vallen als je een beperking 
hebt of topsporter bent. Of dat zou het moe-
ten zijn; ook de student-ondernemers of stu-
dentenvertegenwoordigers (of studenten met 
een mandaat in een centraal bestuurs- of ad-
viesorgaan zoals op de website van de UGent 
staat) kunnen van dit hulpmiddel gebruik 
maken. Dankzij dit statuut is het mogelijk 
dat de student de toestemming krijgt om van 
onderwijsactiviteiten te worden vrijgesteld, 
examens te verplaatsen of vervangende taken 
krijgen. Maar vaak genoeg werkt dat niet in 
de praktijk. Roxanne Figueroa Arriagada van 
de Gentse Studentenraad vertelde ons dat dit 
voor studentenvertegenwoordigers niet zo 
evident is. De extra voordelen die het statuut 
biedt, komen er enkel in overleg met de pro-
fessor die toestemming steeds kan weigeren. 
Aangezien er vaak onbegrip is, komen zul-
ke weigeringen vrij vaak voor. Maar weinig 
studenten zien het zitten om het zware werk 
van studentenvertegenwoordiging op zich 
te nemen en twijfelen hierdoor aan hun en-
gagement. Een hervorming van dit bijzonder 
statuut zou die extra inspanning misschien 
kunnen verlichten.

DE DRIE VRAGEN
Drie vragen werden er naar voren geschoven 
door de Gentse Studentenraad die de proble-
men met het huidige bijzonder statuut vol-
gens hen kunnen oplossen. Ten eerste willen 
ze een uitbreiding van het statuut waardoor 
leden van de Facultaire Raad hier ook onder 

vallen. Ten tweede willen ze dat het bijzon-
der statuut wordt geautomatiseerd zodat dit 
snel en efficiënt kan worden gegeven aan de 
verkozen studentenvertegenwoordigers na 
verkiezingen. Dat zou de UGent heel weinig 
kosten en toch veel verschil uitmaken voor 
de studentenvertegenwoordigers. Vaak vra-
gen zij dit bijzonder statuut niet aan, aan-
gezien het voor sommigen weinig kan bete-
kenen. De derde vraag die ze op tafel legden 
ging over het afdwingbaar maken van dit 

statuut. Het probleem zit nu bij het feit dat, 
wanneer je een klacht bij de ombudsman gaat 
indienen, hij/zij vaak ook een professor is die 
hetzelfde onbegrip koestert voor het missen 
van een practicum of groepswerk. En dat is 
dus allesbehalve behulpzaam.
Volgens Roxanne is er een mentaliteitswijzi-
ging nodig. Door de argwaan die sommige 
professoren vaak hebben tegenover de facili-
teiten schiet men natuurlijk ook niets op.

GOEIE VOORNEMENS
De UGent reageerde heel erg positief op de 
vragen van de Gentse Studentenraad. Er 
werden weinig tegenargumenten gehoord 
en beide partijen hopen deze hervormingen 
al tegen het begin van het volgende acade-
miejaar te kunnen doorvoeren. Hiermee 
wordt het combineren van de werklast voor 
studentenvertegenwoordigers heel wat meer 
doenbaar. Hopelijk zorgt het ook voor een 
instroom van studenten zodat de werklast 
meer evenwichtig verdeeld kan worden.
Die goede voornemens werden ook in aan-
wezigheid van alle konventen herhaald op 
de gala-avond van het DSA (Dienst Studen-
tenActiviteiten), dat toegesproken werd door 
vicerector Freddy Mortier. Afwachten maar.
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COLUMN 
door Koba Ryckewaert

PATENT OP ENGAGEMENT

Ja, ja, hier zijn we weer. Ik weet dat u het 
kotsbeu bent om te horen dat er iets scheelt 
met uw engagement. En nog vervelender 
dan de nostalgische mei ’68-er die u vertelt 
dat u apathisch, lui en egoïstisch bent, is de 
pedante links-intellectuele student die zich 
opwerpt als het laatste specimen van een be-
dreigde studentensoort, en neerbuigend naar 
zijn medestudenten kijkt. Ik beloof dat ik het 
anders ga proberen doen.
De Innoversity Challenge werpt zijn eerste 
vruchten af, en ik hoor sommigen opgelucht 
ademhalen. Oef, ze kunnen het nog, zich 
belangeloos inzetten voor iets. Of hoogstens 
voor een patent voor onze alma mater en een 
glittersticker op onze cv. Shit, daar heb je het 
al. Straks vallen de woorden neoliberalisme 
en managerspeak en ander boos en slecht 
verhuld communistisch gewauwel. Ik pro-
beer mij in te houden, echt waar.
Maar het voelt inderdaad ongemakkelijk aan. 
De Innoversity Challenge is symptomatisch 
voor de richting die onze universiteit uitgaat, 
en misschien ook toonaangevend voor hoe 
we engagement zullen gaan invullen. We 
moeten zo snel mogelijk afstuderen als we 
onze ouders (en de overheid) niet willen plui-
men, en er ondertussen ook voor zorgen dat 
we niet als een dertien-in-een-dozijn-student 
de arbeidsmarkt inrollen. Werken aan onze 
organisatorische skills, LinkedIn-vriendjes 
verzamelen als Pokémonkaarten, uitblinken 
en opvallen.
Als we dat laatste nu gewoon eens engage-
ment kunnen beginnen noemen, dan lukt het 
ons misschien zelfs zonder te worden afge-

schilderd als een generatie hersendode aan-
dachtshoeren. Met ThinkTank als een van de 
finalisten, een online platform waar bedrij-
ven opdrachten posten die studenten uitwer-
ken, lijkt de cirkel alleszins helemaal rond. Ik 
geloof best dat rector Anne De Paepe en haar 
crew het beste met ons voorhebben. Dat ze 
het gat tussen ons en de bedrijfswereld willen 
dichten zodat we iets kunnen aanvangen met 
ons zuurverdiende diploma. Maar op die ma-
nier komt die andere vorm van engagement 
wel nog meer op de helling te staan.
Als de neoliberale (sorry, ‘t was van moeten) 
tijdsgeest begint door te sijpelen in ons on-
derwijs, hoeft het niet te verwonderen dat 
onze generatie zich daar ook naar gedraagt. 
Dat er maar weinig plaats is voor ideeën 
zonder marktwaarde. En een universiteit 
zou juist de uitgelezen broeihaard moeten 
zijn voor die ideeën. Studenten zijn net slim 
genoeg om een terechte kritiek te kunnen 
formuleren, en net dom genoeg om ze te 
kunnen vergeven dat ze zelf geen alterna-
tief hebben. Zolang onze mama’s nog de was 
doen, mogen we nog even denken dat we de 
wereld kunnen redden.
Het wringt alleszins dat onze rector studen-
ten oproept om te blijven signaleren dat nog 
meer besparen de doodsteek zou zijn voor 
de kwaliteit van het onderwijs, maar dat ze 
tegelijk de vruchten probeert te plukken van 
een tijdsgeest die meent dat er geen alterna-
tief is voor die besparingen. Misschien gooi 
ik daarmee te veel zaken op één hoop, maar 
ik ben dan ook net te dom om het helemaal 
te snappen. Vergeef mij.
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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. 

Beste redactie,
Jongstleden las ik met 
verbijstering de column in 
Schamper 563 waarin een van 
uw redactieleden met ontzag-
wekkende hevigheid van leert 
trekt tegen suiker, waarbij zij 
zowaar een kruistocht tegen 
het zoete goedje predikt. Als 
we de auteur in kwestie mogen 
geloven zou dit onzalige spul 
het instrument van de Duivel 
zijn waarmee de “onwetende 
massa” zichzelf te gronde richt. 
Larie en apekool. Suiker is 
helemaal niet zo ongezond als 
door de auteur met stelligheid 
beweerd wordt. Die boutade is 
dus wél eenieder met een half 
brein vreemd. De bewijzen die 
de auteur aanhaalt voor het 
vermeende onheil dat suiker 
in de ondermaanse wereld zou 
aanrichten zijn niet weten-
schappelijk noch überhaupt 
van enige waarde. Zo haalt de 
schrijver anekdotes aan die 
de nefaste werking van suiker 
zouden moeten bewijzen: zo 
verklaart zij darmklachten 
gehad te hebben die zij zonder 
enig bewijs aan de consumptie 
van suiker toeschrijft (haar 
dokter zou geadviseerd hebben 
op een “radicale” afwijzing 
van suikers, hetgeen natuurlijk 
best valide kan zijn voor wat 
de specifieke gezondheidstoe-
stand van de auteur betreft, 
maar hetgeen daardoor nog 

niet veralgemeend kan wor-
den; het is niet omdat ik aller-
gisch ben voor pindanoten dat 
ze daarom voor iedereen het 
grootste kwaad op aard zijn). 
Na een vrome vastenperiode 
op een suikerarm dieet ver-
klaart zij herboren te zijn. Dat 
er een aanzienlijke verbetering 
van ’s auteurs gezondheid 
heeft plaatsgevonden kan best 
zijn, maar een correlatie duidt 
niet op een causaal verband. 
Bovendien lijkt de scribent 
zelf niet te weten waarover zij 
spreekt: ze heeft het voortdu-
rend over ‘suiker’ maar wat 
bedoelt zij daarmee? Na een 
korte zoektocht die ik dan nog 
in de hoedanigheid van een 
beoefenaar van de humane we-
tenschappen – waarover men 
zich in Schamper op gezette 
tijden met graagte laatdunkend 
uitlaat – uitvoerde, kwam ik 
tot de vaststelling dat de bena-
ming ‘suiker’ een parapluterm 
is voor verschillende soorten 
koolhydraten, waarvan er 
sommige van nature in velerlei 
vruchten e.d. voorkomen. Zijn 
appels dan werkelijk het kwaad 
die tot de zondeval leiden? 
Daarenboven heeft suiker – in 
welke zin van het woord dat 
hier ook moge gaan, hetgeen 
waarover ik liever bekwame 
wetenschappers aan het woord 
laat, wat de auteur ook beter 
had gedaan) meer functies dan 

enkel die van smaakverster-
ker, waaraan de “onwetende 
massa” zou gekluisterd zitten, 
zoals de schrijver categorisch 
poneert. De vergelijking met 
“eender welke andere drug” 
is dan ook ronduit lachwek-
kend en ook het  pathetische 
verhaaltje dat de auteur over 
vermeende “afkickverschijn-
selen” na het bannen van 
suiker opdist, doet alleen de 
wenkbrauwen fronsen. Uiter-
aard is een teveel aan suiker 
schadelijk voor de gezond-
heid, maar behoeft het nog 
een betoog dat overdaad al-
tijd schaadt? Voorts beklaagt 
de auteur zich nog over het 
feit dat bepaalde “produc-
ten”, in tegenstelling tot wat 
er geadverteerd wordt, niet 
“boordevol fruit en vitami-
nen” zitten. Welnu, als men 
‘echt’ fruit wil eten kan ik die 
persoon enkel het advies ge-
ven daadwerkelijk ook ‘echte’ 
vruchten te eten (of zitten 
daar ook te veel suikers in?). 
Terecht beschrijft de auteur 
haar controledrang dan ook 
als “obsessief ”. Verder klaagt 
de schrijver de misstand aan 
dat de automaten van onze 
universiteit te veel suiker-
houdende producten zouden 
bevatten (God beware de 
UGent-student!). Kwatongen 
beweren zelfs dat die ver-
snaperingen bovendien niet 

eens glutenvrij en organisch 
zouden zijn! Naar verluidt zou 
de provinciegouverneur op het 
punt gestaan hebben om de 
noodtoestand af te kondigen, 
maar werd hem dat vervolgens 
uit het hoofd gepraat door de 
tandartsenlobby die naar ’t 
schijnt grof geld verdient aan 
het tandbederf in den lande. 
In alle ernst: één standpunt 
deel ik daarentegen wel met de 
auteur; als symbolisch start-
schot zou men naast de Dagen 
Zonder Vlees ook de Dagen 
Zonder Oeverloos Op Onwe-
tenschappelijke Basis Gestoeld 
Gezaag kunnen invoeren. 
Met doorluchtige groeten,

Tits McGee
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INTERNATIONAAL
DOOR ELENA DE BACQUER

Roering, ophef en een beetje consternatie in Noorwegen, 
waar een boorproject werd goedgekeurd dat opnieuw 

een fjord tot stortplaats voor chemisch afval zal maken. 
Bij gebrek aan Wøuter Deprez zetten vooral studenten 

hun schouders onder het protest en bezetten ze al enkele 
dagen de site.  

