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S. stemt enkel op de knappe meisjes. S. is lid
van onze redactie, wenst anoniem te blijven.
Het voorwerp van zijn stemgedrag zijn de
studentenvertegenwoordigers. Maar de zoektocht van S. naar representatieve bikinifoto’s
zal de universitaire democratie tot weinig nut
strekken. De meisjes, ongeacht hun vleselijke
kwaliteiten, zijn al zeker van hun plek in de
Raad van Bestuur en de Sociale Raad. Zo S.
zich tot de herenliefde
zou bekeren, dan nog
zou hij zijn electorale
lusten slechts kunnen
botvieren op vier heren
die strijden om twee
zitjes in de Raad van
Bestuur.
Heeft S. de hardbevochten rechten van zijn
stinkende en langharige voorgangers overboord gegooid, en wentelt hij zich nu in oppervlakkigheid? Neen. S. betreurt Donald
Trump. Donald Trump is getikt. Slaat constant onzin uit. Dat ze dat niet doorhebben.
Stomme Amerikanen. The Donald is een
beetje grappig misschien, maar geen haar op
het hoofd van S. dat eraan denkt dat Amerikaanse S. zijn stem aan Donald Trump zou
verlenen. Bernie – ah, Bernie is een wensdroom, maar Hillary gaat winnen. Niet omdat Hillary goed staat in bikini, laat dat duidelijk zijn. Maar Hillary kraamt tenminste
geen onzin uit. Misschien weet ze zelfs over
wat ze het heeft.
S., laten we die mythe uitbannen, stemt niet
op dikke tetten. Eigenlijk vindt hij inhoud

ook wel lekker. Maar de Raad van Bestuur en
de Sociale Raad – over welke inhoud gaan die
in godsnaam? Technisch geneut waarschijnlijk. Geen enkele relevantie voor het leven
van S. In de Verenigde Staten gaat het over
de grote zaken, zoals het al dan niet bouwen
van een muur langs de grens met Mexico, het
tegenhouden van moslimmigranten, en het
groot maken van Amerika in het algemeen.
Hoe fascinerend S. –
en ik – de muur met
Mexico ook vinden, hij
is minder relevant voor
ons leven dan de Raad
van Bestuur. Maar de
Raad van Bestuur gaat
ons niet plots fascineren en moet dat ook niet
doen – het is droge materie, en zelfs al gaat
het over een symbooldossier als ManaMa’s,
dan nog is het onderwerp in zijn concrete
praktijk zo complex dat ik er niet graag veel
van mijn tijd aan spendeer. De muur op de
grens met Mexico is niet complex. De muur
gaat over onze identiteit; de Raad van Bestuur
gaat over onze belangen. Het is geen raadsel
waarom een pr-wonder als Trump niet van
de Raad van Bestuur, maar van de muur zijn
symbooldossier heeft gemaakt.
Het is over een onderwerp als de muur dat
u vrienden zal maken en aanzien zal krijgen.
Uw belangen zijn niet sexy: u zal er pijn voor
moeten lijden om ze na te streven. En sorry,
deze keer zelfs geen bikinilijven om de pijn
te verzachten.
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KORT
Het lonkt, verstopt zich achter een hoekje.
Geniepig. Nu nog een waakvlam. De drang
gaat groter worden, steeds maar groter. Te
groot? Afwachten ... Hoe lang voordat het
achter de rug is?
Vooral kalm blijven. Blijf het herhalen. Kalm.
Denk aan haar. Het was op Parkpop (VTK,
Koning Albertpark, 14 april) dat ik haar
voor het eerst zag. Haar lach, haar o zo mooie
lach, ik was meteen weg. Overdonderd. Ik
zou haar nooit pijn doen. Zou het niet eens
kunnen. Alles voor haar. Alles voor mijn ...
Wow, wat zie ik daar? Geil wijf.
Wat heeft ze ook aan? Hoe kan iemand nu
verwachten dat ik mij in bedwang kan houden. Ik moet me bedwingen. Blijf het herhalen. Ik. Moet. Voor de liefde. Mijn liefde.
Wacht, zie ik dit nu goed. Topless?! Fuck it,
niemand kan mij op dit moment ongelijk geven. De feromonen, de zoete geur van seks.
Seks. Pure onbedwongen seks. Oh God JA!
Wat heb ik dit gemist. Het ritmisch pompen.
De lichaamssappen. De naderende climax.
Degene die zegt dat fake borsten niet mooi
zijn, heeft nooit dit paar mogen aanschouwen. Lekker.
Is het nu al licht buiten? De ochtend slaat keihard op mij neer. Mijn hoofd voelt precies zoals de ochtend na de Open cantus (Vlaamse
Dierengeneeskundige Kring, 18 april). Met
moeite open ik de ogen. Shit. Wat heb ik gedaan? Ik ben een beest. Zo ben ik niet. Echt
niet. Het schuldgevoel, overweldigend. Ik

kan het niet meer aan, ik moet terug. Terug.
Naar haar. Niemand gelooft dat de liefde echt
is. Ze noemen mij nep. Ons nep. Bedwing de
tranen. Fuck, te laat. De tranen gutsen zonder
enige controle over mijn wangen.
Nu een keer diep inademen, goed. Rustig.
Verman je. De test is te zwaar. Waarom ben
ik hier ooit aan begonnen? Godverdomme
wat zevert die kerel ook met zijn kijken en
kijken kijken. Fuck off. Het interesseert niemand. Niemand gelooft het ook. Hypocriet.
Ik ben er tenminste nog een man over. Dat
tenminste wel ... Sorry? Of ik nog een bacardi
cola moet hebben? Zalig, merci.
Alweer ... Kut. In andere woorden is het
niet uit te drukken. Ik heb hier geen woorden voor. Hoe kan dit alwéér gebeurd zijn?
Voordat ik het wist, zat ze op me. Wat kan
een man dan nog doen? Ik ben ook maar een
dier met noden. Diepgewortelde noden.
Spijt. Zoveel spijt. Nee, nee, niet weer die tranen. Te laat. Laat ze maar stromen. Zo zien ze
dat het mij echt wel pijn doet. Zo ziet zij dat
het echt wel pijn doet. Ik doe haar dit nooit
meer aan. Ik wil samen met haar naar Spring
break (Vlaamse geschiedkundige kring,
Delta, 19 april) en alleen maar met haar. Die
wijven hier. Laat me toch met rust. Laat me
alleen. Als ik hier ga zitten en voor me uit
staar, is mijn verdriet dan goed zichtbaar? Ja,
goed plan. Dat ga ik doen. Staren in de verte.
En me vooral inhouden vanaf nu. Ik sta dik
voor lul. Hmh lul ... seks ... ja seks!
door Suzanne Grootveld

cartoon door Nathan Bultinck
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ON THE ORIGIN OF

- Oord der Gefusilleerden Jezelf ooit afgevraagd waarom tussen de Faculteit Psychologie en de
Bijloke straatnamen als Offerlaan en Martelaarslaan te vinden zijn?
Het gaat allemaal terug naar de vier jaren Duitse overheersing in
Wereldoorlog I. Du hast das nicht gewusst? Jetzt wel.

Lang, lang geleden bestonden er nog echte mannen met indrukwekkende snorren die op hun gemak over de Sint-Michielsbrug paradeerden en bestond er nog iets als een burgerwacht. Een groep drinkgrage middenklassekerels die de
brave burger beschermden tegen criminaliteit, wildplassers
en ander verderfelijk wangedrag. Zij waren goed bewapend
en oefenden met hun pistolen tot 1914 op een terrein net
buiten het stadscentrum om de bewoners geen geluidsoverlast te bezorgen.

THEN EVERYTHING CHANGED
WHEN THE GERMAN NATION ATTACKED

Maar dan kwam de Eerste Wereldoorlog en de Duitse soldaten kregen
in de mot hoe schoon Gent toen al
was. Dat en ook het feit dat Gent
gebruikt werd als back-upgebied
voor de loopgravenoorlog iets verderop waren de reden waarom den
Duits zo aanwezig was en een reorganisatie teweeg bracht in de sociale doeleinden van vele gebouwen.
Zo kreeg ook het schietoefenterrein
van de toen stilletjes verdwenen
burgerwacht een andere invulling.
De Duitse keizer Wilhelm II gaf
het bevel om er een executieoord van te maken waar vooral
Vlaemsche verzetsstrijders de dood vonden. Tussen 1914 en
1918 werden maar eventjes 52 Gentenaren dood geschoten,
waaronder drie vrouwen. De meesten waren veroordeeld
wegens spionage voor Groot-Brittannië.

door Shauni De Gussem

ken. Daarna lag het plaatsje er triest en verlaten bij maar in
’52 werd alles weer spik en span gemaakt, en weer in oude
glorie hersteld. Sindsdien is het een herdenkingsmonument
voor WOI en vindt er elk jaar op de vrijdag voor 11 november een publieke plechtigheid plaats.

“VOOR DEN KOP GESCHOTENEN”

Aan de ingang van het pleintje staat heden ten dage een
bescheiden poort waarop niet heel subtiel vermeld wordt
waarvoor deze plaats ooit gebruikt werd. In koper staat daar
‘Terechtstellingsplaats der voor den kop geschotenen’. Het
herdenkingsmonument is een simpel huisje met daarin de
namen van de gefusilleerden en
enkele museumstukken uit die tijd
en 52 symbolische bomen. Maar de
stilte die er hangt maakt indruk en
onvermijdelijk denk je terug aan de
tijden waarin het cool was om zo
trots te zijn op je vaderland dat je
er voor wou sterven. Of zoals een
van de gefusilleerden zei: ‘Ik heb
enkel spijt dat ik niet meer heb
kunnen doen voor mijn vaderland.’
Dulce et decorum est. Et sinile. O
tempora, o mores. Alea iacta est.
Carpe diem. Yolo. Nog iets Latijn.

DE DUITSERS MOCHTEN OVERAL
TWEE KEER KOMEN

Na WOI werd van het executieterrein een herdenkingsplaats gemaakt, maar al dat werk bleek snel voor niets te zijn
geweest want een dikke 20 jaar later stonden de Duitsers er
opnieuw. Deze keer beslisten ze om de plaats in de fik te stewww.schamper.be
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IS PROPER ALTIJD
SCHOON?

PROBLEMATISCHE SAMENWERKING TUSSEN UGENT EN BUITENFIRMA'S
Dagelijks onderhouden de werknemers van de buitenfirma’s de
UGent: ‘s ochtends worden de gebouwen geopend, overdag schoongemaakt en ‘s avonds veilig afgesloten. Deze mensen houden de
UGent proper, veilig en leefbaar. Maar hoe leefbaar is hun job?

DOOR ELENA DE BACQUER, VEERA
VOORDECKERS EN SARA DELVA
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK
FOTO DOOR ARTHUR JOOS

BUITENFIRMA’S EN DE
UGENT

De Universiteit Gent doet voor het onderhoud en de beveiliging van haar gebouwen al
meer dan 20 jaar een beroep op buitenfirma’s.
De firma’s werken via onderaannemingsovereenkomsten van een paar jaar voor de
UGent en zijn tegelijkertijd de werkgevers
van het bewakings- en onderhoudspersoneel dat de universiteit onderhoudt. Aan de
dagelijkse schoonmaak alleen wordt jaarlijks
een bedrag van 6,3 miljoen euro besteed. En
u dacht dat uw inschrijvingsgeld opgestookt
werd in de kelders van de Blandijn. Werken
met buitenfirma’s is in alle opzichten voordelig voor de UGent: de universiteit kan zo een
betere prijs-kwaliteitverhouding bekomen
dan met individuele contracten. Verder staan
de firma’s zelf in voor de aanwerving van het
personeel en voor de ziekte- of verlofkosten.
Ook is het gemakkelijk om personeel te vervangen omdat de onderaanneming dan zelf
ander personeel voorziet. Zo’n beleid heeft
echter minder plezierige gevolgen voor de
werknemers.

VUILE WAS

Zo getuigt Natasha Van Damme, die al meer
dan twee jaar voor ISS aan de UGent werkt,
over de enorme werkdruk op het poetspersoneel. Zij staat samen met nog een collega in
voor de schoonmaak van de universiteitsgebouwen Mercator A en B, waar de vakgroep

MARTHE
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Toegepaste Taalkunde huist. Toen de vakgroep nog tot de HoGent behoorde, werkten
maar liefst zes voltijdse onderhoudsmedewerkers op de campus. Sinds de opleiding
naar de UGent is overgestapt en het onderhoud van de Mercatorgebouwen A en B dus
onder de verantwoordelijkheid van ISS valt,
moet het poetswerk echter door slechts twee
poetsvrouwen die beiden halftijds werken
geklaard worden. Op vijf werkdagen van elk
ongeveer vijf uren moeten de twee gebouwen
volledig gepoetst zijn, van wc’s tot auditoria.
Dat is volgens Van Damme simpelweg te
weinig tijd, wat ertoe leidt dat de schoonmaak minder grondig gebeurt — ondanks de strenge
controles van ISS. Wanneer
bij die controles blijkt dat er
niet grondig genoeg gepoetst
wordt, krijgen de schoonmaakmedewerkers een aangetekend schrijven in de bus.
Na drie zulke brieven volgt
een ontslag. Kort gezegd: de
werksfeer is onaangenaam en
allesbehalve stressvrij. Door
die omstandigheden melden
veel werknemers zich ziek,
wat dan weer problemen oplevert omdat collega’s hun taak er dan nog bij
moeten nemen.
Nadat Natasha Van Damme en haar collega
zes maanden op die manier gewerkt hadden,
dienden ze een klacht in bij de vakbonden.
Het resultaat: verdacht snel daarop kregen ze
van hun bazen nog een extra taakje bovenop
het gewone schoonmaakwerk: twee keer per
maand alle radiatoren in de gebouwen afstoffen. “Het is vreemd dat jullie te weinig tijd
hebben voor het werk, want eigenlijk moet er
nog tijd genoeg zijn voor de radiators”, was
het bijgevoegde commentaar. Er werd ook
voorgesteld om iemand een dag mee te laten
lopen om te kijken waar het fout ging, maar
dat is nu nog steeds niet gebeurd. Na een
tweede klacht enkele maanden later werd het

8
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poetswerk gesplitst: de ene schoonmaakster
is nu verantwoordelijk voor het A-gebouw,
de andere voor het B-gebouw. Dat maakt het
werk er niet gemakkelijker op: banale taken
zoals met een schoonmaakkar door een deur
manoeuvreren en grote papieren rollen vervangen in de wc’s zijn nu een stuk moeilijker,
waardoor het werk minder efficiënt gebeurt.
Hieruit concludeert Van Damme dat naar
de vakbonden stappen niet helpt en dat er
binnen ISS weinig ruimte is voor kritiek. Dit
merken wij ook wanneer we met andere medewerkers willen spreken: velen willen anoniem blijven en sommigen getuigen liever
niet uit angst voor een sanctie.

“HOGE WERKDRUK, MAAR
TOCH HAALBAAR”

Toen we met het relaas van Natasha Van
Damme naar Johnny Verschoren, corporate
account manager van ISS, gingen, bevestigde
hij de hoge, maar toch zeker haalbare werkdruk voor de gemiddelde werknemer. Aangezien onderhoud een dure aangelegenheid
is voor de UGent, is het logisch dat ISS haar
middelen zo effectief mogelijk inzet, waardoor poetsmedewerkers efficiënt moeten
werken en er weinig tijd overblijft voor “een
sociale babbel met een collega, studenten of
medewerkers van de UGent”. Dat bevestigt
ook Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke van de UGent: de 6,3 miljoen euro die aan
de dagelijkse schoonmaak besteed wordt, is
een relatief bescheiden bedrag voor de oppervlakte die onderhouden dient te worden.
Zuinigheid is dus nodig. Verschoren benadrukt dat leidinggevenden van ISS zelf jarenlange ervaring hebben met schoonmaken
en steeds naar de meest haalbare oplossing
zoeken voor werknemers: “In elk geval laten

“We laten onze schoonmaaksters nooit aan hun
lot over.”
-Johnny Verschoren
we onze schoonmaaksters nooit aan hun lot
over en blijven we altijd zoeken naar een fair
evenwicht tussen tijd en werkbelasting”. Dat
er voor kritische opmerkingen over de werkomstandigheden geen ruimte zou zijn in het
bedrijf, ontkent Verschoren. Hij meent dat
er bij problemen altijd ruimte is voor overleg en dat er tussen ISS en de vakbonden een
constructieve samenwerking bestaat die zeker niet leidt tot het viseren
van personen die klachten
geuit hebben. Dat er strenge controles gebeuren op de
werkvloer, vindt Verschoren
logisch: “Onze medewerkers
hebben niet alleen rechten,
maar ook plichten”. Het is
normaal dat ISS erop toeziet
dat de afgesproken kwaliteit
wordt afgeleverd en wanneer
dit niet zo is, krijgen medewerkers in de eerste plaats
een mondelinge opmerking.
Enkel wie daar geen gehoor
aan geeft, ontvangt een ondubbelzinnig signaal in de vorm van een aangetekende brief.
Om te peilen naar de tevredenheid van haar
team, organiseert ISS sinds 2012 een jaarlijkse, onafhankelijke en anonieme medewerkerstevredenheidsenquête. Uit de bevraging van
2015 bleek dat, van de 60% ISS-medewerkers
bij de UGent die hadden deelgenomen, liefst
10% ontevreden is met de job. 65% van de
werknemers is “normaal tevreden” met de
werkomstandigheden en 25% zou zelfs een
zeer goed gevoel hebben bij het ISS-team, aldus Verschoren.

DAAR KOMT DE VAKBOND
We spraken met Peter De Kreyger, de verantwoordelijke voor de schoonmaaksector

binnen het ACV, over de samenwerking
met ISS. Hij bevestigt dat de tijdsdruk en
de werklast doorheen de jaren enorm zijn
toegenomen, maar benadrukt dat ISS hierin geleid wordt door de UGent, haar grootste klant in België, en dus probeert om met
minder middelen een kwalitatieve dienst te
blijven leveren. Ook is er voldoende overleg
met de vakbonden. “Er zijn momenten waarop de samenwerking vlot verloopt en er zijn
momenten waarop het moeizamer is. Vooral
wanneer er vanuit de UGent druk is op ISS
om te besparen.” Maar ook de aard van het
werk en de houding van de studenten maken het leven van het onderhoudspersoneel
niet gemakkelijk: de veelbezochte gebouwen
zijn niet evident om schoon te houden en
niet alle studenten hebben respect voor het
schoonmaakwerk. Sommigen onder ons zijn
blijkbaar nog steeds niet zindelijk. Zo zijn er
voorvallen met zes zakken afval na één les,
vuile onderbroeken in de wc’s en bruine strepen op de toiletmuren van de homes. Hoe dat
zelfs mogelijk is, blijft een raadsel. Blijkbaar
bezitten bepaalde studenten acrobatische talenten die ze in de toiletten tentoonstellen.
Maar serieus: shit happens en dat is niet erg,
maar laat alles netjes achter.

POSITION SWITCH

Ook sommige bewakers aan de UGent zijn
niet te spreken over het beleid: ze hebben

het over een zeer hoge werklast, een wel erg
flexibel werkrooster dat een sociaal leven zo
goed als onmogelijk maakt en van verschillen
in de verwachtingen tussen de universiteit en
hun firma’s. Zo moeten ze regelmatig te snel
rijden om alles op tijd te controleren, maar
bezorgt hun werkgever hen op het einde van
de maand een overzicht van hun verkeersovertredingen. De verhoogde terreurdreiging
bemoeilijkt hun werk nog meer, omdat er nu
meer controles moeten worden uitgevoerd.
Ten slotte kunnen ze moeilijk carrière op-

“Blijkbaar bezitten bepaalde studenten acrobatische
talenten die ze in de toiletten tentoonstellen”
bouwen omdat de uitbestedingscontracten
van de UGent om de zoveel jaar aflopen. Om
dezelfde job te blijven doen, moeten ze mee
verhuizen naar een nieuwe firma, waar ze
weer vanaf nul starten en daardoor het gevoel
hebben als nummers gezien te worden.
Onze alma mater vertelde ons dat de roosters
conform de wetgeving worden samengesteld
– de bewakingssector is streng gereglementeerd – en dat ze dus niet anders zijn dan bij

andere opdrachtgevers. Daarnaast werden
de afgelopen jaren extra agenten ingezet om
de werkdruk te verminderen. Stephanie Lenoir merkt op dat de werklast afhangt van de
omstandigheden en dat er dus piekperiodes
kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld verschillende werknemers tegelijk ziek zijn.

ZE ZIJN TOCH ZO LIEF

Aangezien de zaak nog lang niet uitgemaakt
lijkt, is het riskant om ons aan een eenvoudige conclusie te wagen. Niet alle getuigenissen
komen overeen en de situatie is te complex
om één zondebok aan te wijzen. Wat wel opvalt is dat de betrokken instanties de neiging
hebben om de verantwoordelijkheid, gedeeltelijk toch, bij hun partners te leggen. Ook
moeten we niet vergeten dat in dit moeilijke
financiële klimaat het niet evident is om alle
partijen tevreden te houden én om binnen
het budget te blijven. Het blijft in ieder geval
belangrijk dat de universiteit voldoende investeert in haar personeel en de kwaliteit van
hun jobs, ook in onderaanneming. De communicatie tussen de instellingen lijkt redelijk,
maar alle klachten zouden de juiste mensen
moeten bereiken en opgelost worden, zonder
dat er mensen geviseerd worden. Als laatste
nog een evidentie: wees aardig tegen het onderhoudspersoneel en de bewakers. Ze doen
heel veel voor ons en waardering kan hun job
net een beetje aangenamer maken.

ACHTERKLAP
‘T IS FIJN AAN
DE BLANDIJN

Binnenkort starten de vergaderingen omtrent de professionalisering van de afstudeerrichting Master Taal- en Letterkunde: Twee
Talen. In deze richting zijn er tegenwoordig
nog geen optionele stages maar studentenraad StuArt zou dit graag anders zien. Nu de
paasvakantie gedaan is starten zij een campagne om de druk te vergroten alvorens de
gesprekken met de proffen van start gaan:
ze zullen flyeren op de faculteit en rondgaan
met petities in lokalen en auditoria.

door Selin Bakistanli

FOXY ROXY

Roxanne Figueroa Arriagada, bestuurslid
Onderwijs van de Gentse Studentenraad mag
binnenkort een werkgroep van de Onderwijsraad voorzitten. Dat is het adviesorgaan
van de UGent inzake onderwijspolitiek. Normaal gezien wordt de Onderwijsraad voorgezeten door Kristiaan Versluys, directeur
Onderwijsaangelegenheden, maar voor deze
werkgroep krijgt een student die eer dus. Het
gaat om een werkgroep over zomercursussen, een onderwerp dat de Studentenraad
zelf heeft aangebracht.

TEEN SCENES

Studentenhuis de Therminal is een tiener
geworden! Op 24 maart vierde het gebouw
haar tiende verjaardag. De trechterzaal werd
omgetoverd tot een gezellige receptiezaal en
voor de gelegenheid kwam de Studentenfanfare Ghendt een paar liedjes spelen. Ook rector Anne De Paepe en Marc Bracke, directeur studentenvoorzieningen, waren van de
partij. Een receptie betekent ook gratis drank
en eten: ongeveer 110 cupcakes én een giant
cupcake werden verorberd tijdens de receptie in de trechterzaal.

www.schamper.be
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VERKIEZINGEN: #STUVER16
door Selin Bakistanli

DEMOCRATIE AAN UW ALMA MATER

en Pieter De Smet

Om de twee jaar worden er aan de UGent verkiezingen gehouden.
Wij als studenten krijgen tijdens die verkiezingen ook de kans onze
stem uit te brengen. Er moeten namelijk studentenvertegenwoordigers worden aangeduid in de Raad van Bestuur (RvB), de Sociale
Raad (SoRa) en de facultaire studentenraden. Een overzicht.

De paasvakantie is voorbij. De verkiezingsweek nadert met rasse schreden. De campagnes zijn op punt gezet en klaar om losgelaten
te worden op de studenten. Het beloofden de
grootste verkiezingen ooit te worden. Helaas
hebben zodanig veel kandidaten zich teruggetrokken, dat de verkiezingen een stuk minder spannend zullen zijn dan verwacht.