Noorwegen telt meer dan 1190 fjorden, die 
een onmisbare thuishaven zijn voor inheem-
se dieren en de traditionele levenswijze van 
de lokale bewoners al sinds vikingtijden 
mogelijk maken. Of zo was het toch tot voor 
kort. 

EEN O MET EEN STREEPJE 
DOOR

Wie Noorwegen hoort, denkt aan ongerep-
te bossen. Koele meren. Mythische bergen. 
Eeuwige speelbal van de multinationals als 
het gaat om het vergaren van grondstoffen: 
ook zij hebben hun eigen Essers. Nogmaals 
werd deze opvatting bevestigd toen in april 
vorig jaar de geliefde Førde-fjord aan de 
westkust werd gedoemd om het volgende 
slachtoffer te worden van een grootschalig 
boorproject van Nordic Mining. Het bedrijf 
kreeg ondanks het negatieve advies van een 
milieucommissie toestemming van de Noor-
se minister van milieu Tine Sundtoft om in 
de Engebø-berg mineralen op te delven door 
middel van een chemisch proces en het afval 
in de dichtstbijzijnde fjord te dumpen. Ook 
in het noorden van het land wacht een gelijk-
aardig project op goedkeuring. Als het test-
project doorgaat, zullen er de komende vijftig 
jaar 250 miljoen ton afval en zware metalen 

worden gestort. Een grote bedreiging voor de 
habitat van onder andere de orka, de kabel-
jauw en de reeds bedreigde Atlantische zalm, 
die er een belangrijke broedplaats heeft. De 
plannen stuiten op massaal protest in zowel 
binnen- als buitenland. 

VIKINGBLOED
Geweldloze demonstraties zijn al aan de gang 
sinds begin februari en de activisten worden 
op dagelijkse basis door de politie hardhan-
dig aangepakt. We spraken met Oda Johan-
na Agdal, 18 jaar oud en leidster van de lo-
kale Bergse vereniging Young Friends of the 
Earth Norway. Elke week komen ze samen 
om lokale, nationale en internationale kli-
maatproblemen te bespreken. “Ons belang-
rijkste project op het ogenblik is natuurlijk 
de Førde-fjord. Vorig weekend nog gingen 
enkelen van ons erheen om het protest te 
vervoegen. De natuur is er fantastisch en we 
verbleven enkele dagen bij een gastgezin. Het 
is fantastisch hoe praktisch alle (28000 van 
de 33000) mensen die rond de fjord leven de 
activisten steunen.”

FJORD FOCUS

ODA JOHANNA AGDAL, HELDIN, 3E VAN LINKS
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Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië

De Noorse onverschrokkenheid is duidelijk 
terug van weggeweest. “Toen we op de ma-
chines gingen zitten en het werk stil legden 
was de politie nergens te bespeuren, maar 
bijna alle activisten hebben al een boete van 
meer dan 800 000 Noorse kroon ontvan-
gen. Hiermee trekken we wel aandacht naar 
onze zaak. Nordic Mining heeft besloten ons 
daarbovenop nog aan te klagen omdat ze 
geld zouden verliezen bij elke dag dat we het 
project uitstellen. Veel jonge activisten, ook 
uit het parlement, hebben onze acties op de 
berg al bezocht en steun betuigd. Ook heb-
ben we internationaal aanknoping gezocht.” 
Ze spoort ons verder nog aan de petitie tegen 
het project te ondertekenen en nieuws over 
de acties te delen op sociale media om verder 
druk te zetten op de regering. 

NORDIC MIST
“Er wordt altijd gesproken over de jobs die 
de ontginning zal creëren, en wij worden af-
geschilderd als hippies die het algemeen nut 
voor de samenleving niet willen inzien. De 
waarheid is echter dat nagenoeg alle plaatse-
lijke bewoners tegen het project gekant zijn 
en vrezen wat dit voor hun traditionele le-
vensstijl zal betekenen.”
Noorwegen is één van de vijf landen ter we-
reld en tevens het allerlaatste land in Europa 
dat nog steeds mijnafval in de zee dumpt. Be-

VOLG EN/OF STEUN HET PROTEST OP 
HTTP://WWW.SAVETHEFJORDS.COM

trokken ontginningsbedrijven deden onder-
zoek naar het gevaar van het afval en vonden 
obviously amper nadelen voor het ecosys-
teem. Onafhankelijke onderzoeken spreken 
dat tegen. De vergunning door de Noorse 
regering is daarmee dus volledig in strijd met 
de nationale en internationale milieuwetge-
ving. Aangezien Noorwegen geen lid van de 
Europese Unie is, heeft het voor haar mili-
eubeleid maar weinig verantwoording af te 
leggen. “Natuurlijk zijn wij het, de studenten, 
die voor de fjord in de bres springen. Op po-
litici kunnen we niet rekenen, die zien niets 
anders dan snel geldgewin. Wij zijn niet bang 
voor de gevolgen.”

DE NOORSE JOKE SCHAUVLIEGE



De Toverpoort 

maart milieumaand

 REDENEN WAAROM JOKE SCHAUVLIEGE 
ZICH NIET BEZIGHOUDT MET MILIEU:

- De eerste week liep ze het verkeerde departement binnen, niemand zei er iets van, en nu 

is er al zodanig veel tijd verstreken dat niemand haar nog durft te corrigeren. 

- Ze reed al met een Toyota Prius. Wat kan een mens nog meer doen? 

- Ze zijn toch al groen? Het stond op het etiket. 

- Ze heeft ozondikgat. 

- Haar bos wordt al genoeg verlucht. 

- Haar foef wordt al genoeg gerecycleerd. 

- Haar gleuf krijgt al genoeg pmd-flessen. 

- Haar pruim wordt al genoeg bespoten. 

- Haar gracht staat al nat genoeg. 

- Haar grot heeft al genoeg beschermde diersoorten. 

- Haar sloot heeft al genoeg paling. 

- Haar meloenen zijn al genoeg lokaal gekweekt. 

- Voeg willekeurige vaginamop in. 
 .



door Selin Bakistanli

 Al 28 jaar maakt Jan hier broodjes alsof ze 
voor hemzelf zouden zijn. Samen met zijn 
vrouw zorgt hij ervoor dat de jongeren in de 
buurt genoeg koolhydraten binnenkrijgen in 
een andere vorm dan frietjes. 

KOFFIEKOEKEN EN KATERS
“Ongeveer 95 procent van mijn klanten zijn 
studenten. Dat was in het begin niet zo. De 
buurtbewoners zijn in de loop der jaren weg-
getrokken door overlast, zoals lawaai.” Heel 
erg vindt Jan dit niet: “In een gebouw waar 
vroeger misschien twee mensen woonden, 
zitten er nu bijvoorbeeld vijf studio’s en dat 
zijn dan meer potentiële klanten.” Het moet 
niet gezegd worden dat de drukste ochten-
den bij de Panda donderdag en vrijdag zijn. 
De bakkerij ligt dan ook maar een steen-
worp verwijderd van de Overpoort. Toch 
ondervindt Jan geen last van de studenten. 
“Wat wel vervelend is, is dat er soms gekotst 
of geplast wordt tegen de rolluiken. Zo wil je 
je dag niet beginnen.”

BOKES OF DODOKES 
Zoals gezegd, verloopt alles vrij gemoede-
lijk in de bakkerij. Het vreemdste dat er ooit 
gebeurd is, is een student die vlak voor de 
toonbank in slaap is gevallen. “Dat was wel 
lastig, want hij lag een beetje in de weg”, wijst 
Jan naar de plek waar de jongen in kwestie 
minstens een uur heeft gelegen. Studenten 
vallen wel vaker in slaap op de raarste plaat-
sen, maar deze student heeft toch wel een 
leuk verhaal om te vertellen op het volgende 
familiefeestje!

Onder het motto ‘het moet niet altijd 
een café zijn’ gingen we eens langs bij de 
premium worstenbroodjesdealer in de 
studentenbuurt: Bakkerij Panda in de 
Florbertusstraat. 

DOOR SELIN BAKISTANLI
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WETENSCHAPSKORT
BEDOLVEN ONDER EINSTEINS GOLVEN

ILLEGAAL VERKREGEN BEWIJSMATERIAAL

ZONDER WONDERPIL

niet dat u dat van plan was

Béyonce

“druuuuuuugs”

Zo’n honderd jaar geleden kwam ene Albert 
Einstein de wereld vertellen over zijn alge-
mene relativiteitstheorie en zwaartekracht-
golven. Heel simpel voorgesteld komt dat 
laatste erop neer dat de ruimte niet leeg is, 
maar een vierdimensionaal weefsel waarin 
voorwerpen zich voortbewegen, wat er voor 
zorgt dat aan dat weefsel getrokken of ge-
duwd wordt. Een beetje alsof je een elastisch 
vel zou opspannen, er een zwaar voorwerp 
oplegt waardoor het vel ietwat zal doorbui-
gen en er vervolgens een lichter voorwerp bij-
haalt, wat zich naar het zwaardere voorwerp 

toe zal bewegen. In de jaren 70 werden deze 
zwaartekrachtgolven indirect waargenomen, 
maar nu is het voor de allereerste keer ook 
direct gebeurd, en dat door het Amerikaan-
se LIGO. Behoorlijk belangrijk omdat er nu 
verschillende soorten zwaartekrachtgolven 
kunnen worden beschreven, met telkens een 
andere oorzaak. Een bepaalde golf zou bij-
voorbeeld kunnen wijzen op een explosie, 
terwijl een andere dan weer een samenvoe-
ging van zwarte gaten aantoont. Of hoe licht 
soms te licht is om de zwaardere geheimen 
van de kosmos aan het licht te brengen.

Velen onder ons kennen het wel: een paper 
moeten schrijven, een gat in de lucht sprin-
gen wanneer je eindelijk het ideale bron-
nenmateriaal vindt, en dan in hoekje zitten 
wenen omdat je eerst wat duiten moet neer-
tellen wil je het werk raadplegen. Behalve als 
het aan Sci-Hub ligt. De site werd in 2015 na 
een rechtszaak verboden en offline gehaald, 
maar is nu helemaal terug. Deze piraten der 
academische wereldzeeën halen wetenschap-
pelijke artikelen uit de digitale bibliotheken 

van universiteiten en bieden ze dan gratis aan 
via hun eigen site. Ondertussen gaat het om 
meer dan 47 miljoen stuks. Academici erken-
nen dat kennis toegankelijk zou moeten zijn 
aan een lagere prijs dan wat nu het geval is, 
maar wijzen erop dat er redenen zijn waarom 
artikelen betalend zijn, en dat wat Sci-Hub 
doet niet duurzaam is, laat staan legaal. Dus 
wie vanavond voor het openen van Popcorn 
Time nog even flink voor school zou willen 
werken: ga vooral niet naar sci-hub.io. 

Eén op vijf vrouwen ervaren hun maand-
stonden elke keer weer als iets pijnlijks en 
zien dus maandelijks enkele banale dagen 
behoorlijk verpest worden. Geneeskundigen 
John Guillebraud en Richard Legro stelden 
onlangs dat hier al lang een oplossing voor 
had kunnen zijn. Guillebraud is van mening 
dat de gezondheid van vrouwen over het al-
gemeen nog niet serieus genoeg genomen 
wordt. Serieuze aandoeningen worden fou-
tief bestempeld als ‘simpele’ menstruatiepijn, 
en tegen menstruatiepijn schrijft men dan 

maar een gewone pijnstiller voor. Legro toont 
nochtans aan dat een variant op sildenafil de 
oplossing zou kunnen zijn voor vele klachten 
omtrent pijnlijke menstruatie en is dan ook 
verbijsterd dat voorlopig niemand mee in zee 
wil gaan om deze verder te ontwikkelen. De 
krampen zouden volgens Guillebraud verge-
lijkbaar zijn met de pijn die mensen ervaren 
bij een hartaanval, maar in de farmaceutische 
industrie krijgt dit probleem voorlopig helaas 
nog niet de nodige aandacht.

door Loïs Savat
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ORWELL’S 
VERTICAL FARM

Een groot deel van ons, studenten die hun hart verloren hebben aan de Gentsche Innen-
stadt, zullen hier blijven hangen. Wereldwijd trekken meer en meer mensen naar de stad, en 
tot nu toe namen onze voedselbronnen niet echt deel aan deze migratie. Vertical Farming 
wil daar een eind aan maken, door te doen wat een stad met de bewoners ook doet: opstape-
len, die handel.

DOOR KOBA RYCKEWAERT 
EN ELISE BOVENDEUR
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK
FOTO DOOR BRECHT VISSERS
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Het is half een, het geluid van je knorrende 
buik weergalmt voor de hele aula. Het ver-
stoort abrupt de concentratie van je mede-
studenten, of toch de illusie dat ze enigszins 
concentratie voor de les Statistiek konden 
opbrengen. Wanhopig kijk je in je hipster 
backpack, maar helaas, de laatste meelworm 
heb je net binnengespeeld. Je kijk je beste 
vriendin dan maar met puppy-ogen aan — 
misschien heeft zij wel nog een sappige kre-
kel op overschot — maar met het aanzicht 
van haar negatie, spat je hoop uiteen. Je ge-
dachten drijven verder weg. Je denkt aan de 
radijsjes die je in het Zuidpark zou kunnen 
opgraven, de aardbeien die floreren op de 
daken van het UFO, de varkentjes die rond-
huppelen in het citadel. 

WHAT IS TO BE DONE? 
Als het afhangt van Zjef van Acker zou dit 
scenario wel eens werkelijkheid kunnen wor-
den. Hij is de bezieler en organisator van het 
open forum over Vertical Farming dat op 10 
februari plaatsvond in de campus Coupure, 
een samenwerking tussen de Association for 
Vertical Farming (AVF) en Stadslandbouw 
Gent. De verrassend grote opkomst (er was 
zo’n 450 man en het waren heus niet alleen 
hippies) bewijst dat het onderwerp voor ve-
len tot de verbeelding spreekt. Vertical Far-
ming komt neer op meerlagig telen, maar het 
beeld dat we krijgen voorgeschoteld op het 
open forum omvat meer dan dat. De spre-
kers tonen hoe je gewassen, zwammen en 
zelfs krekels kan kweken in een sterk gecon-

troleerde omgeving (denk basilicum kweken 
in je kast met behulp van ledlicht), wat het 
mogelijk maakt om voedselproductie naar 
de stad te halen en op te stapelen. Maar sterk 
gecontroleerd betekent ook energie-inten-
sief. Voor spreker Bruno Van Haudenhuyse 
van Gandazwam hangt het succes af van hoe 
goed de componenten van zulke artificiële 
ecosystemen kunnen gecombineerd wor-
den. Bijvoorbeeld door de warmte en CO2 
die het kweken van zwammen produceert te 
gebruiken voor het kweken van planten. Het 
eindresultaat zouden dan die utopisch ogen-
de gebouwen zijn waarin verschillende arti-
ficiële ecosystemen zodanig in sync zijn dat 
er nauwelijks wat van de energie ontsnapt die 
erin wordt gestopt.
Daarnaast benadrukken alle sprekers het 
belang van het identificeren en inzetten van 
rest- en afvalstromen. Paddenstoelen kwe-
ken op een mix van karton en koffie, krekels 
voeden met brouwerijdrab … Die laatste 
leukerds zijn naast makkelijker verticaal te 
kweken dan een koe, aldus Nikolaas Viaene 
van Little Food, ook veel efficiënter in het 
omzetten van voer in proteïnen. Aangezien 
een groot deel van de landbouwoppervlakte 
gebruikt wordt voor het kweken van veevoer, 
zou ook dat een enorme plaatsbesparing met 
zich kunnen meebrengen. Maar we zouden 
natuurlijk het immer cynische blad Schamper 
niet zijn, mochten we geen punt van kritiek 
kunnen aanbrengen. Het lijkt ons namelijk 
niet logisch dat je alles wat het platteland 
ons biedt in de vorm van zonlicht, water en 
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van krokante krekels, die heel voedzaam blij-
ken te zijn, tot mooie voedzame stadstuinen 
die floreren op de daken van Gentse restau-
rants. Het klinkt heel veelbelovend, maar er 
springt ons wel een hiaat in het oog. Hoe zou 
men de veeteelt naar de stad willen halen? 
De bourgondische Belg die zou overleven op 
krekels en oesterzwammen, dat zien we nog 
niet snel gebeuren. We just love our occasi-
onal steak. Zjef valt ons bij deze bedenking 
in de rede: “Dus wat je eigenlijk vraagt van 
mij is hoe ik zou oplossen wat eigenlijk de 
basis is van ons probleem? Het probleem ligt 
misschien wel bij de bourgondische Belg. De 
hoeveelheid vlees die geconsumeerd wordt 
en de prijs waaraan dat geconsumeerd wordt, 
dat is niet juist.”
Het is niet het doel van de AVF om alle land-
bouw naar de stad te halen en te stapelen, 
dat is immers onmogelijk. Uit een onderzoek 
van Dickson Despommier, de godfather van 
vertical farming, blijkt dat mochten alle da-
ken van New York als verticale boerderijen 
fungeren, dit slechts 1% van de New Yorkse 
bevolking zou kunnen voeden. Wat ze wel 

willen, is een eind maken aan de parasitaire 
levensstijl die de stad zich nu aanmeet. Dat 
door over te gaan naar een systeem waarbij 
zowel de stad als het platteland ons overdre-
ven consumptiegedrag proberen op te van-
gen. “Ik ben fan van diversiteit, en vertical 
farming is voor mij een tool om diversiteit te 
promoten. Je voedsel halen uit één systeem, 
dat is niet slim. Als dat systeem instort, dan 
heb je niks meer.”

DAS KAPITAL
Niet alleen de dromers onder ons worden 
opvallend wild van deze piepjonge ontwik-
keling, ook de bedrijfswereld lijken gretig op 
de kar te springen. Zo werkt de AVF samen 
met enkele grote bedrijven zoals Philips. 
Maar zijn zij geïnteresseerd in de utopische 
stad waar Zjef van droomt, of zullen ze ge-
woon de technieken toepassen in een of an-
dere mottige loods, weg van onze blikken? 
“Dat kan, ik ga hen niet verplichten om dat 
te doen, maar ik wil zoveel mogelijk mensen 
inspireren om wel bezig te zijn met esthetiek. 
In Duitsland is Metrogroup, een beetje zoals 
Carrefour in België, ook lid geworden van 
AVF, omdat ze Vertical Farms op hun daken 
willen zetten. Carrefour overweegt dat ook. 
Een serieuze marketingzet. Kunnen zeggen 
dat je zelf een deel van je voedsel produceert, 
dat is een grote imagoboost. En dan zijn er 
organisaties als AVF en sociale media om die 
bedrijven te beïnvloeden om verder te gaan. 
De macht van het geld moet volgens mij een 
beetje gebroken worden. De drie pilaren van 
duurzaamheid, economisch, sociaal en eco-
logisch, moeten stabiel zijn. Nu staat alleen 
de economische heel sterk. Je kan dat alleen 
rechttrekken door bedrijven te laten samen-
werken met sociale en ecologische organi-
saties. Er is niet één pilaar die de waarheid 
heeft; het gaat om de samenwerking.”

meststoffen zou miskennen en dit kunstma-
tig zou produceren in een serre in de stad. 
Deze vraag blijkt de opener te zijn van een 
interview die zowel onze groene vingers (met 
zwartgeblakerde nagels) als idealistische kant 
weet te bekoren. Of dat laatste iets goeds is, 
laten we nog even buiten beschouwing. 

ONE STEP FORWARD, TWO 
STEPS BACK

Tegenstanders halen wel eens aan dat de lo-
kaliteit — nu zijn onze groenten en fruit kilo-
meters van ons verwijderd, wat een grote ver-
spilling van brandstoffen met zich meebrengt 
— niet opweegt tegen het nadeel van vertical 
farming. Maar voor Zjef maakt de lokaliteit 
niet het belangrijkste proargument uit, wel 
het terug in sync zijn met de natuur. Zo geeft 
hij als voorbeeld de vzw Het Spilvarken aan, 
een organisatie die het varken terug naar de 
stad wil halen voor zijn oorspronkelijke ni-
che, namelijk afvalverwerking. Die beesten 
lopen natuurlijk wel behoorlijk horizontaal 
in het rond, maar vertical farming kan vol-
gens Zjef net als dit initiatief bijdragen aan 
een mentaliteitsverandering. “Mensen krij-
gen terug voeling met die varkens. Ze zien 
opeens dat dat een levend wezen en een leuk 
beest is. Nu zijn we zo gedisconnecteerd van 
ons voedingspatroon”, zucht hij. Daarnaast 
zou het ook het respect voor de boeren kun-
nen bevorderen. Nu kunnen zij, door de 
laagste-prijs-concurrentiestrijd tussen de 
supermarktketens, met moeite hun hoofd 
boven water houden. Vertical farming zou 
onrechtstreeks leiden tot meer diversiteit en 
meer diversiteit leidt op zijn beurt tot meer 
macht van het individu.
Dat vertical farming heel divers is, moeten 
we zeker nageven. Het gaat van het kweken 
van zwammen uit koffiegruis tot Coca-Cola 
die mogelijk Stevia op het dak van haar eigen 
fabriek zou kunnen telen. Van het kweken 

“Ik wil zoveel mogelijk 
mensen inspireren om 

ook bezig te zijn met de 
esthetiek”

“Het probleem ligt mis-
schien wel bij de bour-

gondische Belg”
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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. 
Waan u deze keer in een oase van rust.

door Shauni De Gussem

U zit aan uw bureau. U staart naar de pinken-
de cursor op uw nog steeds witte Word-blad. 
U typt een halve zin en deletet die onmid-
dellijk. U herleest uw paperopdracht in de 
hoop dat de opdracht is vergemakkelijkt in 
de tien minuten sinds u ze de vorige keer las, 
een beetje als met een hongertje in de frigo 
kijken, besluiten dat er niets lekkers te eten 
valt en een kwartier later opnieuw staan sta-
ren naar de schappen. Uw rug doet pijn en 
het per-fec-te idee floept in uw hoofd: U wilt 
een massage. Maar helaas, de laatste euro’s 
gingen naar een voorraad Hollandse deli-
catessen nu die Albert Heijn in de Overpoort 
dichtgaat en u bent te oud om iemand erin te 
luizen om het spelletje ‘ik raad de tekening 
die je op mijn rug tekent, oeps, helaas, ik 
was niet aan het opletten, doe es opnieuw, en 
nog eens, en oeps, nog één keer …’ U zal het 
helemaal zelf moeten klaarspelen. Gelukkig 
zijn daar oplossingen voor. Mijn huisgenote 
is mijn testslachtoffer. Zij heet Nina. Sorry, 
Nina.