VOOR HET ZINGEN DE
KERK UIT

Een recordaantal van 22 duo’s (de kandidaat
en zijn of haar opvolger) stelden zich kandidaat voor de verkiezingen. Twaalf onder hen,
waarvan zeven mannelijke en vijf vrouwelijke, zouden strijden voor een zetel in de Raad
van Bestuur. Tien duo’s, waarvan zes mannelijk en vier vrouwelijk, wilden een plaatsje in
de Sociale Raad. Inmiddels zijn we een aantal
weken verder en ziet het er minder glorieus
uit: twaalf duo’s trokken zich terug, waardoor
het grootste deel van de verkiezingen al besloten is. Kandidaten zagen van hun kandidatuur af door uiteenlopende redenen, maar
een vaak voorkomende reden was ‘te weinig
tijd’. Jammer dat er niet meer stilgestaan
wordt bij de ernst die dergelijke kandidatuur
met zich meebrengt!

DE EINDBAZEN

Op centraal niveau konden studenten zich
kandidaat stellen voor twee organen: de
Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad
(SoRa). De RvB is het hoogste strategische
orgaan van de Universiteit Gent. Samen met
het Bestuurscollege, het hoogste operationele
orgaan, vormt dat het neusje van de zalm. In
de RvB zetelen, naast de gebruikelijke prominenten als de rector, vier studentenvertegenwoordigers: twee mannelijke en twee
vrouwelijke, zo bepaald volgens de genderquota. Drie vrouwelijke duo’s trokken hun

kandidatuur terug in, waardoor de overige
vrouwelijke kandidaten zeker zijn van een
plaatsje. Ook twee mannelijke kandidaten
gooiden de handdoek op voorhand al in de
ring. De overige vier jongens zijn de enige
kandidaten die zullen moeten strijden voor
een titel als studentenvertegenwoordiger op
centraal niveau.

SOCIALE ZEKERHEID

De SoRa verleent advies aan de RvB. Ook
voor de SoRa worden er vier studentenvertegenwoordigers verkozen, wederom twee
mannelijke en twee vrouwelijke. Zij zijn echter niet de enige studenten met een zeteltje
in dit adviesorgaan: ook de vier verkozenen
voor de RvB hebben een zitje, samen met de
studentenbeheerder en een afgevaardigde
van de Vergadering der Konventsvoorzitters.
Het orgaan is dan ook een belangrijk orgaan
voor studenten, aangezien zij zich uitspreken
over de sociale aangelegenheden en de studentenvoorzieningen. Helaas staan de verkiezingen voor de SoRa al vast. Twee mannelijke en drie vrouwelijke duo’s trokken zich
terug, waardoor er slechts vijf overblijven.
Anouk Gorris, een vrouwelijke kandidate,
liet echter ook al weten dat ze geen campagne
meer zal voeren en de facto dus geen kandidaat meer is. Ze liet dit echter na de deadline
weten, waardoor haar naam nog steeds zal
opduiken in de officiële verkiezingen.

BAAN NAAST DE DECAAN

Ook in de faculteitsraden worden nieuwe
studentenvertegenwoordigers
verkozen.
Deze verkiezingen vinden in dezelfde periode plaats als de verkiezingen voor de RvB
en SoRa. De Stuvers behandelen dossiers die
heel dicht bij hun eigen faculteit aanleunen,
en die ook op dat niveau worden besproken.
Ook staan deze Stuvers gekend om hun di-

rect contact met de studenten via o.a. Minerva. Het zijn zij die algemene klachten over
professoren of de bibliotheek naar de facultaire vergaderingen en besturen ventileren.
Het aantal te verdelen mandaten hier varieert van faculteit tot faculteit. Zo zijn in de
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
en Farmaceutische Wetenschappen slechts 2
mandaten te verdelen, in de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur zijn dat
er maar liefst 13.

GEEN VERKIEZINGEN.
OF WEL?

Opvallend: in de Faculteit Pol&Soc zijn
slechts twee kandidaten. Deze kandidaten
zullen dus sowieso de Stuver worden van hun
faculteit. Er zullen in die faculteit, met de opleiding Politieke Wetenschappen nota bene,
geen verkiezingen zijn.
Daarnaast waren er problemen voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Daar waren 12 mandaten te verdelen, maar slechts
9 kandidaturen werden ingediend voor de
deadline.
Sofieke Nilis van StuArt: “Een aantal studenten waren er niet in geslaagd zich tijdig te
registreren door technische problemen. Pijnlijk, want er zijn op onze faculteit 12 mandaten te verdelen. Dat zou willen zeggen dat
er geen verkiezingen zouden plaatsvinden.
Na lang aandringen zijn we er gelukkig toch
nog in geslaagd die mensen zich kandidaat te
laten stellen bij wie de registratie niet gelukt
was, waardoor we uiteindelijk toch aan 13
kandidaten zijn geraakt.”
Tot slot is het vermeldenswaardig dat de
meeste kandidaturen werden ingediend voor
de faculteitsraad van de Ingenieurswetenschappen en Architectuur. 16 studenten zijn
er kandidaat, maar er zijn dan ook 13 mandaten te verdelen.

SOCIALE RAAD

NAAM: Stien Gevaert
OPVOLGER: Elisa Ceyssens
STUDIERICHTING: Diergeneeskunde
ERVARING: Diergeneeskundige
Studentenraad (DSR), opleidingscommissie van de Diergeneeskunde, Gentse Studentenraad

WAAROM WIJ?: “We zijn goed

op elkaar ingespeeld: we werken
samen als jaarverantwoordelijke
en wonen in dezelfde home.”

VISIE:

• Goede contacten tussen de stuvers in de Sociale Raad en de Gentse
Studentenraad onderhouden.
• Vrijheid van de studenten in de homes beschermen.
• Inzetten op studentenvoorzieningen zoals de resto’s en de fietsen.

NAAM: Michiel Haegeman
OPVOLGER: Michiel Van Damme
STUDIERICHTING: Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde
ERVARING: Michiel stelde zich
als enige kandidaat voor twee
functies, namelijk de Raad van
Bestuur en de Sociale Raad. Over
zijn ervaring en voornaamste
beleidspunten kan je lezen bij
de kandidaten voor de Raad van
Bestuur.

WAAROM WIJ?: “We hebben

alletwee ervaring in de studentenvertegenwoordiging
en in het praesidium van een
studentenvereniging, Michiel
(Van Damme, red.) is namelijk
vicepraeses van de VEK. Hij
weet van aanpakken en staat ook
tussen de studenten.”

NAAM: Faye Bonte
OPVOLGER: Tara Galmart
STUDIERICHTING: Sociologie
ERVARING: Studentenraad
WAAROM WIJ?: “We zijn
Pol&Soc (StuRa), opleidingsallebei zeer betrokken in de
commissie van de Politieke
studentenvertegenwoordiging en
Wetenschappen, Faculteitsraad
vullen elkaar goed aan.”
Politieke en Sociale Wetenschappen, contactpersoon StuRa en
Politeia.
VISIE:

• Naast de algemene vergadering focusgroepen oprichten en openstellen
waar alle UGent-studenten hun mening kwijt kunnen.
• Inzetten op duurzaamheid bij het aanbod van studiemateriaal, de resto’s
en de homes.
• Een toegankelijker openbaar vervoer voor studenten.

NAAM: Bakou Mertens
OPVOLGER: Jasper Desmedt
STUDIERICHTING: Politieke wetenschappen en schakelprogramma

Economische wetenschappen

ERVARING: Raad van Bestuur

WAAROM WIJ?: Bakou en

UGent1010

Jasper zijn alletwee actief in
UGent1010.

VISIE:

• Ecologische duurzaamheid: veggie-aanbod uitbreiden en investeren in
duurzame energie.
• Economische duurzaamheid: het pensioenfonds van de UGent moet
VISIE:
• Meer voeling creëren tussen studenten en studentenvertegenwoordigers. ethischer beleggen in duurzame projecten in plaats van geld te steken in
vervuilende bedrijven en projecten.
• Contact tussen de verschillende facultaire studentenraden onderling
• Sociale duurzaamheid: doorbreken van de elitebubbel van het universiverbeteren.
• Het leven van de student eenvoudiger maken: “Alle onze programmapun- tair onderwijs.
ten zijn te vinden op www.stemmichiel.gent.”

De studentenverkiezingen vinden plaats van maandag 25 april (9 uur)
t.e.m. vrijdag 29 april 2016 (12 uur)
Op 19 april 2016 organiseren de Gentse Studentenraad en Schamper
een debat met de kandidaten voor de RvB en SoRa. Dit debat zal om
20u plaatsvinden in Blandijn Auditorium D en wordt gemodereerd
door prof. Stijn Baert.

RAAD VAN BESTUUR

NAAM: Michiel Haegeman
OPVOLGER: Arne Hostens
STUDIERICHTING: Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde
ERVARING: VTK, Facultaire
Raad ingenieurs Studenten
(FRiS), Gentse Studentenraad,
universitaire Onderwijsraad

WAAROM WIJ?: “We hebben

alletwee ervaring in de studentenvertegenwoordiging en in het
praesidium van een studentenvereniging: Arne is namelijk al
twee jaar praeses van De Fluctus.
Hij weet van aanpakken en staat
ook tussen de studenten.”

VISIE:

Michiel stuurde ons een document door met één visie voor zowel RvB als
SoRa. Omdat we hem al een plaatsje in het voetlicht gunden bij de SoRa,
verwijzen we jullie graag naar daar.

NAAM: Dries Van Langenhove
OPVOLGER: Mathieu Bosschaert
STUDIERICHTING: Schakeljaar Rechten
ERVARING: UGentMUN, Durf
Ondernemen, Student Ghentrepreneur, KVHV, PFK, lid van het
VRG

WAAROM WIJ?: “Onze

expertises en achtergronden
vullen elkaar mooi aan. Daarbovenop kunnen we rekenen op
genoeg feedback en input van de
studenten.”

NAAM: Lennert Noppe
OPVOLGER: Alex Peetermans
STUDIERICHTING: Politieke Wetenschappen
ERVARING: Voorzitter Gentse
Studentenraad, StuRa

WAAROM WIJ?: Wij willen

luisteren naar de studenten en
hun mening horen, en zitten op
dezelfde golflengte wat betreft de
manier waarop we aan studentenvertegenwoordiging willen
doen.”

VISIE:

• Inzetten op een oriënteringsbeleid waarin studenten kunnen heroriënteren als ze de verkeerde keuze hebben genomen.
• Het internationale aspect moet in cursussen aanwezig zijn, niet enkel
voor Erasmici.
• Waken over de kostprijs van hoger onderwijs, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

NAAM: Sarah Van Acker
OPVOLGER: Zoë Vandamme
STUDIERICHTING: Geschiedenis
ERVARING: Studentenraad
Letteren en Wijsbegeerte (StuArt), COMAC, Actiegroep tegen
verhoging inschrijvingsgeld

WAAROM WIJ?: “We zullen

allebei strijden voor de kwaliteit
van ons onderwijs en proberen
om studenten te blijven betrekken in studentenvertegenwoordiging.”

VISIE:

• Digitalisering van het onderwijs, wat nog steeds een knelpunt is.
• Rationalisering in plaats van blinde besparingen: meer inzetten op
interuniversitaire samenwerking.
• Pamperbeleid van de UGent tegengaan: studenten zijn verantwoordelijk genoeg om hun eigen keuzes te maken. De universiteit moet dit niet
doen voor hen.

NAAM: Alexandre T’Kint
OPVOLGER: Pieter Gobin
STUDIERICHTING: (Toegepaste) Economische Wetenschappen –

Handelsingenieur

ERVARING: Leerlingenraad
middelbare school, Jeugdraad

VISIE:

• Studentenvertegenwoordigers moeten meer luisteren naar studenten en
polsen naar onderhuidse problemen.
• Verhoging van inschrijvingsgeld tegengaan.
• Meer financiering voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

NAAM: Patricia Kostadinov
OPVOLGER: Claudia Van Tricht
STUDIERICHTING: /

WAAROM WIJ?: “Wij vormen

VISIE:

een ideaal team om gehoor te geven aan de noden van de student
en denken zo de UGent hogerop
te kunnen tillen.”