SFEER IST GUT
Zoals bij iedere activiteit, behalve bij procras-
turberen en het gaan slapen na een zatte can-
tusnacht, is een passende sfeer en geperfec-
tioneerde omgeving van vitaal belang. Ga 
daarom in de zetel zitten, leg een kussen on-
der uw kont of achter uw rug (we hebben dat 
later nog nodig) en leg uw benen op een ver-
hoogje, op de koffietafel bijvoorbeeld. Benen 
hoger leggen heeft duidelijke relaxerende 
voordelen: na een lange tijd stilzitten of staan 
krijgen uw beenaderen een mooi verdiende 
rustpauze en uw bloeddruk en spieren weten 
het ook te appreciëren. Plus, het is ook goed 
tegen spataders. Nina zegt dat dit haar weinig 
voordelen zal geven, want ze doet dit al vaak 

vanzelf. Een professionele relaxer dus. Zotte 
Nina.
Leg ook een fijn muziekje op. Je kan gaan 
voor een drie uur durende YouTube-afspeel-
lijst van spirituele indianenmuziek, ABBA 
of een wals van Dmitri Shostakovich. Als 
u zelfmoordneigingen krijgt van voorgaan-
de muziek, kan u ook gewoon white noise 
proberen. White noise is het geluid dat de 
sneeuw maakte op de ondertussen antieke, 
analoge televisie en het is bewezen dat, om-
dat dit monotone geruis andere willekeurige 
omgevingsgeluiden uitwist, uitermate relaxe-
rend werkt. Ik ben fan van white noise. Nina 
minder. “Ik word daar ambetant van”, zegt ze. 
Dus schakel ik over naar ABBA.

MANUELE ZELFBEHANDE-
LING EN BALLEN

Of het nu door het gebrek aan vrienden is 
of omdat het ongelooflijk awkward is om 
‘gewoon een vriend’ aan uw lijf te laten zit-
ten; zelfmassage is een ding. Eerst en voor-
al hebt u olie nodig. Nina kijkt me raar aan; 
wij hebben inderdaad geen rondslingerende 
massageolie. Olijfolie? Frietvet? Nina ziet 
het niet zitten. Ik haal een flesje body lotion 
boven. Acceptabel. We beginnen bij de nek 
en de schouders. Met de linkerhand reikt u 
best naar de linkerschouder en duwt u in 
kleine cirkelvormige bewegingen op uw 
spieren. Begin bij het einde van uw schedel 
en werk naar beneden tot uw schouders en 
vergeet niet met de klok mee en tegen de klok 

Sok gevonden in wassalon. 
Voorgeschiedenis onbekend. 

Willen we ook niet weten. 
Fake bloemen ter decoratie.



31

in af te wisselen tijdens het masseren. “Fuck,” 
verzucht Nina, “Ik ben niet lenig genoeg om 
verder te reiken dan mijn nek.” We gaan maar 
over tot de rug.
Om zelf uw rug te masseren hebt u ballen en 
een sok nodig. Letterlijk. Een tennisbal is de 
perfecte grootte. Stop twee ballen in een oude 
sok, ga tegen de muur staan en stop de sok 
tussen uw rug en de muur op een manier dat 
de twee ballen ter hoogte van uw ruggengraat 
hangen. Beweeg nu zachtjes heen en weer en 
een plezierige druk masseert die rugspier-
tjes bijna vakkundig. Als u de ogen sluit en 
naar uw onderrug toegaat, voelt het bijna 
alsof je in de Decadance aangeschurkt wordt 
door een zatte kerel uit de Rechten, dus we 
stoppen er mee. Het masseren en de sok vol 
ballen kan u gebruiken op welk lichaamsdeel 
u ook verkiest. Zolang het goed voelt, moedi-
gen wij het aan. Een happy end ligt volkomen 
in eigen handen.

FRUITSAPMAKERS EN 
MIXERS

Nina zaagt dat het haar moe maakt, dat zelf-
masseren en achterwaarts tegen de muur 
staan opschurken. Het kan automatischer. 
Daarvoor hebben we elk huishoudtoestel 
nodig dat ronddraaiende bewegingen maakt. 
In ons huis is de selectie: een elektrische cit-
ruspers, een soepmixer en een elektrische 
tandenborstel. De batterij van onze boor 

was leeg, dus geen boor. Nina zet zich een 
beetje bang klaar in de zetel maar veiligheid 
gaat voor alles. We leggen het kussen dat we 
eerder al gebruikt hebben op de scherpe kop 
van de pers zodat het geen lichaamsdelen kan 
perforeren. We doen niet mee aan kontmas-
sages, dus we leggen de pers met kussen on-
der Nina’s kuiten. Het moment dat haar jeans 
het kussen raakt, begint de pers hoorbaar te 
draaien. Ik kijk vol spanning naar Nina die 
verbaasd een goedkeurende knik geeft. Ge-
slaagd. 
Het moment van de soepmixer is aangebro-
ken. Maar ook die zou te agressief zijn zonder 
voorzorgsmaatregelen. Bind een dikke spons 
met ductape rond de twee mixkoppen en zet 
de mixer tegen uw schouders. Helaas hebt u 
iemand nodig die de mixer blijft vasthouden 
of u gebruikt best de rest van de ductape om 
de mixer vast te binden aan de zetel. Maar 
hoe zit dat qua gevoel, Nina? “Een beetje 
hard,” grimast Nina. En de mixer staat al op 
de laagste versnelling. “Maar het is okay, ze”. 
Met hakken over de sloot geslaagd dus, zoals 
het examen Statistiek na de vierde poging.
Zitten we nog met die elektrische tanden-

borstel. Zet eerst een strakke muts op en 
steek het handstuk (zonder borstel best) er zo 
onder dat het onderste deel tegen de slapen 
van uw hoofd rust. Het enige nadeel van deze 
technologisch hoogstaande automatisering is 
dat het veel lawaai met zich meebrengt. Zet 
daarom ABBA maar een paar streepjes hoger. 
Ik verlicht Nina uit haar hachelijke positie en 
snel vlucht ze naar haar kamer. Zo ontspan-
nen is ze. Mijn missie zit er op. 

OP GROOTMOEDERS WIJZE
De conclusie van dit Schamperlab is dat be-
talen voor een goeie massage toch misschien 
nog de beste optie van allemaal is. Dat, of u 
steelt het massagekussen van uw grootmoe-
der. Of u overwint de awkwardness en vraagt 
aan een vriend/fuck buddy/lief om een hand-
je toe te steken. De échte conclusie is dat 
we nu beter eens godverdomme beginnen 
aan die paper, want er staat nog steeds geen 
woord op papier en dat procrastineren loopt 
de spuigaten uit. U begint er nu echt aan. 
Echt. Wacht, eerst een fail compilation video 
bekijken op YouTube. Dan begin je, beloofd. 
Maar echt he.
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ZIJN MANNEN WELDRA 
OVERBODIG? 

DOOR ELISE BOVENDEUR 
EN ESTHER BEECKAERT

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

“Ik kan perfect zonder man”, een leugen die menig vrouw vaak in 
de mond neemt. Toch schuilt er steeds meer waarheid in, althans 
volgens verschillende wetenschappers van de Universiteit Gent 
die zicht krijgen op een nieuwe doorbraak inzake kunstmatige 
bevruchting. De nieuwe techniek, waarbij zaad- en eicellen afgeleid 
worden uit een somatische cel zoals een huidcel biedt niet alleen 
hoop voor onvruchtbare koppels, maar ook voor homoseksuelen en 
oude vrijsters met kinderwens. Yeah, science, Bitch!

De recentste, vernuftige relevatie in de cel-
biologie tracht lichaamscellen, zoals uit een 
stukje huid, te herprogrammeren tot zaad- of 
eicellen. “Zo zouden onvruchtbare mensen 
die omwille van een medische behandeling 
steriel zijn geworden of mensen die gewoon 
zonder ei- of zaadcellen geboren worden op 
termijn kinderen met hun eigen genetisch 
materiaal moeten kunnen krijgen. Het zou 
mogelijk ook gebruikt kunnen worden door 
koppels van hetzelfde geslacht die samen een 
kind willen verwekken”, vertelt Heidi Mertes, 
bio-ethicus aan de vakgroep Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. 
Het lijkt een scenario uit een scienceficti-
on-film, maar een succesvol Japans onder-
zoek op muizen leverde alvast veelbelovende 
resultaten. Aan de UGent zet een team van 
onderzoekers van het Gent Fertility and Stem 
Cell Team (G-Fast) onder leiding van Petra 
De Sutter en wetenschappers van het Bio-
ethics Institute Ghent (BIG) onder leiding van 

Guido Pennings samen met partners van 
de Vrije Universiteit Brussel en de Univer-
siteit van Maastricht het onderzoek verder, 
ditmaal volledig gericht op de mens. “Maar 
tot nu toe is de techniek op mensen nog niet 
mogelijk”, fluit Mertes de enthousiastelingen 
onder ons terug.

OF MEN AND MICE
Hoe gaat de techniek – in voor de leek be-
grijpbare termen – in zijn werk? Er bestaan 
twee methoden om hetzelfde resultaat te 
bereiken: het therapeutisch kloneren en het 
rechtstreeks herprogrammeren. Voor de eer-

ste techniek is er zowel een somatische cel, 
bijvoorbeeld een huidcel, als een donoreicel 
nodig. Je verwijdert de kern van de eicel en 
vult die leegte op met de kern van de huid-
cel. Deze nieuwe cel zal zich gaan delen en 
uitgroeien tot een embryo of een beginnende 
vrucht die het genetische materiaal van de 
onvruchtbare persoon bevat. De inner cell 
mass van het embryo bestaat uit stamcellen 
die je op hun beurt kan differentiëren in 
zaad- of eicellen om er een kind uit te laten 
groeien. Mertes wijst erop dat die methode 
eerder inefficiënt is: “Je hebt in eerste instan-
tie nog altijd een vrouw nodig om een eicel 
te doneren, alleen komt haar genetisch ma-
teriaal niet meer in het kind”. In de tweede 
methode ondergaat de somatische cel ver-
schillende genetische manipulaties waardoor 
hij op zichzelf getransformeerd wordt tot 
(pluripotente) stamcellen en geen externe ei-
cel nodig is. Uit die stamcellen worden dan 
vervolgens zoals bij de eerste methode zaad- 
en eicellen afgeleid. 

“Meestal komt de ethiek pas 
achteraf ter sprake, wanneer 
de nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkeling al realiteit is”
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OF ETHOS AND MEN
Genoeg voor wat betreft de biogenetica an 
sich. Wat ons zeker ook interesseert, is Mer-
tes’ studie, want wat komt een moraalwe-
tenschapster zoeken in die hoogtechnologi-
sche onderzoekswereld? De samenwerking 
tussen exacte wetenschappers en ethici is 
volgens Mertes een unicum en hoogst rele-
vant. “Meestal komt de ethiek pas achteraf 
ter sprake, wanneer de nieuwe wetenschap-
pelijke ontwikkeling al realiteit is. Maar het 
is beter om een dergelijk onderzoek vanaf het 
begin samen uit te voeren, dan dat exacte we-
tenschappers op hun eigen eiland zitten, en 
wij afgezonderd op onze Blandijnberg.” 
Dat ethici een relevante bijdrage kunnen le-
veren aan het onderzoek is te danken aan de 
maatschappelijke gevoeligheid van het on-
derwerp. Voor Mertes, die zelf aanvankelijk 
zeer kritisch tegenover de nieuwe techniek 
stond, zijn het vooral de veiligheid en kost-
prijs van de techniek die vragen oproepen. 

Voor de veiligheidsfactor verwijst ze naar 
de twee genetische technieken die we eerder 
beschreven. “Dat zijn best wel verregaande 
manipulaties waarvan we vaak pas na enkele 
generaties echt weten wat ze teweegbrengen. 
Ivf, een relatief geringe manipulatie, heeft 
bijvoorbeeld een aantal effecten op kinderen 
die daaruit geboren worden, ook al zijn die 
niet gevaarlijk of verregaand. Zo kunnen er 
zich epigenetische veranderingen voordoen 
gelinkt aan het cultuurmedium waarin de 
embryo’s zich slechts enkele dagen bevin-
den. In het labo, waar we de ei- en zaadcellen 
zullen maken, zijn er nog veel meer factoren 
die een grote invloed kunnen hebben.” Het 
zal volgens Mertes dan ook nog lang duren 
vooraleer de techniek effectief op mensen zal 
worden uitgetest. Eerst moeten er zoveel mo-
gelijk risico’s uitgesloten worden, maar dat er 
altijd ‘restrisico’s’ zullen zijn, staat vast. “Bo-
vendien kan je de persoon die van de moge-
lijke risico’s de gevolgen zal dragen niet om 
toestemming vragen.”

Maar daarom moet het hele project volgens 
Mertes nog niet worden afgeblazen. “We 
moeten nagaan of de risico’s opwegen tegen 
de voordelen. Een heel moeilijke afweging, 
en de mensen die in de toekomst gebruik wil-
len maken van de techniek moeten zich heel 
bewust zijn van de risico’s.” Daarnaast mogen 
we volgens Mertes ook de alternatieven – in 
eerste plaats adoptie of donorconceptie – niet 
uit het oog verliezen. “Wat staat bovenaan 
onze prioriteitenlijst: een genetisch verwant 
kind of een gezond kind?”   
Daarnaast speelt ook de kostprijs een grote 
rol. “Het is allemaal heel hi-tech dus als het 
al in de kliniek komt, dan zal het, althans in 
eerste instantie, heel duur zijn. Je kan argu-
menteren dat dit niet problematisch is aan-
gezien de techniek niet levensreddend is. Het 
zal dus eerder een luxeproduct zijn dat enkel 
toegankelijk is voor rijke mensen, te vergelij-
ken met plastische chirurgie.” Voor Mertes is 
de kostprijs en de mogelijke ongelijkheid die 
dit met zich mee kan brengen, zeker geen ar-
gument om het niet te doen. “Maar in de toe-
komst moet er wel over nagedacht worden 
wie dit zal bekostigen in de maatschappij.”

OF MEN AND WOMEN
De prangende vraag of mannen binnenkort 
overbodig zullen zijn, maakt onder andere 
het onderwerp uit van De Dag van de Maak-
bare Mens, die plaatsvindt op 12 maart. Deze 
dag, die georganiseerd wordt door de vzw de 
Maakbare Mens, biedt het decor aan allerlei 
ethici en wetenschappers die hun hersen-
kronkels en losse tongen loslaten op ethische 
vraagstukken als deze. Maar de click-baiterige 
titel, die wij uit nieuwsgierigheid overnamen, 
is wat voorbarig. Een wereld zonder mannen 
zit er voorlopig niet in, en laat ons eerlijk 
zijn, where’s the fun without ‘m? “Om zon-
der mannen te kunnen in de voortplanting 
moet je van een vrouw een zaadcel kunnen 
maken, en dat is in de praktijk moeilijker dan 
de transformatie van een mannelijke stam-
cel naar een eicel”, legt Mertes uit. “Zelfs op 
een zaadcel met een X-chromosoom zit nog 
‘vaderlijke’ informatie (paternal imprint) die 
nodig is voor een goede ontwikkeling van 
een embryo. Die informatie in een zaadcel 
krijgen zonder langs een man te passeren, is 
niet evident. De titel is dus ietwat misleidend, 
omdat het op dit moment niet de meest 
waarschijnlijke uitkomst is, maar het laat het 
debat wel sensationeel klinken”, lacht Mertes.

“Het gaat om best wel 
verregaande manipulaties 

waarvan we vaak pas na enkele 
generaties echt weten wat ze te 

weeg brengen”

“De titel is een beetje mislei-
dend omdat het op dit moment 

niet de meest waarschijnlijke 
uitkomst is”
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GENDOPING
KERSVERSE METHODE VOOR NIEUWE ARMSTRONG?

In het tijdperk van zwaarden en sandalen, waar de dieren nog 
goden waren en de rivieren nog konden spreken, kende men ook 
al ‘magische’ kruiden en paddenstoelen die lichaamsbevorderend 
werkten. Sindsdien is de mens niet meer gestopt met zoeken naar 
betere pepmiddelen die we tegenwoordig kennen als doping.

DOOR SUZANNE GROOTVELD 
EN ANDRIES ROSSEAU
ILLUSTRATIES DOOR SARAH VAN VEEN
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Onlangs werd een nieuwe methode groot 
nieuws in de sportwereld. Het gaat om een 
techniek die atleten een hogere kans op de 
overwinning biedt, namelijk gendoping. Ze 
ontstond uit de gentechnieken die in de ge-
neeskunde hun oorsprong vinden. De bedoe-
ling is om sporters genetisch te modificeren 
en hierdoor hun lichamelijke capaciteiten 
te vergroten. Door veranderingen aan hun 
DNA zouden sporters bijvoorbeeld meer 
spiermassa kunnen kweken. Ja, dat lees je 
goed, Schwarzeneggers in spe, meer spieren 
zonder extra moeite, leve de wetenschap (of 
weg met die steroïden)! We horen er meer 
over op de info- en debatavond van Alum-
niHILO Gent.

MARFANFAN
Wat maakt een topatleet nu eigenlijk top? 
Jong beginnen, veel trainen en wat geluk. 
Het klinkt als een simpele formule. Maar 
vaak betekent dat geluk eigenlijk gewoon 
beginnersgeluk, namelijk de jackpot winnen 
in de genenpoel. Zo lijdt zwemmer Michael 
Phelps aan het syndroom van Marfan. Door 
deze zeldzame, genetische aandoening heb-
ben zijn armen een grotere spanwijdte dan 
gemiddeld (fun fact: de spanwijdte van een 
gemiddeld persoon is even groot als zijn 
volledige lengte, ga zelf maar na!) en zijn 
gewrichten kunnen over de normale limiet 
gestrekt worden, met een grotere zwaaislag 
tot gevolg. Het heeft de man al heel wat gou-
den medailles opgeleverd, maar dat zal ook 
wel iets te maken hebben met een spartaanse 
training en een extreem doorzettingsvermo-
gen.
Voordat u uw ouders boos begint aan te kij-
ken omdat hun generfenis geen zeldzame 
ziekte inhield, niet te hard getreurd: Marfan 
biedt helaas niet alleen fysieke voordelen in 
het zwemmen, daarbuiten is het een aandoe-
ning die ook veel ongemak met zich mee kan 
brengen.

NIET ZO GOED, DIE EPO IN 
JE BLOED!

Heet van de naald: profrenster Femke Van 
Den Driessche werd onlangs betrapt met 
een motorgedreven fiets in haar arsenaal. Of 
dat nu bewust of onbewust gebeurde, is nog 
steeds onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat 
de laatste strijd tegen doping nog lang niet 
gestreden is. Naast deze recente vorm van 
doping — mechanische doping — bestaan er 
nog vele andere pepmiddelen waarvan de be-
kendste waarschijnlijk erytropoëtine is. Epo 
voor de vrienden, natuurlijk. Dit hormoon, 
dat normaal voorkomt in de nieren, staat in 
voor de ontwikkeling van rode bloedcellen. 
Het zijn deze cellen die vrolijk zuurstof rond-
brengen in het hele lichaam. Toen er vanuit 
de gentherapie een methode ontdekt werd 
om kunstmatig epo te ontwikkelen — in eer-
ste instantie goed bedoeld om mensen met 
bloedarmoede te helpen — was het dan ook 
niet verwonderlijk dat sporters het goedje 
begonnen in te spuiten. Inmiddels kunnen 
de snoodaards via bloedonderzoek vrij mak-
kelijk opgespoord worden.

TOEKOMSTMUZIEK
Al zijn er nog geen gevallen van menselijke 
gendoping bekend, experimenten op muizen 
tonen aan dat het wel degelijk een mogelijk-
heid is. De zogenaamde ‘marathonmuis’ kan 
in vergelijking met zijn normale soortgenoot 
vele rondjes meer lopen in een rad. Door wat 
slim knutselwerk aan het DNA van een muis 
produceert ze een extra eiwit, het zogenaam-
de PPAR-delta enzym en dat zorgt voor de 
omzetting van snelle spiervezels in langza-
me. Hierdoor krijgt het knaagdier een groter 
uithoudingsvermogen. Langeafstandslopers 
beginnen al te watertanden bij de gedachte.
En hier stopt het niet. Inmiddels zijn er ver-
schillende eiwitten bekend uit de gentherapie 

die kunnen bijdragen aan een betere prestatie 
bij sporters. Toch mag het gevaar hiervan niet 
onderschat worden. De kleinste verandering 
bij een complex wezen zoals de mens kan on-
voorziene of zelfs fatale gevolgen hebben.
Een belangrijk voorbeeld van dit gevaar 
komt uit de geschiedenis van de gentherapie. 
In een poging om een ernstige genetische 
afwijking van het immuunsysteem te behan-
delen werden in 1998 enkele patiënten door 
middel van een experimentele gentherapie 
behandeld. Het resultaat was bij de meerder-
heid overwegend positief, maar een paar pa-
tiënten ontwikkelden ongewenste tumoren 
in hun lichaam. Helaas kunnen we dergelijke 
nefaste gevolgen niet altijd vermijden en ko-
men dergelijke precedenten wel vaker voor 
in de geschiedenis van de geneeskunde.