• Opteren voor een gecentraliseerde helpdesk, zodat studenten sneller
hun probleem kunnen meedelen.
• De limiet van het internetverbruik aan de UGent verhogen.
• Er moet een homogeen online platform komen dat aangepast is aan de
mobiele wereld van vandaag, in plaats van verschillende sites als Minerva, Oasis, Athena …

Schamper schreef Patricia tot viermaal toe aan met de vraag haar visie
omtrent haar post binnen de Rvb toe te lichten. Zij beloofde ons in één
enkel antwoord dat die visie eraan kwam. We kregen echter geen visie
toegestuurd. Ach ja, Patricia is door het genderquotum toch al verkozen.
Waarom nog je democratische basis toespreken?
Een uitgebreide voorstelling van de kandidaten kan je op onze website terugvinden.
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HOE SLAGERIJ PAUWELS – DE OUDSTE SLAGERIJ VAN
ANTWERPEN – ER VOOR VERKOOP UITZAG.
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BUSJE KOMT ZO

door Lieselot Le Comte
en Laura Massa
foto’s door Jolan Paredis

CHEAP CRUISEN DOOR GENT MET OPENBAAR VERVOER
Voor slechts 70 euro per jaar heel Gent doorkruisen met bus en
tram? Dat plan legde de Gentse Studentenraad voor aan de Stad
Gent en De Lijn. Zou u zo’n kaartje overwegen? We vroegen het
aan uw soortgenoten.

Vergezeld van een paar spannende vragen
over openbaar vervoer ondervroegen we op
een zonnige lentedag studenten aan de Blandijn en de Brug. Het bleken allemaal redelijk
groene jongens en meisjes te zijn. Hoofdvervoermiddel was bij de grote meerderheid de
fiets. Eén iemand grapte zelfs alleen door zijn
voeten ergens gebracht te worden. Het is ons
een mysterie hoe die persoon bij de Vlasmarkt geraakt. Zo’n 80% vond wel dat het
Gentse tram-en busnetwerk voldoende was
uitgebouwd.

SARDIENTJESGEVOEL

Dat sommige haltes verplaatst werden door
werken, daar hadden ze voldoende begrip
voor. Vooral tram 1 valt in de smaak: ze rijdt
veel en verbindt vlot de belangrijkste plaatsen. Nadeel is wel het sardientjesgevoel dat je
eraan overhoudt. Niet geschikt voor claustrofobielijders. Ook over de andere lijnen vallen
weinig negatieve woorden, op de stiptheid
na.
Dat er veel vertragingen zijn, is geweten:
trams en bussen komen zo vaak aan tussen de
twee aangegeven uren, waardoor men op den
duur niet meer weet of de tram nu te vroeg of
te laat is. De respondenten verwijzen opvallend vaak naar het belabberde niveau van het
openbaar vervoer in West-Vlaanderen.
In vergelijking met de tractor van boer José
is het Gentse vervoer natuurlijk een pareltje
van efficiëntie. Maar to the point. Al met al
was het enthousiasme voor de 70-eurokaart
minder groot dan verwacht. Studenten zien
het verplaatsen met de fiets duidelijk als leuker, gezonder en socialer dan met de bus en
tram rondtrekken. Driekwart van de onder-

“Ik denk niet dat het al
voor volgend academiejaar
zal zijn” – Lennert Noppe

vraagden zou – indien de kaart er komt – dan
ook zijn/haar fiets niet minder vaak laten
staan. Sterk bezig.

LIJNEN OF DE LIJN?

Om arme rechtenstudentjes en blandino’s
slapeloze nachten en geklooi met grafische
rekenmachines te besparen, maakten wij alvast de balans op: moet u al dan niet de kaart
aanschaffen?
1. Wie nu nooit de tram neemt:
Neen dus, u bent op die manier alleen maar
een last voor onze gezondheidszorg. We hebben geen zin om te betalen voor uw toekomstige traplift.
2. Wie nu tweemaal per week de tram neemt
om de circulaire beweging station-kot-station te doorlopen:
Een ritje kost €1,40. U bent dus €2,80 per
week kwijt aan die bloedzuigers van De Lijn.
Als we ervan uitgaan dat u tijdens de zomermaanden te vinden bent op een bouwwerf in
Burundi of op een schamel speelpleintje in
Zuienkerke en de kerstdagen bij oma-aanzee doorbrengt met koekjes vreten en klagen
over uw gewicht, dan schieten er nog zo’n 36

weken over. Vermenigvuldigd met €2,8 staat
de teller op €100,8. Dat levert maar liefst €
30 om te doneren aan Dokters van de Wereld
die de Kalandeberg terroriseren. (Fun fact:
tik je in Google ‘Dokters van de Wereld’ in,
dan is de eerste suggestie die je te zien krijgt:
‘Dokters van de Wereld opzeggen’.)
Ook voor de mensen die thuis blokken omdat ze niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen
in tijden van crisis, blijft de kaart interessant.
Of voert uw mama u tot aan de deur van de
faculteit misschien?
3. Wie pendelt:
Het lijkt eenvoudig: wie dagelijks de tram
neemt, doet een goede zaak dankzij deze
kaart. Tenzij u ook in uw thuisstad of boerendorp het openbaar vervoer neemt. Dan
kan een Buzzy Pazz, waarmee u voor €199
twaalf maanden onbeperkt kunt rondtuffen
in Vlaanderen, toch voordeliger uitkomen.
In deze situatie is wat individueel rekenwerk
vereist. De Buzzy Pazz is enkel voor jongeren
tot 24 jaar. Een extra motivatie om toch geen
thesisjaar te nemen. Mama Maatschappij is u
dankbaar.

www.schamper.be
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GLUREN BIJ DE BUREN

Het 70-eurovoorstel is er gekomen na het
nieuwe mobiliteitsplan van Filip Watteeuw,
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.
De Gentse Studentenraad wou de studentenstad op vlak van mobiliteit aantrekkelijker
maken. Daarom stelden ze de vraag aan Joris
Govaerts, president van de Studentenraad
aan de KUL hoe zij dat aanpakken.
Frédéric Piccavet, ondervoorzitter van de
Gentse Studentenraad vertelt daarover: “Het
grote verschil met Leuven is dat Gent echt
wil inzetten op complimentariteit: je kan
openbaar vervoer perfect afstemmen op het
gebruik van de fiets. In Leuven is het fietsnetwerk niet zo uitgebouwd, vandaar hun inzet

“Studenten zien het verplaatsen met de fiets duidelijk als leuker, gezonder en
socialer dan met de bus en
tram rondtrekken”
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op openbaar vervoer. De fietsverhuurdienst
en alles wat daarbij komt is juist één van de
grootste troeven van Gent. Daarom vonden
we het ook belangrijk om de prijs van de
buspas minstens even duur te houden als de
fietspas. We willen zeker de groene mobiliteit
op peil houden, het is dus absoluut niet de
bedoeling dat studenten de fiets laten staan
om de tram te nemen.”
Om twee redenen zou de kaart een goede
aanvulling zijn op het bestaande mobiliteitsaanbod. Ten eerste om het versleuren van
koffer van en naar het kot gemakkelijker te
maken. Nu is dat vaak een halsbrekende operatie, zeker wie probeert de zak vol vuile was
op zijn of haar fiets te transporteren. Bovendien komen mama’s en papa’s nu vaak hun
verwende nesten oppikken. Ten tweede zou
de kaart soelaas kunnen bieden voor afstanden die te ver of te moeilijk zijn, bijvoorbeeld
om naar de Faculteit Diergeneeskunde in
Merelbeke of Melle te gaan. Ook handig voor
wie het middelbare schooltrauma van regenbroeken, kroeshaar en oversized K-Way’s
nog steeds niet verwerkt heeft.

“We willen zeker onze groene mobiliteit op peil houden” – Frédéric Piccavet
GENTSE STUDENTENRAAD
WORDT AAN HET LIJNTJE
GEHOUDEN

Als de nieuwe kaart er komt, is dat een extra
troef voor Gent om zich te profileren als dé
studentenstad. Ook de onderwijsinstellingen
en De Lijn varen wel bij het plan: die eersten
kunnen uitpakken met deze ‘geste’ voor studenten, terwijl De Lijn financieel geen slechte
zaak doet. Zwartrijden op vrijdagavond doet
namelijk pijn in hun portefeuille.
Volgens de voorzitter van de Gentse Studentenraad Lennert Noppe zou het evenwel nog
niet voor meteen zijn. “Er lopen nog onderhandelingen tussen de stad en De Lijn. Ik
denk dat het niet voor september van het volgende academiejaar zal zijn”, verzucht Noppe.
Maar een jaar De Lijn opsnuiven voor € 70,
dat klinkt alvast aantrekkelijk. Wordt zoals
steeds vervolgd.

OMDAT

ONZE PASSIE IS

STUDIO SKOOP
5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste
omstandigheden.
Digitale cinema in een uniek kader
en een gezellig filmcafé met
‘coole’ drank en muziek.

Studio Skoop | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45
info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op
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www.schamper.be

17

COLUMN
door Elise Bovendeur

IK WORD TANTE!
“Je wordt tante!” Met deze drie woorden
spatte een maand geleden de illusie van mijn
eeuwige jeugdigheid uiteen. Ironisch genoeg
schreef ik toen net aan een artikel over een
revolutionaire doorbraak in de gentechnologie. Een technologie die het mogelijk stelt
om zaad- en eicellen af te leiden uit niks meer
dan een banale huidcel. Een zegen voor oude
vrijsters, wat ik acht te worden. En er volgde
een uitzinnige vreugde, gevolgd door paniek.
Mijn ‘Baby Born’ was al geen lang leven beschoren in mijn armen die elk moedergevoel ontberen,
laat staan een
echt exemplaar.
Zo ééntje dat
urenlang weet
te schreien en
dan met datzelfde geweld
nog maar eens
een pamper vol
weet te persen.
En net als je denkt dat alles achter de rug is,
dan komt de peutertijd met de bijkomstige
neen-fase eraan. De neen-fase, een fase waarin ik volgens mijn ex-geliefdes altijd blijven
hangen ben. Neen, mijn empathie jegens die
primaat-lookalikes – en hierbij doel ik op baby’s en niet op mijn ex-geliefdes – heeft nog
geen intrede gedaan.
Maar ik werd ook overmand door een gevoel
van woede. Want mijn zus, die volgens haar
gynaecologen nooit natuurlijk zwanger kan
worden, was net natuurlijk zwanger geworden. En dat na talloze ivf-pogingen die steeds
beroerdere situaties opleverden en hormonensessies waardoor ze van de ene huilbui in
de andere verviel. Misschien wil ik me nog
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wel deels aansluiten bij Mark Peeters’ visie
dat vrouwen onder hormonen iets weghebben van opgespoten vleeskoeien: je wou immers geen rode lap voor haar ogen houden.
Dat alles bracht voor de maatschappij een
vermijdelijke kost van duizenden euro’s mee.
En dan ontspruit bij mij de angst dat als de
bovengenoemde techniek gedemocratiseerd
zou worden, in combinatie met een even lakse toepassingstechniek, dit een grote druk op
de ziekteverzekeringen zou meebrengen. En
bijgevolg ook de mogelijkheden zou beperken voor moeders in spe die
het echt nodig
hebben.
Dus ik schrijf in
de eerste plaats
geduld voor. En
een last-minute naar één of
ander exotisch
eiland
waar
je je lusten de vrije loop kan laten gaan. En
daarmee doel ik niet enkel op het all-in buffet
(wink wink). Naast een grotere slaagkans op
een zwangerschap, houd je er dan ook nog
wat toffe foto’s aan over. Een met een kameel,
een met een hoop stenen die ooit het centrum van een of andere beschaving moesten
voorstellen en als sluitstuk een overpriced fotoshoot op het strand. Nog een laatste verademing vooraleer je je sociale mediaprofielen
overspoelt met een tsunami aan babyfoto’s.
Iets waar ik me misschien ook wel schuldig
aan zal maken. Al is het maar om te bewijzen dat er ergens in een hoekje toch nog een
moedergevoel schuilt. Rechts naast dat allesverzwelgend zwarte gat.

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.