DOOS VAN PANDORA
Dat gendoping misschien wel een doos van 
Pandora is, zal velen niet tegenhouden in de 
zoektocht naar het vervloekte goud. Na aan-
leiding van de experimenten op muizen staat 
gendoping al vele jaren op de dopinglijst. Je 
kan de WADA (World Anti Doping Agency) 
onmogelijk verwijten niet voorbereid te zijn. 
Er zijn al karrenvrachten aan geld geïnves-
teerd in onderzoek naar gendoping, waarbij 
talrijke ethische kwesties de kop opsteken. 
De dag dat gendoping succesvol op men-
sen toegepast wordt, is hoogstwaarschijnlijk 
nog lang niet nabij en dat geeft ons nog wat 
speelruimte om dit nieuwe hoofdstuk in de 
sportgeschiedenis en waarschijnlijk ook 
de volledige ontwikkeling van de mens wat 
grondiger te bestuderen. Houden we het dan 
maar bij mens sana in corpore sano, met een 
corpus waar we voorlopig zelf nog even ver-
antwoordelijk voor zijn? 
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CULTUURAGENDA

DONOGOO TONKA NIGHT VIBES

OTELLOMEETING OF MINDS

Van 5 maart tot 5 juni, S.M.A.K.

Van dinsdag 8 maart tot zondag 13 maart, Vooruit

Op 9 maart, Handelsbeurs

Op 5, 8, 10, 13 en 15 maart, Opera Gent

EXPO Kunst van eigen bodem: de Leuvense Rinus Van de Velde ont-
wierp een nieuwe installatie met tekeningen voor het S.M.A.K. Met zijn 
monumentale houtskooltekeningen (soms twee bij drie meter groot) 
die van intrigerende onderschriften voorzien zijn, verwierf Rinus Van 
de Velde faam in binnen- en buitenland. Van de Veldes jongste werk 
houdt het midden tussen tekenkunst en film noir: zijn tekeningen zijn 
gebaseerd op foto’s van zelf geënsceneerde decors en brengen een on 
the road-verhaal over zichzelf in verschillende settings. Eerder voorzag 
Van de Velde al een van de muren van het SMAK-café van een tekening 
en hij verzorgde ook de cover van Raymond van het Groenewouds 
laatste album. 

CONCERT Dagdromen op het lome ritme van Kurt Viles melancholi-
sche songs kan je op 9 maart in de Handelsbeurs. Vile, voormalig gita-
rist van The War on Drugs, en zijn vaste band The Violators stellen er 
hun nieuwste plaat, ‘B’lieve i’m goin down’, voor. Kurt Viles passage op 
Pukkelpop 2015 ging niet onopgemerkt voorbij: hij zette er een verfris-
send sobere – aan veel show hecht de verlegen frontman geen belang 
– en net daardoor intieme performance neer. Intiem, zo klinkt ook het 
nieuwste album van Kurt Vile and The Violators: gemoedelijke, lang 
uitgesponnen stonerrock die vaag aan Neil Young doet denken. “It’s de-
finitely got that night vibe”, zei de langharige Vile er zelf over.

BOEKEN Fervente lezers zullen het jaarlijkse Mind the Book niet wil-
len missen. Het boekenfestival verwacht gerenommeerde auteurs als 
Robert D. Kaplan en Ilja Leonard Pfeijffer en snijdt zoals elk jaar ac-
tuele thema’s aan, die in deze zesde editie in drie pijlers zijn opgedeeld. 
In het luik Mind the Globe wordt gedebatteerd over kwesties als migra-
tie, seksisme, (post)kapitalisme en fairtrade. In Mind the City wordt au-
teurs naar hun idee van de ideale, voor iedereen leefbare stad gevraagd. 
Eat the Book ten slotte staat in het teken van de (hipster)trend van het 
moment: food en boeken, de perfecte reclame voor het groentewinkel-
tje van de Wassende Maan onder de Vooruit.

OPERA Operaliefhebbers kunnen de komende weken in de Gentse 
Opera terecht voor een geactualiseerde opvoering van Otello, Verdi’s 
meesterwerk uit 1887. Het Shakespearedrama over de Moorse legerbe-
velhebber die, bespeeld door de leugens van de slinkse Iago, zijn gelief-
de Desdemona en zichzelf vermoordt, wordt door de Duitse regisseur 
Michael Thalheimer in een nieuw jasje gegoten. Meer nog dan een 
relaas over een wanhopige geliefde, brengt Thalheimer, via de zwaarwe-
gende muziek en het decor dat al even donker is als Otello’s gelaat, het 
verhaal van een eeuwige buitenstaander die existentieel ontredderd is.

door Sara Delva
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CATHERINE WIE? 

•   Fotografe

•   25 jaar

•   Afgestudeerd van Sint-Lukas Brussel 
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•   www.catherinelemble.com

door Sofie SteenhautTweewekelijks selecteert onze redactie voor 
u een jonge artiest uit Gent die naarstig 
verder timmert om de grote K voor zijn kunst 
te krijgen. Deze week: fotografe Catherine 
Lemblé
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Hoe is het voor jou allemaal begon-
nen?
“Zoals zovelen kreeg ik op reis voor de eer-
ste keer een digitale camera in mijn handen. 
Digitale fotografie heeft mij aangezet tot heel 
veel fotograferen en experimenteren. Twee 
jaar later kocht ik een analoge camera en 
sindsdien fotografeer ik enkel analoog.”

Waar haal je inspiratie uit?
“Uit boeken. Ik heb veel oude fotoboeken en 
informatieve boeken over bergen, dieren … 
Ik hou van oude beelden: wanneer je ze uit 
hun context haalt, krijgen ze iets mysterieus. 
Ook (trage) films inspireren mij.” 

Hoe heb je jouw kunstopleiding erva-
ren?
“Het was de juiste keuze voor mij, hoewel ik 
soms wou dat ik nu pas aan die richting be-
gonnen was. Nu weet ik meer welke richting 
ik wil uitgaan dan toen ik 18 jaar was en nu 
zou ik geen enkel theoretisch vak missen! De 
verschillende opdrachten hebben goed ge-
holpen bij de zoektocht naar een eigen stijl. 
Jammer genoeg heb ik tijdens mijn opleiding 
nooit geleerd hoe het verder moet na de op-
leiding.” 

Aan welke projecten ben je momen-
teel bezig?
“Ik heb net een expositie afgerond in MINT 
Galerie, hier in Gent. Binnen een week ver-
trek ik naar de Rocky Mountains in Canada! 
Een walhalla om foto’s te nemen – en ook om 
er gewoon te zijn. 

TIP 1  “Doe je eigen ding.” 

TIP 2  “Maak veelvuldig gebruik van het materiaal 
dat je gratis kan gebruiken op school.”
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CHICKS FOR MONEY 
AND NOTHING FOR 
FREE

Noem ze gerust echte venten, de jongens van het populaire thea-
terstuk ‘Chicks for money and nothing for free’. Gilles De Schryver, 
Arend Pinoy, Oliver Roels, Robrecht Vanden Thoren en Hendrik 
Van Doorn drinken Cara op het podium en zijn duidelijk fan van 
Dire Straits. What’s not to like?

door Marie Van Oost

en Yob Hillewaert
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We spreken de vijf acteurs net nadat ze hun 
nieuwste stuk ‘We Might As Well Fail’ hebben 
gespeeld voor een schoolpubliek. Nahijgend 
en gretig slurpend van een biologische iced 
tea onderwerpen ze zich met veel beweging, 
net als op de planken, aan ons vragenvuur.

MARGINAAL DOEN OP HET 
PODIUM

Hoe is de samenwerking voor ‘Chicks 
for money and nothing for free’ ont-
staan?  
Vanden Thoren: “Wij maken deel uit van 
‘Het Kip’, dat is het resultaat van een fusie 
tussen twee gezelschappen, enerzijds ‘Het 
Geit’ en anderzijds ‘Ceremonia’. Hendrik is 
een overblijfsel van Ceremonia …”
Van Doorn: “Ik ben inderdaad een fossiel 
van Ceremonia, ja.” (lacht)
Vanden Thoren:“… en Het Geit bestond uit 
regisseur Yahya Terryn, Oliver Roels, Gilles 
De Schryver en mezelf. Na die fusie lagen er 
plannen op tafel om met deze ploeg een be-
wegingsvoorstelling te maken waarin er liefst 
niet of zo weinig mogelijk gesproken werd. 
Zo is, in samenwerking met de Kopergietery, 
‘Chicks for money and nothing for free’ ge-
maakt voor een jongerenpubliek.”
Roels: “Het belangrijkste uitgangspunt voor 
mij was dat we voor een laatste keer allemaal 

samen zestien jaar konden zijn. Marginaal 
doen in de kleedkamers van uw voetbal-
ploegske en zo.”

Vanwaar de keuze om zoveel bewe-
ging te verwerken in jullie producties?
Van Doorn: “Bij Ceremonia, waar ik van-
daan kom, speelden we altijd heel expressief 
theater. De insteek was altijd fysiek, nooit 
psychologisch.”
Vanden Thoren: “Wij zeggen altijd dat wij 
‘atleten van het hart’ zijn ...”
Roels: “Nee gast, dat is bij Compagnie Ceci-
lia, focker! Vòòr ‘Chicks’ hebben wij veel stuk-
ken gemaakt die vertrokken uit een verhaal, 
en nu wilden we eens proberen om een stuk 
te maken dat niet gebaseerd was op tekst. Bij 
‘Chicks’ wouden we het gewoon eens volledig 
omdraaien en beginnen we pas te praten op 
het moment dat we niet anders meer kunnen, 
wanneer we letterlijk vast zitten.”
Vanden Thoren: “Als je jezelf op voorhand 
een beperking oplegt,
geeft dat ook echt een boost aan je project, 
een soort afbakening waardoor je gerichter 
kan werken.”

BLESSURES OP 
HET PODIUM

Jullie nieuwe voorstelling heet ‘We 
Might As Well Fail’. Falen hebben jul-
lie alleszins niet gedaan met ‘Chicks’, 
want na een zeer succesvolle tournee 
enkele jaren geleden, was nu ook de 
dernièrereeks snel uitverkocht. Waar-
aan denken jullie dat het succes van die 
voorstelling te danken is?
De Schryver: “Dat is moeilijk te zeggen. Mis-
schien omdat we iets gemaakt hebben dat de 
mensen niet van ons hadden verwacht.”
Van Doorn: “Mannen zeggen ons na de 
voorstelling heel vaak dat ze het fantastisch 
vinden hoe wij op scène gewoon alles doen 
wat zij ooit wilden doen, maar nooit gedaan 
hebben omdat ze niet durfden. Het triggert 
blijkbaar iets speels, een soort van oergevoel 
of zo.”
Roels: “De sleutel van ‘Chicks’ is, vind ik, dat 

“We vertrekken vanuit 
beweging en praten pas 
wanneer we letterlijk 
vast zitten” 
– Oliver Roels

“Op adrenaline kan je 
veel aan” 
– Gilles De Schryver
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we per scène één materiaal hebben gekozen 
dat mannelijkheid echt typeert en dat we 
daar dan iets helemaal anders mee gedaan 
hebben.”
De Schryver: “Hoewel de blauwdruk van 
‘Chicks’ altijd dezelfde is, kan er ook nog al-
tijd heel veel gebeuren binnen die scènes wat 
ofwel het ritme kapot kan maken, ofwel kan 
versterken. De invulling die je er de avond 
zelf als speler kan aan geven, is altijd nieuw 
en dat is iets wat je niet kan spelen of recreë-
ren. Ik denk dat dat één van de grote troeven 
is, dat je ziet als kijker dat het niet afgespro-
ken kan zijn.”

Er zitten inderdaad verrassende wen-
dingen in het stuk. Jullie gaan vooral 
fysiek heel ver. Is dat nog nooit fout 
afgelopen?
Roels: “Jawel, ze hebben mij al bewusteloos 
geslagen. Echt.”
Van Doorn: “Verschillende dingen. Spier-
scheuren en zo, Arend heeft al eens in de 
plaaster gezeten: zijn vinger was gebroken.”
De Schryver: “Van alles wat er zou kunnen 
fout lopen tijdens die voorstelling, is er ei-
genlijk nog maar weinig effectief fout gelo-
pen.”
Roels: “Gilles, ik lag daar wel hé!”
De Schryver: “Ah ja, Simons arm was ook 
eens uit de kom, tijdens een voorstelling! Ik 
vroeg hem nog of we moesten stoppen, maar 
hij wou absoluut verder spelen. Op adrenali-
ne kan je veel aan.”
Van Doorn: “Met ‘Chicks’ zijn we al in the-
aters geweest waar er alleen maar dansvoor-
stellingen te zien zijn. Daar doen ze zulke 

dingen niet, dat is allemaal gecontroleerd, 
hoe spectaculair het er ook uitziet. Zij nemen 
geen risico. Wij smijten ons daar gewoon in 
en hebben zo’n kinderlijke ingesteldheid ‘dat 
het wel zal lukken’.”

Dus niet elke stunt is ingestudeerd?
De Schryver: “Dat hangt echt van scène tot 
scène af. Als we echt in elkaars nek springen 
of zo, dan is dat wel afgesproken. Maar als het 
niet levensgevaarlijk is, proberen we het zo 
open mogelijk te houden.”
Roels: “Tot dat Arend eens op uw nek 
springt.”
De Schryver: “Alstublieft hé, je hebt nu je 
verhaal kunnen doen!” (lacht)
Roels: “Arend dacht dat ik megagoe aan het 
acteren was. Die was daar echt op aan het 
cheeren op dat moment. Toen was ik dus be-
wusteloos, maar twee  minuten later deed ik 
wel al terug mee.”

IN UWEN BLOTE 
OP HET PODIUM

Jullie zeiden daarnet dat jullie elkaar 
blindelings vertrouwen.
Van Doorn: “Blindelings?” (lacht)

Dat lijkt ons wel nodig, want jullie 
gaan toch wel voorbij de comfortzone. 
Praten jullie daar dan eerst over voor-
aleer jullie naakt in elkaars gezicht 
gaan twerken?
Vanden Thoren: “Wanneer we improviseren 
hebben wij in de geslotenheid van het repe-
titielokaal heel weinig gêne tegenover elkaar. 
Zonder daar specifiek voor te gaan, eindi-
gen we door de evolutie van improvisatie af 
en toe in onzen blote. We zijn daar niet be-
schaamd om, maar dan wordt dat plots wel 
materiaal en realiseer je je dat je daar effectief 
zo gaat moeten staan voor een tweehonderd-
koppig publiek.”

Moet je er dan toch twee keer over na-
denken?
Vanden Thoren: “Het moet waardevol ge-
noeg zijn om dat te doen.”
Van Doorn: “We kennen elkaar ook al goed 
genoeg en we staan vier jaar verder sinds de 
eerste voorstelling. We willen consequent 
tot het uiterste gaan. Als er dus iemand zijn 
broek afdoet om in string te gaan staan, moet 
die gewoon all the way gaan. Anders werkt 
dat niet.”
De Schryver: “Wat wij altijd leuk vinden, is 
iets heel flauws nemen en dat zodanig tot het 
uiterste drijven, om te zien hoe ver je ermee 
kan gaan. Omdat dat in het echte leven niet 
kan.”

Omdat op het podium alles mag?
De Schryver: “Inderdaad.”

‘CHICKS FOR MONEY AND NOTHING FOR 
FREE’ SPEELT OP 2, 4 EN 5 MAART IN DE KO-
PERGIETERY. ALLE VOORSTELLINGEN ZIJN HE-
LAAS UITVERKOCHT. 

“We eindigen af en toe 
in onzen blote” 

– Robrecht Vanden Thoren
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SREBRENICA, 
IN STILTE VERGETEN
FILM - DEBAT - EXPO

In 1995 vond in Srebrenica (Bosnië) de grootste genocide plaats 
in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Fotograaf Johannes De 
Bruycker en journalist Kasper Goethals brengen de verhalen uit die 
stad naar Gent, van 3 tot 6 maart in de Zebrastraat.

DOOR KOBA RYCKEWAERT
FOTO’S DOOR JOHANNES DE BRUYCKER

“De inwoners hebben een degout van 
journalisten die aan sneltempo het 

verleden komen omspitten”
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Tijdens de Bosnische burgeroorlog werden 
in Srebrenica op een paar dagen tijd meer 
dan 8000 moslimmannen verzameld en ver-
moord door Servische soldaten. De jonge 
Gentenaren Johannes en Kasper verbleven 
in 2015 een maand lang in die stad, en pu-
bliceerden enkele stukken in zowel Belgische 
als Bosnische media. Na hun terugkeer leek 
het verhaal van Srebrenica in eerste instan-
tie afgerond. “Puur journalistiek gezien was 
het waarschijnlijk zo af als het kan zijn”, zegt 
Kasper, “maar omdat we de dingen die we 
daar hebben mogen ontdekken zo waardevol 
vonden, bleef het onderwerp aan ons kleven.” 
Daarom organiseren ze nu in samenwerking 
met Bosna vzw ‘Srebrenica, in stilte vergeten’: 
met een expo, een filmvoorstelling en een de-
bat.

VROUWENKRACHT
De twee willen met het project mensen laten 
stilstaan bij oorlog, en vooral bij de blijven-
de impact ervan in de jaren die volgen. “Een 
oorlog is vaak een heel nieuwswaardig feit 
als ze bezig is en als er doden vallen”, vertelt 
Kasper, “maar diegenen die echt de gevolgen 
dragen, zijn de mensen die familie en vrien-
den verliezen, en vaak moeten vluchten met 
die emotionele bagage. We willen de bezoe-
kers van de evenementen Srebrenica laten 
ontdekken als plaats, niet als gebeurtenis. 
Eerder dan in te gaan op de schuldvraag, 
vonden we het interessant om te onderzoe-
ken hoe de jeugd die situatie nu beleeft, en 
wat wij als buitenstaanders nog kunnen voe-
len van de aanwezigheid van iets wat twintig 
jaar geleden is gebeurd.” Johannes: “De mees-
te mensen die we gesproken hebben zijn ook 
niet bezig met die schuldvraag. Ze discussië-
ren daar niet over, want als ze dat doen, bot-
sen ze op een muur. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal, en dat is een confrontatie die ze niet 
willen aangaan.”

Het was voor hen vooral belangrijk de tijd te 
nemen om de stad en haar inwoners te leren 
kennen. “Srebrenica is één keer per jaar bijna 
een toeristische attractie waar de hele wereld 
op gericht is”, zegt Johannes, “maar de meeste 
journalisten die er komen, blijven maar een 
dag of twee. Omdat we daar zo lang hebben 
gezeten, hebben we vertrouwen kunnen op-
bouwen.” Kasper: “De lokale bevolking heeft 
een degout gekregen van journalisten die er 
aan een sneltempo het verleden komen om-
spitten. ‘Als je hier binnen vier dagen nog bent, 
zullen we eens praten’, hoorden we vaak.” Zo 
kwamen ze uiteindelijk terecht op plaatsen 
die normaal gezien buiten het gezichtsveld 
vallen, zoals het vluchtelingenkamp Jezevac. 
“In Jezevac wonen voornamelijk vrouwen en 
kinderen die tot op vandaag de kracht niet 
hebben om terug te keren naar Srebrenica. 
Daar komen bijna geen journalisten, en ze 
zijn er juist enorm blij om mensen te zien”, 
vertelt Johannes. “Via de organisatie Snaga 
Zene (‘vrouwenkracht’, red.) zijn we met de 
vrouwen van daar in contact gekomen. We 
zijn die organisatie enorm dankbaar, daarom 
zullen we ook boekjes en fotoprints ten voor-
dele van Snaga Zene verkopen”. Kasper: “De 
vrouwen in Jezevac hebben al veel kansen ge-
kregen om terug te keren naar hun thuisstad, 
maar ze zijn bang voor de spoken die ze daar 
gaan tegenkomen. Heel heftig, want de men-
sen die in zo’n kamp blijven, zien die totale 
ontworteldheid als hun bestaan.”

THE CARAVAN’S JOURNAL
Na hun terugkeer kwamen Johannes en Kas-
per via Bosna vzw in contact met een aantal 
Gentse families die meer dan twintig jaar 
geleden vluchtten uit Srebrenica. Kasper: 
“Door ook hun verhaal te brengen, willen 
we de aandacht vestigen op hoe vluchtelin-
gen hier in Gent terechtkomen, en hoe zij 

de vlucht en hun integratieproces hebben 
beleefd. De samenwerking met Bosna vzw 
heeft ervoor gezorgd dat dit een project is ge-
worden dat echt gaat over het herinneren van 
Srebrenica in Gent, veel meer dan gewoon 
een expositie.” Zo is er ook de vertoning van 
de film ‘No Man’s Land’ van Danis Tanovic, 
en gaan Gentse Bosniërs, journalisten en 
experts in debat over de huidige situatie in 
Srebrenica. Johannes: “We zijn iets aan het 
organiseren voor een gemeenschap die je ei-
genlijk normaal gezien niet kent, en het feit 
dat die gemeenschap zo enthousiast reageert, 
voelt enorm goed. Ik kijk heel hard uit naar 
de combinatie van de Bosnische gemeen-
schap, en de mensen die normaal gezien naar 
ons werk zouden komen kijken.”
Het evenement past volgens hen perfect bin-
nen de filosofie van The Caravan’s Journal, 
het educatieve en journalistieke reiscollectief 
dat de twee oprichtten na hun reis naar Sre-
brenica. Johannes: “We willen verschillende 
verhalenmakers samen hun ding laten doen. 
Dat doen we in eerste instantie door groeps-
reizen te organiseren, om van elkaar en men-
sen ter plaatse te leren, en om zelf producties 
te maken. Zo willen we uitgroeien tot een 
internationaal collectief van verhalenmakers 
die hun krachten bundelen.” Kasper: “Het 
belangrijkste is dat we waardevolle projecten 
willen maken. En door samen te werken en 
van elkaar te leren, zeker als beginner, creëer 
je een meerwaarde die onbetaalbaar is. Am-
bitieus gezegd willen we zo voor een soort 
revolutie zorgen in buitenlandse berichtge-
ving.”