DIERPROEVEN AAN DE
UGENT: SLAPENDE HONDEAN WAKKER MAKEN
Wij, Sense, studentenvereniging voor
dierenrechten, werden bevraagd over ons
standpunt over dierproeven voor het artikel
Dierproeven aan de Universiteit Gent
(Schamper 563; februari 2016). Wij zijn
echter van mening dat ons standpunt hierin
niet duidelijk aan bod kwam, maar ingekapseld werd in het verhaal van prof. Kathleen
Hermans. Vandaar deze lezersbrief.
Ten eerste willen we benadrukken dat Sense
de belangen van alle voelende wezens verdedigt, ongeacht de biologische soort waartoe
ze behoren. Hierbij gaat onze aandacht
ook uit naar dierproeven, waarbij dieren
als middel worden gebruikt om de effecten
van medicijnen of behandelingen te testen.
Deze onderzoeken worden in naam van
de wetenschap uitgevoerd, maar gaan vaak
ten koste van het welzijn van de betrokken
dieren. Veel dieren die worden gebruikt bij
dierproeven (o.a. honden, katten, muizen en
cavia’s) zijn voelende wezens die er belang
bij hebben om niet te worden gebruikt in ingrijpende experimenten. Daarom streven we
naar een volledige afschaffing van dierproeven, maar begrijpen we dat een stapsgewijze
aanpak nodig is.
Ten tweede werd meermaals gesproken over
het principe van de drie V’s (Vermindering,
Verfijning en Vervanging). Wij vinden dit
principe goed, maar niet toereikend. In 2009
werd de oprichting van een Belgisch Centrum voor Alternatieven voor Dierproeven
opgelegd. Tot op heden werd hier nog niet
in geïnvesteerd. Daarnaast pleitten we in het
interview voor een vierde V: voorkomen.
Aan Belgische universiteiten blijft de focus
op alternatieven uit. Via een petitie, die
momenteel meer dan 600 keer is ondertekend, vragen wij de Belgische universiteiten,
specifiek de Universiteit Gent, volgende

stappen te ondernemen:
1) Transparanter zijn omtrent dierproeven
die in hun naam worden uitgevoerd. Wij
vragen transparantie over:
•het aantal proefdieren dat gebruikt wordt
•de levensomstandigheden van de proefdieren
•de proeven die uitgevoerd worden
•de evaluatie van de drie V’s: vermindering,
verfijning, vervanging.
2) Meer inspanningen doen om dierproeven
overbodig te maken.
“Dierenactivisten zijn vaak ook maar
mensen die gelezen hebben op het internet
wat er met de dieren gebeurt”, stelt prof.
Hermans. “En als ze dan zien wat er echt
gebeurt, dan denken ze: ‘ja, het is toch genuanceerder dan ik dacht’. En dan kan je in
dialoog gaan om iets te bereiken. Want uiteindelijk willen we hetzelfde hé. Wij zouden
ook willen dat het lukt zonder proefdieren.”
Als voorbeeld haalt ze het dierproevendebat
aan dat wij organiseerden in 2015. Daar
trad zij met collega Brouckaert in debat
met twee dierenactivisten. In dialoog gaan
om iets te bereiken wordt echter bemoeilijkt
door de lage graad van transparantie. Daarnaast vragen we ons af waarom er vanuit de
Ethische Commissie Dierproeven zo weinig
druk wordt gezet om meer in te zetten op
alternatieven, als ook de onderzoekers wensen dat wetenschappelijk onderzoek zonder
dierproeven mogelijk is.
Uit het artikel blijkt dat wij het verbeteren
van de adoptieprocedure van proefdieren
een belangrijk werkpunt vinden. Wat volgens ons echter prangender is: een oplossing
voor alle dieren die proeven ondergaan, ook
diegenen die niet meer geadopteerd kunnen
worden.
Bedankt Schamper, om ons te betrekken.
We hopen dat in de toekomst gelijkwaardige
aandacht besteed wordt aan beide kanten
van het verhaal, op basis waarvan de lezers
hun eigen opinie kunnen vormen.
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INTERNATIONAAL

ONGENOEGEN BIJ UITWISSELINGSSTUDENTEN
CONSTERNATIE IN ERASMUSLAND

DOOR ELISE BOVENDEUR,
LAETITIA MOUTON
EN ARTHUR JOOS
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK

De bekendmaking van uitwisselingsbestemmingen aan de Universiteit Gent draaide aan verschillende faculteiten uit op een totaal
fiasco. Ook studenten die op overzeese uitwisseling gaan, uitten
hun ongenoegen: 125 kandidaten voor 23 beurzen, terwijl zonder
beurs een kostenplaatje van €10 000 en meer geen uitzondering is.
We schrijven 24 februari 2016. Nog enkele
minuten en je weet of je op uitwisseling mag
vertrekken. Met klamme handen vernieuw je
Oasis, opnieuw en opnieuw. Elk bericht ontbreekt echter. Enkele dagen later neem je ten
einde raad het heft in eigen handen: je stapt
naar het kantoor van je uitwisselingscoördinator. Het overkwam tweede bachelorstudent
Kunstwetenschappen Willy*. Hij mag uiteindelijk vertrekken, maar inmiddels kreeg hij
nog steeds geen bevestiging of zijn Berlijns
avontuur een volledig jaar zal beslaan, of
slechts een semester.

OASIS OP ‘T SCHAVOT

Willy’s verhaal is geen alleenstaand geval: bij
een kleine rondvraag krijgen we een stormvloed aan gelijkaardige getuigenissen binnen.
Toch enigszins ontnuchterend, zeker omdat
de UGent zich wil positioneren als dé universiteit in Vlaanderen die internationalisering
stimuleert. We doen navraag bij verschillende uitwisselingscoördinatoren. Zowel professor Koenraad Jonckheere, academisch
verantwoordelijke voor uitwisselingen bij de
Kunstwetenschappen, als Ruben Van Bogaert, uitwisselingscoördinator van de Faculteit
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Rechtsgeleerdheid, schrijven vertragingen
toe aan Oasis. Tot en met vorig jaar werd gebruik gemaakt van externe software om de
uitwisselingsaanvragen in te dienen, maar
vanaf dit academiejaar verloopt de aanvraagprocedure via Oasis. Bij een goedgekeurde
uitwisselingsaanvraag zou de mail die studenten hiervan op de hoogte moet stellen
niet altijd verstuurd zijn. Ten einde raad namen veel studenten dan maar zelf het initiatief, zoals Willy deed.
We legden dit voor aan Paul Leys, verantwoordelijke voor het databeheer binnen de
afdeling Internationalisering. Hij gaf toe dat
er enkele problemen opgetreden zijn, maar
benadrukte dat de ingebruikname van een
nieuw softwaresysteem onvermijdelijk gepaard gaat met kinderziektes: “Nog niet
alle functionaliteit staat 100% op punt, en
bovendien moeten zowel de medewerkers
van de afdeling Internationalisering als uitwisselingscoördinatoren op de verschillende
faculteiten nog wat wennen aan het nieuwe
systeem. Meer dan 1800 studenten hebben
dit academiejaar een aanvraag ingediend via
Oasis en voor de meerderheid van de studenten lukte dit zonder noemenswaardige

problemen. We zijn trouwens bezig met een
evaluatie, in overleg met de verschillende
faculteiten en uitwisselingscoördinatoren.
Ook de feedback van studenten wordt hierbij
meegenomen.”

IT’S NOT US, IT’S THEM

“Daarnaast hangt ook veel af van onderhandelingen met gastinstellingen,” verduidelijkt
professor Jonckheere. Wanneer we hem vragen of de situatie er anders zou uitzien mocht
er meer personeel zijn, benadrukt hij dat de
uitwisselingscoördinator van de vakgroep
Kunstwetenschappen al haar uiterste best
doet om alles zo snel mogelijk rond
te krijgen. “Je mag niet onderschatten hoeveel moeite en energie daar
wordt ingestoken. Hier en daar zijn
er dingen die beter kunnen, maar
voor de rest verwacht ik volgend
jaar geen problemen.”
In tegenstelling tot de Shanghai ranking, waar de UGent de K.U. Leuven moeiteloos een kloot afdraait,
hinkt onze alma mater op het vlak
van internationalisering achterop.
In de eerste plaats is dit te wijten aan
het geringe personeel op de uitwisselingsdiensten. Aan de UGent is er voor de
Faculteit Rechtsgeleerdheid, die één van de
grootste faculteiten is, bijvoorbeeld slechts
één uitwisselingscoördinator.
We vragen Elke Timmermans, medewerker van de dienst internationalisering aan
de KULeuven, hoeveel uitwisselingscoördinatoren er bij hen in dienst zijn. Drie voor

“De nieuwe procedure via
Oasis is één van de oorzaken van de vertragingen”
— Koenraad De Jonckheere

grotere faculteiten, zoals de Faculteit Rechtsgeleerdheid, en voor kleinere faculteiten één
persoon, zo blijkt. “Op die manier kunnen
we persoonlijk contact hebben met elke uitwisselingsstudent en hen een geïndividualiseerde begeleiding bieden”, vertelt ze. Verschillende faculteiten organiseren taaltesten
om het niveau van Engels en Frans van de
studenten op een objectieve manier te kunnen vergelijken. Vooral wanneer er meer
aanvragen dan plaatsen zijn of taal een heel
grote rol speelt, bijvoorbeeld bij een stage in
een ziekenhuis, zijn de resultaten van de taaltest doorslaggevend.

OVERSIZED OF
ONDERMAATS?

Studenten die op Erasmus gaan, krijgen automatisch een beurs van de Europese Commissie. Afhankelijk van de bestemming varieert die van € 235 tot € 335. De situatie voor
uitwisselingsstudenten die naar overzeese

“Voor de meeste studenten
is het zonder problemen
verlopen”— Paul Leys

bestemmingen zoals Canada, de VS, Australië en China trekken, is echter helemaal
anders. In het beste geval kunnen zij
aanspraak maken op middelen die
de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt, de zogenaamde ‘generieke
beurzen’. Die kans op zo’n beurs is
eerder klein, minder dan één op vijf.
Van de 125 aanvragen voor academiejaar 2016, zullen immers slechts
23 studenten een beurs ontvangen.
Bovendien wordt niet gedifferentieerd per bestemming, en blijkt het
bedrag van € 650 in de meeste gevallen zelfs de kosten van de huisvesting niet te dekken.
Studente Rita*, die volgend jaar op uitwisseling mag naar een universiteit in de Verenigde Staten, getuigt: “Een kot kost daar al snel
€ 1000 per maand. En dan zijn de kosten voor
taaltesten die voordien afgelegd moeten worden (€ 250), visumaanvraag (€ 250) en duurder levensonderhoud er nog niet bijgeteld.
Het zal niet gemakkelijk worden als ik dit
allemaal zelf zal moeten bekostigen.” Ook het
tegendeel is echter mogelijk: “Aangezien het
leven in China niet zo duur is, heb ik met het
geld van mijn maandelijkse beurs nog heel
wat extra zaken, zoals reisjes, kunnen bekostigen,” vertelt Roger, ”die beurs volstond voor
studenten in Japan echter bijvoorbeeld niet.
Ik had dus geld overgehouden als ik het wat
spaarzamer had gedaan.”

www.schamper.be

21

DIT IS HOE HET FOUT KAN LOPEN
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“Het zal niet gemakkelijk
worden als ik dit zelf moet
bekostigen”
IT’S NOT ABOUT THE
MONEY, MONEY, MONEY

Als we Frederik De Decker, hoofd van de
afdeling Internationalisering, hiermee confronteren, erkent hij dat het bedrag niet varieert. “Wij als universiteit hebben op dat vlak
weinig in de pap te brokken. Het is de Vlaamse Overheid die beslist. Het financiële aspect
is echter niet de grootste drempel bij een
uitwisseling, zeker binnen het Erasmusprogramma. Uit onderzoek blijkt dat de beurzen daar voldoende zijn om de kosten met
betrekking tot de studie te dragen. Indien de
student daarnaast nog toeristische uitstapjes
wil maken, is dit voor eigen rekening. Grotere drempels zijn angst voor andere culturen,
hobby’s die je moet stopzetten en ouders die
je niet kunnen loslaten.”

Bij de uitbetaling van de beurzen rijzen er
ook problemen. Wilma*, die ondertussen
al een drietal maanden terug is van Erasmus
getuigt: “Ik wacht nog op het tweede deel van
mijn beurs. De communicatie hierover is
barslecht. Je kan wekenlang wachten op die
ene mail, die je dan vertelt wat je allemaal
moet inscannen om dan zowaar opnieuw te
wachten op antwoord. De ervaring in het
buitenland was fantastisch en ik zal Erasmus
nog steeds aanraden aan iedereen die erover
twijfelt. Maar om de doelstellingen te bereiken, zal er toch een en ander moeten veranderen om het papierwerk vlotter te laten
verlopen.”

ERASMUS IS SIP

”Het financiële is niet de
grootste drempel”
— Frederik De Decker
(*) Om de anonimiteit van de studenten die getuigden te verzekeren, werden hun namen veranderd.
Studenten die zich naar aanleiding
van dit artikel geroepen voelen om
hun ervaring te delen, nodigen we uit
een lezersbrief te sturen naar schamper@schamper.ugent.be.

Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië
DE NOORSE JOKE SCHAUVLIEGE
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de toverpoort
door Maarten Boussauw

Het zijn niet enkel de cafébazen die regelmatig getuige zijn van
het bizarre gedrag van de homo bibens, soms ook wel ‘student’
genoemd. Ook de koeriers van de Pizza-express op de Sint-Kwintensberg hebben een duchtig woordje te vertellen.

Dit zijn ze dan: de helden die u van uw welverdiende portie vettigheid voorzien. Al jaren leveren ze pizza’s alsof ze voor henzelf
zouden zijn. Zich een weg banend door druk
verkeer riskeren ze hiervoor lijf en leden, zodat u zich toch maar zo snel mogelijk kunt
volproppen en vervolgens verder kunt zuipen. Maar tijdens hun queeste op weg naar
de likkebaardende student komen ze heel
wat tegen. Zo blijkt men bij aanbellen soms
niet op kot te zijn. Na een kwartiertje wachten komt de nietsvermoedende student dan
op zijn gemak afgeslenterd van de nachtwinkel. En wat had u gedacht van klanten die in
naakte toestand opendoen? We moeten u
helaas teleurstellen: dat zijn heus niet altijd
schone deernen. Ook mannen plegen dit wel
eens te doen. En als je pizza moet leveren aan
een grijze caravan in een zigeunerpark waar
enkel grijze caravans blijken te staan, kan dat
ook wel eens problemen opleveren.

O TEMPORA, O MORES

Naast het genoegen dat het voeden van hongerige studentenmagen ongetwijfeld schept,
is er ook een keerzijde aan de medaille. Alle
aanwezige koeriers beamen dat het vroeger beter was. Toen waren klanten minder
veeleisend en veel toleranter, losser zo u wil.
Het introduceren van online bestellen heeft
veel meer werkdruk met zich meegebracht:
waar er enkele jaren geleden gemiddeld 10
bestellingen tegelijk liepen, zijn dat er nu tot
48 op piekmomenten. Hierdoor begrijpen
klanten dikwijls niet dat er voor hen nog een
hele ‘virtuele wachtrij’ is. En zo hebben onze
Helden niet meer de mogelijkheid om –zoals
vroeger- gewoon mee te gaan feesten wanneer ze een kotparty voorzien van proviand.
Zodus, beste student: koester deze mensen.
Want wanneer u op uw luie krent ligt weg te
draaien, uw ingewanden eruit kotst en vervolgens een hongertje voelt opkomen, weet
dan: deze kerels zijn er voor u.

LIJSTJE: HET MOPPENREPERTOIRE
VAN DE HOOFDREDACTEUR
1. Hoe heet een sandwich met salami in Nigeria?
2. Hoe communiceren kazen met elkaar?
3. Waarom strooien Chinese politici overal rijst rond?
4. Hoe noemt men iemand die midden in Friesland woont?
5. Waarom legt een dom blondje kaas op haar smartphone?
6. Hoe lok je een Ier uit de pub?
7. Moet je eens een droge mop horen?
8. Hoe heet de dictatuur waar Popeye in de jaren 30 alleenheerser van was?
9. Wat zegt de winkelbediende als een vrouw een kleedje met spaghettibandjes
wil kopen?
10.Waarom zijn er zo weinig Vlaamse polstokspringers?

1. Een boke haram
2. In de Emmen-taal
3. Zodat ze op de lijst kunnen staan
4. Een diepfries
5. omdat ze nog geen apps heeft
6. Ga buiten staan en roep: “Kom ne keer Ier!”
7. Kurk.
8. Spinazi Duitsland
9. “Pasta?”
10. We leggen de lat te hoog.

door Selin Bakistanli

door Veera Voordeckers

WETENSCHAPSKORT
SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND
De Russen moeten gedacht hebben dat hun
bezoedelde imago wel wat beter kon en hebben het plan opgevat om te gaan shinen aan
de hemel. Wetenschappers van de Moscow
State Mechanical Engineering University
zouden in augustus dit jaar een nieuwe ster,
helderder dan de andere, aan de hemel kunnen planten. Très Louis XIV. Mayak, vuurtoren in het Russisch, is bij lancering even
groot als een brood, eenmaal in de ruimte
ontvouwt het zich tot een 2,6 meter hoge
piramide die het zonlicht reflecteert en zo
helderder zal zijn dan Venus. Deze techno-

logie heeft, naast de ijdele Russen blij maken,
ook nog een ander doel: het is een basis voor
technologie om ruimteafval, dat ruimteschepen sterk kan beschadigen, op te ruimen. De
wetenschappelijke wereld is echter niet zo te
spreken over dit ruimtedominerende plan:
het felle licht van Mayak zou ruimteobservaties kunnen storen. Volgens Alex Shaenko
die het project leidt, is dit echter geen probleem: de positie van de satelliet zal bekend
zijn, waardoor er rekening mee gehouden
kan worden bij observaties.

Sterren naart ‘t schijnt

SIBERISCHE UNICORN

So horny

De eenhoorn, het dier dat door menig paardenmeisje geïdoliseerd wordt, heeft wel degelijk bestaan. Het beestje draagt de wetenschappelijke naam Elasmotherium sibiricum
en men vermoedde voorheen dat het zo’n
350 000 jaar geleden uitstierf. Nu heeft het
team van Andrei Shpanksy van het Russische Tomsk State University een schedel gevonden in West-Siberië die van 29 000 jaar
geleden, dus veel later dateert. Siberië klinkt
misschien niet erg aangenaam, maar dat was
toen een veilig toevluchtsoord waar het beest
nog zo lang is kunnen blijven leven. Maar

wacht met u te installeren op uw roze wolk
tussen de regenbogen, want helaas volgt er
na dit hartverwarmende nieuws meteen ook
de teleurstelling. Deze echte unicorn was lang
niet zo cute als zijn mythische tegenhanger:
het arme dier kan hoogstens als het lelijke
neefje beschouwd worden van het sneeuwwitte paard. Het was een combinatie van een
neushoorn en een paard, hij was vrij log en
had een hele dikke hoorn. Daarmee oogde
hij dus absoluut niet zo elegant als ‘My little
pony’ en zou hij dus zeker geen tienermeisjesharten veroverd hebben.

DOUBLE TROUBLE
Aan de universiteit van Yamanashi in Japan
zijn muizen gekloond uit urinecellen. Is dat
dan zo bijzonder, vraagt u? Klonen kunnen
we inderdaad al lang, maar dit is toch een
doorbraak voor de wetenschap. Om te klonen heb je een lege eicel nodig waarin je genetisch materiaal brengt. Deze eicel groeit
uit tot een embryo, wordt ingeplant bij een
draagmoeder en groeit verder uit tot een babyversie van de eigenaar van het genetisch
materiaal. Tot nu toe konden wetenschappers
dat genetisch materiaal enkel uit bloedcellen
26
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halen en moest er dus bloed afgenomen worden, wat de diertjes stress en verwondingen
bezorgde en waardoor ze soms stierven. En
laat dat nu heel erg jammer zijn als je net de
laatste vertegenwoordiger van een uitstervende diersoort vast had. Nu kan hiervoor
dus de urine van de dieren gebruikt worden.
De gekloonde beestjes waren gezond en hebben zich succesvol voortgeplant, hoera! Men
hoopt deze nieuwe technologie te gebruiken
om bedreigde diersoorten te redden. Konden
we maar klonen toen de laatste eenhoorn het
loodje legde.

beter twee in de hand dan tien in de lucht

HOOFDTRANSPLANTATIES
GEK OF GENIAAL?

DOOR EMILIE DEVREESE EN
AARICIA LAMBRIGTS
FOTO’S DOOR BRECHT VISSERS

Stelt u zich eens voor: uw hoofd, getransplanteerd op het lichaam
van Ryan Gosling of Cameron Diaz. U zou bijna perfect zijn, toch?
Wij hebben alvast goed nieuws, want volgens de Italiaanse dr. Canavero zijn hoofdtransplantaties vanaf eind volgend jaar mogelijk!
Wauw! Of toch niet?
U zag het misschien vorig jaar al eens voorbijkomen in één of andere sensatiekrant:
rond eind december 2017 wil de omstreden
Italiaanse neurochirurg Sergio Canavero de
eerste hoofdtransplantatie ooit uitvoeren. De
eerste op een mens, welteverstaan, want de
afgelopen 50 jaar werd er reeds verschillende
malen met deze ingreep geëxperimenteerd
op ratten, honden en apen – al dan niet met
succes.
Na zo’n vijftig jaar onderzoek vond dr. Canavero het zoetjesaan tijd om aan het echte
werk te beginnen. Hij wil de man zijn die het
hoofd van spierdystrofiepatiënt Valery Spiridinov op het gezonde lichaam van een hersendode man hecht. Risky, hoor ik u denken.
Nee hoor, helemaal niet! Want volgens eindredacteur van het blad Surgery, dr. Michael
Sarr, zijn Spiridinovs overlevingskansen wel
98 tot 99 procent. Canavero ziet zichzelf dan
weer als een mogelijke Nobelprijswinnaar en

“Wij hebben daar
eigenlijk nog nooit over
gediscussieerd”
beweert dat deze operatie een grotere stap
voor de mensheid zou betekenen dan de
maanlanding. Cray cray, zegt u? U kunt weleens gelijk hebben.

NEUROLOGIEWERELD IN
REP EN ROER?

Omdat wij dachten dat een hoofdtransplantatie wel voor enige roering in de wereld van
de neurologie en neurochirurgie zou zorgen,
trokken wij op een wisselvallige donderdagmiddag naar het UZ Gent om raad te vragen aan een deskundige: prof. dr. Dirk Van
Roost, hoofd van de afdeling Neurochirugie.
We vroegen hem hoe hij en zijn collega’s tegenover hun controversiële Italiaanse collega
en zijn plannen staan: “Eigenlijk hebben we

daar nog nooit over gediscussieerd. Het onderwerp komt ook niet op wetenschappelijke debatten ter sprake.” Meer nog: Canavero
wordt door zijn collega’s niet eens serieus
genomen.
Verwonderlijk is dat niet, als je de kritieken
op de man bekijkt: hij zou vooral op roem
belust zijn en baseert zich op vage dierenproeven uit de afgelopen halve eeuw, zonder
deze ter controle zelf opnieuw uit te voeren.
Ook prof. Van Roost kan zich in deze kritieken vinden: “Hij veronderstelt in staat te zijn
een doorbraak te kunnen verwezenlijken die
gelijk staat met de landing op de maan en ziet
zichzelf als een Nobelprijskandidaat. Hij verdedigt zich daarbij door te stellen dat zij die
tot grote verwezenlijkingen gekomen zijn in
de geneeskunde vaak zonderlinge persoonlijkheden waren, zoals hij zichzelf ook ziet.
Als een soort eenzaat. Aan de andere kant
komt er ook kritiek op het feit dat hij zich inderdaad baseert op zogezegde ‘successen’ uit
het verre verleden, soms zelfs van zo’n vijftig
jaar terug. Daarbij probeert hij die niet eens
separaat te reproduceren voorafgaandelijk
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“Wat bij een rat wel lukt met
zo’n nieuwe biomatrix, werkt
niet automatisch ook bij de
mens”

aan het grote experiment. Normalerwijze gebeuren die dingen in kleinere stapjes.” Wat
hij wil doen vergelijkt prof. Van Roost met
het traumatisch amputeren van een ledemaat
waarvan ook de spieren, zenuwen, het bot,
enz ...weer aangehecht moeten worden. “Dit
lukt ons al en men weet dat die uiteindelijk
weer kunnen genereren, maar voor een hoofd
komen er een paar dingen bij: de luchtpijp, de
slokdarm, de wervelzuil, de vaten... Ook dat
is op zich mogelijk. Het enige echt kritische is
het ruggenmerg. Daar is nog geen duidelijke
vooruitgang geboekt. De vrees bestaat – en
die is gegrond – dat de persoon in kwestie
waarvan hij het hoofd transplanteert, niet zal
beschikken over een beweeglijk lichaam.”