‘SREBRENICA, IN STILTE VERGETEN’ VINDT 
PLAATS IN DE ZEBRASTRAAT 32/001, GENT. 
GRATIS TOEGANG.
FILM 3 MAART 20U30 / DEBAT 4 MAART 
19U30 / EXPO 5 & 6 MAART 10-18U (4 
MAART OPENING 21U)
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MUZIEK
Aaron Maine van Porches bedekt zijn ui-
tingen al eens graag met de mantel der lief-
de voor all things indie. Waar het drie jaar 
geleden met het album ‘Slow Dance in the 
Cosmos’ nog een vuil lo-fi vestje was, dra-
peert hij zich op ‘Pool’ in iets met schouder-
vullingen. De (soms zelfs industriële, zoals 
in ‘Hour’) synthesizer-
sounds uit de jaren 80 
van eender welke one 
hit wonder die u te bin-
nen schiet, zijn immers 
zo kitsch dat het terug 
cool wordt. Tja, every-
thing is a remix, en bij 
de intro van ‘Hour’ of 
‘Shaver’ is het bijvoor-
beeld overduidelijk dat 
‘People Are People’ van 
Depeche Mode wordt 
aangehaald. Dat steekt 
Aaron Maine ook niet 
onder stoelen of ban-
ken, aangezien hij wel 
eens met een shirt van 
Depeche Mode in hippe 
blogs en e-mags durft 
te verschijnen. Tja, de 
mens woont dan ook in 
New York en vult daar 
met Porches met gemak 
middelgrote zalen. En 
hij draagt al eens een 
modieuze klak. Meer 
redenen heeft de re-
dactie van bijvoorbeeld 
Vice niet nodig om 
Maine uit te nodigen 
voor een interview.
Het geheel van ‘Pool’ wordt bezongen met 
Maines koele dromerigheid zoals Washed 
Out en een funky new beat-bas, want een 
zwembadalbum moet goed klinken op een 
cassette in een boombox. Maar Porches reikt 
verder dan deze verpakking. Het is het oerou-
de idee van een op het eerste gehoor zomers 
klinkende song voor naast het zwembad, 

waarna de tekst het geheel donker kleurt. 
Porches slaagt er met verve in om die twee in 
functie van elkaar te laten bestaan. De geest 
van The Smiths blijft altijd maar leven in de 
indiescene. “When will you die?”, dat zong 
Morrissey van The Smiths toch?
Toegegeven: waar bij de shoegazers van My 

door Brecht Vissers

Bloody Valentine “Sue is fine” nog als “Sui-
cide” kon klinken, blijft Porches nog met het 
kopje boven water met “I want to be apart 
of it all” dat als “I want to be a part of it all” 
klinkt: een vluchten en niet-vluchten, willen 
en niet-willen. Het is alleszins een subtielere 
woordspeling dan de ‘Headsgiving’ waarmee 
Porches op ‘Slow Dance in the Cosmos’ uit-

pakt. In zijn subtiliteit ligt dan ook de effecti-
viteit van ‘Pool’: de wederkerende verwijzin-
gen naar (en het bijna tastbare van) het water, 
de constante lusteloosheid waar alles van uit-
gaat, de bedrieglijke simpliciteit en banaliteit 
van nummers zoals ‘Car’ – dat overigens een 
ode zou kunnen zijn aan een auto (“Oh what a 

machine”), maar ook de 
indiekoningen van Me-
tronomy –  hét vlucht-
middel bij uitstek, en 
het altijd maar terugke-
ren naar hetgeen waar-
voor gevlucht wordt: 
de verloren liefde. Dat 
wordt duidelijk in num-
mers zoals in ‘Shaver’: 
“I made my face smooth 
for you / Do you like the 
things I do? / Oh, I hope 
so”. Minder subtiel kan 
ook, in ‘Glow’:”I know 
I need you / You know 
that we are through / I 
drive by your house at 
night”.  De dualiteit in 
het spel van vluchten 
en niet-vluchten, willen 
en niet-willen is com-
pleet en oprecht in het 
laatste nummer, ‘Secu-
rity’, waarin het doel 
van Maines zoektocht 
duidelijk wordt: “Man, 
I wish there was a place 
that I knew I could al-
ways stay”.
Het gebrek aan dyna-

miek zorgt er wel voor dat de aandacht nogal 
snel wegebt. Ook de songs met autotune no-
digen uit tot overslaan. Zelfzeker klinkt het 
daardoor evenmin, wat een keuze kan zijn. 
Alleszins: qua sfeer scheppen en songmanship 
heeft Porches potentieel om groot te worden. 
‘Pool’ is alvast een hip oestertje – diep onder 
water – dat een conceptueel pareltje herbergt. 
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THEATER

MUZIEK
 Grote kans dat u – als u oud wil worden – dat 
op de wijze van Arno Hintjes wil doen. De 
zelfverklaarde motherfucker doet met ‘Hu-
man Incognito’ voor de 33e keer wat hij graag 
doet: albums maken om te kunnen optreden. 
Toch moet de plaat niet stiefmoederlijk be-
handeld worden. Human Incognito bevraagt 
namelijk de dingen onder het ‘maatpak’. Is 
het leven in deze hemeltergende wereld de 
moeite waard (Je veux vivre) of kunnen we 
maar best afstand doen van die existentiële 
vraag (I’m Just An Old Motherfucker)? Het 
zijn maar enkele thema’s waarmee Arno op 
zijn 66ste nog altijd relevant blijft. Ook vrij-
denkerskringen en andere afvalligen zullen 
Please Exist (I’m an Atheist) wel kunnen sma-
ken. Die rockachtige preachyness wordt wat 
gemilderd met de aanstekelijke meezinger  
Never Trouble Trouble. Nog meer limonade-
lyrics op Ask Me For a Dance dat een  ska-on-

dertoon draagt met een stem die aanleunt bij 
grunts van Tom Waits en een koortje dat al-
leen Leonard Cohen bijeen zou krijgen. Ver-
volgens voeren bassen ons mee naar Dance 
Like a Goose, waarin een kuiken de raad geeft 
dat het beter is om te dansen als een eend, 
dan te verzinken in booze. Tja. Verwacht u 
aan de hele resem bazaar: katers, feest, waar-
op dan weer katers volgen … Muzikanten, 
quoi. Wat ons alvast al luisterende verblijdt: 
het koortje blijft! Die aanpak is misschien wel 
te danken aan het knoppenwerk van John 
Parish, o.a. producer van PJ Harvey en Eels. 
In Une Chanson Absurde klinkt Arno al net 
zo animaal als de Samson uit onze jeugdja-
ren. Zo horen we hem het liefst. Origineel? 
Neuh. Rijping? Neu. Maar is dat nodig? De 
Gainsbourg van Oostende hoeft fucking nie-
mand meer te charmeren, toch?   

door Laura Massa

door Shauni De Gussem

 Een grijze, hoge, gladde muur neemt het hele 
podium in bij ‘Dit zijn de namen’, een van de 
nieuwe stukken van NT Gent. De acteurs, 
waaronder Steven Van Watermeulen, Frank 
Focketyn en An Miller, lijken klein en on-
beduidend in de schaduw ervan en telkens 
wanneer ze proberen er tegenop te lopen en 
erover te klimmen, geraken ze net niet boven 
de rand en zakken ze terug in het niemands-
dal. Toepasselijk, want zij spelen vluchtelin-
gen en vertellen aan een regelneukende po-
litiecommissaris hoe ze zijn bedrogen door 
een mensensmokkelaar en uitgehongerd op 
een eindeloze steppe zijn beland waarbij ze 
mogelijk een medevluchteling hebben ont-
hoofd. Hun vertelling snijdt en brandt. Het is 
niet mooi. De wand is nog nooit zo hoog ge-
weest, de andere kant nog nooit zo onbereik-
baar. De symboliek van de muur is het meest 

treffende element van het hele stuk, een bui-
ging voor decormaakster Bettina Pommer.
‘Dit zijn de namen’ wordt strak en sober ge-
regisseerd door de jonge Duitser Philipp 
Becker, die de mosterd haalde bij de ge-
lijknamige en succesvolle roman van Tom-
my Wieringa. Maar misschien iets té strak 
en iets té sober, want het plot is moeilijk te 
volgen voor zij die Wieringa’s roman nooit 
gelezen hebben. Dat sommige acteurs een 
dubbele rol op zich nemen helpt ook niet. 
Daarnaast zijn tijd, ruimte en origine van de 
vluchtelingen bewust onbekend gehouden. 
Deze poging tot universaliteit voelde net laf 
en oppervlakkig aan. Wel nog moet de pres-
tatie van Risto Kübar opgemerkt worden, die 
een schitterende taalacrobaat van een jonge 
vluchteling laat zien. ‘Dit zijn de namen’ is 
nog op tour in België tot en met 5 maart. 
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DE LIEGENDE REPORTER
door Laura Massa

STUDENTE ONTDEKT NA DE HYPE DAT ZE GLUTENVRIJ MOET ETEN

 Het zal je maar overkomen. Een op honderd 
treft de gemene aandoening coeliakie (voor 
eens en voor altijd: seu-lie-a-kie) die je darm-
stelsel aantast als je geen aangepaste voeding 
tot je neemt. Ook aan de Gentse Universiteit 
slaat het lot hard toe. Althans, zo was het be-
gin 2015. Wij spraken met een totaal ontred-
derde studente Nieuwe Media, Shari A. Les 
die pas haar diagnose gekregen heeft. 

PANIEK IN DE CINEMA
Hoe de verteringsproblemen begonnen, wist 
ze nog heel goed. “We waren met vriendin-
nen naar de première van ‘How To Be Single’ 
gegaan; hadden Jen&Berry-ijs gekocht — 
cookie flavoured — omdat ze dat het lekkerste 
vonden.” Groot was de ontsteltenis dat zich 
in dat ijs ook effectief stukjes koek bevonden. 
Shari doet haar relaas: 
“Eerst dacht ik nog dat het aan de acteerpres-
taties van Dakota Johnson lag. Even later 
voelde ik me zo opgeblazen en gedegouteerd 

dat ik de zaal ben uitgerend.” Gelukkig was 
de redding nabij. In de vale glans van het 
wc-lokaal hoorde ze twee moeders over de 
vreselijke ziekte bezig. De diagnose was ge-
steld. 

PEACE OF CAKE
Nochtans was Shari een normaal kind, dat 
alle kinderziektes op tijd kreeg en overwon. 
“Pokken, rode hond ... dat was allemaal nog 
peace of cake”, bevestigt haar huisdokter. 
“Maar coeliakie is een erg complex ziek-
tebeeld.” De studente weet nu dat ze haar 
hele verdere leven zal moeten oppassen. 
Maar het broodnodig aangepaste dieet is 
niet haar grootste bekommernis. Voor-
al het tijdstip lijkt haar nogal ongepast. 
“Is het dan niet godgeklaagd dat ik zelfs 
voor de launch van de iPhone 7 moet 
vernemen dat ik nà de hype geen glu-
ten meer verdraag?”, snikt Shari. “Nà he! 
Die seutliakie verpest heel mijn leven.”

EEN EIGEN ZAAK
Om aandacht te vragen, is de moedige stu-
dente dan ook met een blog begonnen. “Mis-
schien zijn er nog mensen die zich in mijn 
laatkomersverhaal herkennen. Hen wil ik 
alleszins een hart onder de riem steken; een 
kruimeltje is ook brood he!” Shari’s blog werd 
al massaal gedeeld en is ondertussen een ech-
te internethit. Ze werd zelfs al benaderd door 
proffen om het thema in haar bachelorproef 
te behandelen, maar de schaamte om haar 
kwelling is vooralsnog te groot. “Later, mis-
schien. Ik droom wel van een eigen zaak.”
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strip door Bos Goderis,
en Yob Hillewaert

Brecht Vissers,

Wouter De Rycke