RUGGENMERGLIJM

Hoewel Canavero er veel vertrouwen in heeft
dat het wel zo zal zijn, is de kans inderdaad
klein dat Spiridinov weer zal kunnen bewegen, als hij de operatie al overleeft. Tot nog
toe is nog geen enkele arts erin geslaagd om
doorgesneden ruggenmerg weer te herstellen. Wat doet Canavero dan denken dat hij
dit wel kan? En waarom wil hij dat dan voor
het eerst demonstreren in een operatie die op
zich al bijzonder risicovol is?
“Het is een spijtige zaak dat als hij zo overtuigd is van een nieuwe technologie die in
staat zou zijn om een verlamde patiënt weer
functioneel te maken, dat hij die niet ten
dienste stelt van mensen die paraplegisch zijn
en er nood aan hebben. En dat is ook de mening van de wetenschappelijke gemeenschap.
Het lijkt erop dat dr. Canavero een krachttoer
wil uithalen om meteen ook de spinale fusie
te demonstreren. Naar de wetenschappelijke
methodologie die hier gebruikelijk is, zou hij
echter veel kleinere stappen moeten hante-

ren. Wanneer deze succesvol zouden blijken
en men erin zou slagen het ruggenmerg weer
te laten doorgroeien, zou dat al sensationeel
genoeg zijn én vergelijkbaar zijn met een
maanlanding.” Die vernieuwende techniek
die Canavero wil gebruiken om het ruggenmerg van Spiridinov te verbinden met het
nieuwe lichaam bestaat uit biopolymeer die
een biomatrix van polyethyleenglycol bevat.
Hoewel deze biomatrix volgens prof. Van
Roost het enige kleine lichtpuntje in het hele
verhaal moet voorstellen, heeft hij er toch

“Canavero denkt een doorbraak te kunnen verwezenlijken die gelijk staat met
de landing op de maan”
ook enkele bedenkingen bij: “Een Duitse onderzoeksgroep stelde in 2014 vast dat polyethyleenglycol een biomatrix zou kunnen zijn
om een beschadigd ruggenmerg in staat te
stellen weer naar elkaar toe te groeien. Er was
toen een experiment op ratten waarbij er successen geboekt zijn. Maar dit zou eerst moeten gereproduceerd worden op fylogenetisch
hogerstaande dieren, bijvoorbeeld een aap.
En uiteindelijk op mensen die lijden aan problemen aan het ruggenmerg. Bij fylogenetisch lager staande dieren zoals amfibieën
en kikvorsen kan men gemakkelijk een stuk
afsnijden, waarna het vlot weer aangroeit.
Dat is tot op zekere hoogte ook zo voor het
centrale zenuwstelsel. Bij een kikvors lukt het
dus gemakkelijker om het ruggenmerg te beschadigen en om het dier dan later toch op

één of andere manier weer te laten functioneren, zelfs zonder enige tussenkomst. Bij de rat
is er dus blijkbaar een mogelijkheid met die
nieuwe biomatrix, maar bij complexere dieren is er een intrinsieke of endogene inhibitie. Dat betekent dat er dus een soort van rem
staat op het weer spontaan aangroeien en
functioneren van een ruggenmerg, wanneer
het eenmaal beschadigd is. Bij lagere dieren is
die rem veel minder uitgesproken maar naarmate men bij complexere diersoorten komt,
is die rem blijkbaar veel sterker en bij de
mens het allersterkst”, haalt prof. Van Roost
aan. “Dus wat bij een rat wel lukt met zo’n
nieuwe biomatrix, werkt niet automatisch
ook bij de mens. Het zou eerst eens moeten
uitgeprobeerd worden bij mensen die daar
baat bij hebben. Daar zou zo’n ingreep met
zo’n biopolymeermatrix interessant zijn als
experiment. En dit opgenomen in een correcte studie, niet als sensatie-ingreep.”
Moraal van het verhaal: Canavero wil met
zijn hoofdtransplantatie vooral lopen zonder
te kunnen stappen. Hij roept in alle sensatiekranten dat we er volgend jaar klaar voor
zullen zijn, terwijl hij zich vooral beroept op
oud, vaag onderzoek en te weinig onderzochte technieken. Wij raden u aan om toch nog
enkele decennia te wachten vooraleer u zich
langs deze weg een nieuw lichaam aanmeet.

DIY-HOOFDTRANSPLANTATIE
Laat dr. Canavero’s ergste nachtmerrie werkelijkheid worden en wees zélf
de man of vrouw die de eerste menselijke hoofdtransplantatie uitvoert!
Zelf geen topchirurg of heb je niet meteen 10,4 miljoen euro bij de hand?
Geen nood! Lees hier hoe je bijvoorbeeld gemakkelijk en goedkoop het
hoofd van je lief op het lichaam van een seksbom kunt planten. Schamper
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke complicaties.

door Emilie Devreese

WAT HEB JE NODIG?

Een arsenaal sterke drank naar keuze

Twee keramische messen

De patiënt

Naald en draad

De donor, liefst hersendood

Een alibi

Een diepvriezer
Let op: deze moet groot genoeg zijn
voor twee personen!

Polyethyleenglycol, te verkrijgen bij
uw farmaciedealer
(Opgepast: niet getest op mensen)

STAP 1
STAP 2
Koel zowel donor als patiënt een halfuurtje af
in de vriezer tot 10 graden Celsius.

STAP 5
Nu moet het snel gaan! Hecht zo snel mogelijk de arteriae carotides, de venae jugulares,
de trachea, de oesafagus en de musculi sternocleidomastoidei aan het nieuwe lichaam.

Laaf de patiënt met sterke drank tot deze zo
beschonken is dat hij/zij zich in bewusteloze,
doch niet hersendode toestand bevindt. Bij
dezen is de patiënt verdoofd.

STAP 3
Plaats beiden op een roterende tafel en snij
samen met een assistent gelijktijdig en in zo
min mogelijk bewegingen beide hoofden af
met een keramisch mes.

STAP 6

STAP 4
Plaats het hoofd van de patiënt op het lichaam van de donor. Snij vervolgens de voorkant van de hals open.

STAP 7
Hou de patiënt drie weken in een kunstmatige coma. Daarna zal hij of zij ontwaken en
leven jullie allemaal nog lang en gelukkig.

Lijm het ruggenmerg aan elkaar a.d.h.v. een
biomatrix uit een gel die polyethyleenglycol
bevat. Als het op lagere diersoorten met een
lagere regeneratieremming lukt, zal het bij
mensen ook wel gaan.

www.schamper.be
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THE SUGAR ULTIMATUM

door Axl Janssens

Veel is al gezegd over suiker, en veel is onderzocht. Maar nog niet
alles. Zult u hier eindelijk een antwoord vinden op al uw vragen over
suiker, in een beleving cool genoeg om de titel te legitimeren? Nee.

HET EXPERIMENT

Suiker. Dat heerlijke goedje dat als spetterend
vuurwerk is op de tong van iedere lekkerbek.
Of is het de aartsvijand
van elke gezondheidsgoeroe, zelfbewuste voedingsalternativo en van
die enge uitgemergelde
kloon van Alberto Vermicelli? Die vraag kan
maar op één manier beantwoord worden: door
een proefpersoon zich
wekenlang grenzeloos te
laten volproppen met honingzoete taartjes,
en een ander met doffe suikerloze rommel.
Om alle mogelijke externe factoren uit te
sluiten zouden ze echter opgesloten moeten worden in compleet afgesloten ruimtes.
Maar met dat wrede plan zouden veel mensen, zoals Schamperlabredacteurs, niet al te
graag uitpakken indien werkelijk ten uitvoer
gebracht. Meer zelfs, we zouden er zelfs nooit
aan durven denken, dus als u dat wel deed:
foei! De resultaten van zulk onderzoek, zoals
bijvoorbeeld een Kevin die wegens een teveel
aan suiker aan geheugenverlies lijdt en compleet verdwaasd is, of een Frederik die ermee
dreigt naar de politie te stappen als ik Kevins
Visa-kaart niet leegroof en het geld op zijn
rekening stort – zijn dus volledig onbekend
en hypothetisch. Laten we daarom veronderstellen dat in zulk onderzoek de suiker ont-
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berende Frederik er nog het best vanaf zou
komen, en dat suiker dus wel degelijk het
Onheil des Aards is. By the way, eender welke gelijkenis met eender
welke plots versufte Kevin of onverklaarbaar
rijke Frederik (jep, díé
Kevin en díé Frederik)
berust volledig op toeval. Maar laten we tot de
kern van de zaak komen:
het moet nu eindelijk
eens gedaan zijn met dat
oeverloze gelul over de
voor- en nadelen van suiker en met de belachelijke discussie of we nu iets zijn met alternatieven zoals aspartaam of niet. We gaan
pas van alle gezaag en kloterij verlost zijn
als we er zeker van zijn dat onze suiker geen
suikers en calorieën bevat, dat we af zijn van
die verslavende zoete smaak en geur, en tenslotte dat de suiker volledig kleur-, geluids-,
vorm- en volumeloos is. Het produceren van
dat soort suiker is dan ook het doel van dit
experiment.

VORM

We plaatsen een stapel suikerklontjes op
onze onderzoekstafel. Eerst zullen we de suiker van zijn vorm ontdoen. Daarvoor hebben
we een hamer nodig en twee sixpacks Monster Energy. We openen de blikjes Monster
Energy, gieten de inhoud in onze mondo-

pening en verplaatsen de vloeistof naar onze
slokdarm door middel van het slikorgaan.
Vervolgens wachten we de benodigde tijd
om fucking hyperactief te worden en slaan de
suikerklontjes met behulp van de hamer aan
diggelen, vervolgens die diggelen aan diggelen-diggelen en die daarna aan nietige gruzielementen. Nee, gruzElementen – sorry. Daarbij sluiten we bij voorkeur alle intelligentie en
hersenactiviteit af, tenzij die verband houdt
met een schier onuitbare haat tegenover uw
medeaanbidders van rector Anne De Paepe.

VOLUME

Daarna zien we echter dat tegelijk een deel
van het volume in rook is opgegaan. Vertrekkende vanuit deze observatie veronderstellen
we, via een inductieve wetenschappelijke
redenering, dat we met een verdere suikerverbrijzeling nog meer volume kunnen wegnemen. We gaan dus voort en kloppen alle
restjes energie uit ons lijf, alsook dat stuk
van ons dat een zekere ontwikkeling tegenover onze aapachtige voorouders suggereerde. Wist u trouwens dat we van aapachtigen
afstammen? Wij wisten dat, maar ja, wij zijn
dan ook verlichte wetenschappers. In elk geval, na een grondige observatie zien we onze
hypothese bevestigd, hoewel er toch altijd
een klein beetje suiker overblijft. Op dergelijke momenten is een kleine reflectie over
het hele onderzoeksproces al eens op zijn
plaats, hetgeen zich ongeveer uit in de volgende woorden: “Shit, als we nu al dat volume
kwijt waren gespeeld, dan waren we er nu al
van af ”. Maar niet getreurd, we gaan onversaagd door naar de volgende stap, namelijk
het komaf maken met die verslavende zoete
smaak die ten grondslag ligt aan die hele verdomde sugar craze.

SMAAK

We exploreren de verscheidenheid aan chemische bindingsmutaties die het beoogde
smaakverwijderingseffect zouden kunnen
sorteren door middel van een kwalitatieve
en kwantitatieve analyse van de specifieke

idiosyncratieën van alle relevante chemische
reacties, en komen tot het besluit: tofu’s. Natuurlijk tofu’s, hoe kunnen we iets smaakvols
beter versmaaklozen dan er van het meest
smakeloze aan toe te voegen dat ooit op
deze aardkloot heeft bestaan (NAMELIJK
TOFU’S)?! Of om het met de wijze woorden
van Albert Einstein te zeggen: “Tofu’s zijn rete-smakeloos.” We gaan over tot actie en zien
redelijk bevredigende resultaten, ware het
niet dat als neveneffect ook het volume weer
toeneemt. Maar nog steeds niet getreurd,
want treuren is maar wat zielig, zeker als we
nog niet aan de geur zijn begonnen.

GEUR

Ook deze kwestie brengt ons tot hersenbreken. Veel pistes worden geopend maar al
evenveel weer afgesloten; zo bijvoorbeeld
enkele kinderachtige ideeën geopperd door
zekere medewerkers (dus door ikke nie!),
zoals het gebruiken van eigen fecaliën, die
volgens desbetreffende persoon als enige ten
universum volmaakt geurloos zouden zijn, of
het gebruik van waardeloze en dus geurloze
homeopathische deodorants. De waarheid
dringt ons echter op dat eigen fecaliën enkel
niet muffen door gewoonwording en stankanticipatie, en dat homeopathie een mythe
is en dus niet bestaat. Maar dan schiet het
ons te binnen dat wat we smaak noemen, in
feite een combinatie is van smaak, geur, textuur en andere fysische eigenschappen, en
dat tofu’s daarom niet enkel smaakloos, maar
ook geurloos moeten zijn. We hoeven er dus
eigenlijk voor de geur niets meer aan te doen.
Ziezo, zó lossen wij problemen op.

KLEUR

Vervolgens proberen we het goedje van
zijn kleur te ontdoen. We opteren voor
“Stroop Zwart” in plaats van “FC-De-Kampioenen-Plot-Doorzichtig”, want tenslotte
is zwart de afwezigheid van elke kleur, aangezien zwarte oppervlakken geen enkele
lichtstraal van welke frequentie dan ook
weerkaatsen. We overgieten het tofu-suikerstof-mengsel dus met pekzwarte chocoladestroop en zien bevredigende resultaten,
hoewel hierdoor de vorm, het volume en de
geur weer aangetast worden en vermoedelijk
ook de smaak en het caloriegehalte, maar ja,
zoals we zo gevat opmerkten, “In het leven
moet ge soms keuzes maken hé.” Nog steeds
niet getreurd dus (maar toch op het randje
van in tranen uitbarsten deze keer): we herhalen gewoon stap één en gaan het goedje
weer met de hamer te lijf.

REINIGING EN
VERLOSSING

Na veel wanhopig geweld, gespetter en gespat
stellen we echter vast dat onze hele onderzoekstafel nu vol hangt met smerige suikertofu-stroop-plekken! Voor we verder kunnen
gaan, moet die tafel dus eerst eens grondig
gereinigd worden. Het succes van wetenschap staat of valt namelijk met grondigheid
en keurigheid. Maar wat zien we na het wassen van de tafel? Ons onderzoeksdoel is zowaar bereikt! We zien geen sporen meer van
de suiker (kleurloos), ruiken er niks meer
van (geurloos), en zo kunnen we doorgaan
(smaak-, kleur-, geluids-, vorm- en volumeloos)! Het experiment was dus een succes!
Ons besluit: voor al wie al het gezaag, alle
zorgen en alle rompslomp omtrent suiker
beu is, hebben wij de ideale, simpele bereiding van probleemloze suiker ontdekt.
www.schamper.be
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"I WILL KEEP YOU WARM AND
SAFE IN MY PEOPLE ZOO"
WORDT NIET WOIII MAAR AI ONZE ONDERGANG?

DOOR SHAUNI DE GUSSEM

Artificiële intelligentie, we hebben allemaal wel eens van de term
gehoord, en dan vooral in associatie met het machtige rijk van de
sciencefiction. Maar beetje bij beetje wordt het een deel van ons
dagelijks leven. Dreigt kunstmatige intelligentie de nieuwe god in
onze oude wereld te worden? Zo ja, wordt het een genadige god?

“We’re on the edge of change comparable to the
rise of human life on Earth.” Dat zei schrijver
en wiskundige Vernor Vinge in 1993 over
artificiële intelligentie in zijn beruchte artikel
‘The Coming Technological Singularity’. Zijn
voorspelling is sindsdien een van de meest
bestudeerde elementen rond artificiële intelligentie: namelijk of we niet bezig zijn met
het construeren van onze eigen ondergang.

FALLISCHE
VERGELIJKINGEN

Mocht technologische vooruitgang een grafiek zijn, zou het een exponentiële curve zijn.
En wij staan net voor het steilste stuk volgens
Vinge. Dat valt te meten aan de hand van de
huidige snelheid van technologische vooruitgang. Neem nu het gezegende jaar 1750.
De technologische vooruitgang tussen 1500
en 1750 en die tussen 1750 en 2000 is als de
Eifeltoren naast The Empire State Building
zetten: het zijn beiden geweldige prestaties,
maar The Empire State Building is toch duidelijk veel groter en duidelijker dan de Eifeltoren. Dat is wat futurist Ray Kurzweil de
Law of Accelerating Returns noemt. Vooruitgang gebeurt dus sneller en in grotere mate;

dat betekent dat de toekomst serieus zotte shit
inhoudt, toch?

DE KORTE LANGE WEG
NAAR SUPERINTELLIGENTIE
Eigenlijk zijn wij dagelijks al bezig met artificiële intelligentie maar beseffen we het niet.
De software en data achter Google Translate en Siri behoren tot de eerste vorm van
AI, Artificial Narrow Intelligence (ANI). Dit
zijn de systemen die schaakkampioenen verslaan en goed zijn in een heel specifiek veld
waarvoor ze zijn ontwikkeld. Het tweede is
Artificial General Intelligence (AGI), ook wel
human-level AI genoemd. Deze systemen
zijn over de meeste velden in staat hetzelfde
te doen als mensen. Hier zijn we helaas nog
niet, maar we werken hard om er te geraken.
Als laatste komt Artificial Superintelligence
(ASI). Oxfordfilosoof en leidende denker in
het AI-gebied Nick Bostrom definieert dit
als “een intelligentie die veel slimmer is dan
de beste menselijke breinen in ongeveer elk
veld, inclusief wetenschappelijke creativiteit,
sociale skills en algemene wijsheden”. ASI is
de reden waarom AI in onderzoek de woor-

EX MACHINA

den ‘onsterfelijkheid’ en ‘uitroeiing van het
menselijke ras’ oproept.

HET BEGIN VAN HET EINDE

Momenteel zitten we nog comfortabel in de
ANI-systemen, maar onderzoekers doen er
alles aan om ons een niveau hoger te krijgen.
Elke nieuwe bouwsteen brengt ons dichter
bij de grote stap naar het AGI-systeem. Zo
bracht Microsoft deze maand een AI-chat
uit, die leerde uit de speelse gesprekken met
de gebruikers. Het internet zou het internet
niet zijn mocht het systeem niet binnen de 24
uur op stand-by zijn gezet omdat het te veel
schunnigheden en racistische uitspraken had
geleerd gekregen. Zo ook zei een intelligente
robot in 2011 bij een interview de legendarische woorden: “You’re my friend, [...] I’ll still
be nice to you. I’ll keep you warm and safe in
my people zoo, where I can watch you for ol’
times sake.”

WATCHLIST
VOORAL NIET MET PAINT
GEMAAKT. IK ZWEER HET.
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Zo’n voorbeelden zijn natuurlijk lachwekkend,
maar AI is in vele middens pure ernst. De
gerenommeerde Britse kosmoloog Stephen
Hawking bijvoorbeeld vertelde tijdens een
lezing eerder dit jaar dat hij deze technologi-

sche vooruitgang als grootste dreiging voor de
wereld ziet. Maar ook op cultureel vlak heeft
het idee een grote impact. Films die superintelligente systemen bevatten zijn de laatste tien
jaar geboomd. Denk maar aan ‘Her’, ‘Iron Man’
met JARVIS, ‘Wall-e’, ‘Robot & Frank’, ‘Chappie’
en ga zo maar door. Sommige filmmakers als
Stanley Kubrick en Alex Garland zijn zich zeer
bewust van de gevaren en maakten ’2001: A
Space Odyssey’ (1968) en ‘Ex Machina’ (2015),
waarin robots zo zelfbewust worden dat ze
mensen als bedreiging voor hun bestaan zien
en sluw proberen te ontkomen aan de handen
van hun makers. Wanneer komt het tijdperk
waarin de emancipatie van AI centraal staat?

WE GAAN ALLEMAAL
DOOD!

Maar waarom is AI nu precies bedreigend
voor de mensheid? Dat heeft alles te maken
met technologische singulariteit. Deze term
gebruikte Vinge om het moment aan te duiden wanneer de capaciteiten van technologie
die van de mens overstijgen. Dat kan enkel
wanneer technologie leert hoe het moet bijleren én nadenken over dat wat het leert om
daarna toe te passen. Indien dat gebeurt, is
het hek van de dam en zal het bijna-verticale
deel van de vooruitgangscurve in gang gezet worden. De groeiende superintelligentie
is van een grootte-orde die wij stervelingen
niet rationeel kunnen bevatten, maar als we
wel al iets geleerd hebben de voorbije duizen-

den jaren is het dat kennis macht is. En als AI
meer kennis heeft dan we ons voor mogelijk
kunnen houden, dan maakt dat het systeem
oncontroleerbaar. En hoewel dit voor ons het
paradijs op aarde kan betekenen, kan het ook
de grootste nachtmerrie worden. Er is een
kans dat AI de mensheid als een bedreiging
voor de planeet zal zien en de enige logische
oplossing zal zijn om preventief in te grijpen
en het menselijke ras uit te roeien.

WE GAAN ALLEMAAL
DOOD! MAAR NOG NIET
ONMIDDELLIJK

Maar zo ver komt het allemaal nog niet want
er zijn enkele grote maars. Eerst en vooral is
er het plafond van waar hardware toe in staat
is. Ook al zijn de theoretische mogelijkheden

TAY, DE AI CHAT VAN MICROSOFT. OF HOE
HET INTERNET ONSCHULD BINNEN DE DAG
VERNEUKT.

NICK BOSTROM

van software oneindig, het moet ook nog
uitgevoerd worden en daar wordt het een
probleem. Daarnaast hebben wetenschappers ook nog geen enkel idee hoe een brein
en intelligentie precies werken, en kunnen
ze het ook niet namaken, terwijl dat vitaal is
om AI superintelligent te maken. Als laatste
is AI programmeerbaar, wat wilt zeggen dat
hun houding tegenover de mens in feite dicteerbaar is. Elke denker zegt met klem dat elk
systeem basisvoorwaarden moet meekrijgen
om de mens en het systeem veilig te stellen.
Dit zeggen ook de drie wetten van robotica
van Isaac Asimov. Programmeerbare empathie lijkt de sleutel. Onze toekomstige robots
moeten ons nog sympathiek genoeg vinden
om ons in leven te laten. Misschien is het
toekomstbeeld van de menselijke zoo toch
niet zo overdreven. Wij reserveren alvast het
beste plaatsje in de schaduw!

OPINIES
Wij houden wel van de gekruide mening van
menig medestudent. Het verraste ons positief
dat velen wel degelijk wisten waar ze het over
hadden toen we over artificiële intelligentie
begonnen. Anderen dan weer net iets minder. Een kleine kleurrijke bloemlezing:
- Max M.: “Artificial Intelligence? Dat is toch
zo om games te maken, hé? Ja, dat vind ik wel
neig. Dan zijn die personages veel levensechter, toch? Gniffel gniffel.”
- Arnold S.: “Kunstmatige intelligentie is de
hoogste vorm van intelligentie en zal ons hopelijk allemaal termineren. Tja, hasta la vista,
baby.”
- Pieter-Paul P.: “Het punt waarop computers intelligenter worden dan ons, niet alleen

op wiskundig vlak, komt er aan met rasse
schreden. Ik hoop dat de ingenieurs die zich
met deze belangrijke taak bezighouden, ook
genoeg aandacht hebben voor het ethische
aspect van dit vraagstuk. Ergens geloof ik dat
het nog niet meteen zo’n vaart loopt, maar
voorzichtig zijn kan nooit kwaad.”
- Peter M.: “De NSA mengt al jaren mensrobots(ingen) tussen ons om ons te KONTroleren en te manipuleren (vrouwipuleren???).
Ik heb er zelfs beWIJS voor: op de (spinnen)
website van de NSA staat duidelijk te lezen:
‘Defending Rights Of Independency & Decent Standards. Of kort: DROIDS! Wake up,
sheeple! THEY LIVE AMONG US!”

www.schamper.be
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POUNDING POUNDING
TECHNO

DOOR ANDRIES ROSSEAU
EN SHAUNI DE GUSSEM
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK

TECHNOLOGIE VANDAAG EN MORGEN

Bij uw geboorte had u nooit kunnen denken dat u uw mobieltje nog belangrijker zou gaan vinden bij het avondeten
dan mama’s uiterst interessante relaas. Of dat uw laptop
beter in bed zou blijken te zijn dan uw lief. En dat iets als
Wikipedia het merendeel van uw gemiste lessen zou gaan
goedmaken tijdens de blok. Gelukkig kijken ingenieurs en
wetenschappers verder dan uw dagelijkse beslommeringen
en werken ze naarstig aan revolutionaire technologieën die
de mensheid weer enkele niveaus hoger zullen tillen. Zij
hebben tenminste visie, want de mens is groot en zal andere horizonten verkennen, kolonies stichten in verafgelegen
galaxieën en alle leven domineren in het universum! Ahum.
Misschien daarom dat kunstmatige intelligentie ons niet zo
leuk vindt.

GANDALF DID
IT BEFORE IT
WAS COOL

Wha-evah. We leven toch
eeuwig. Met een verhoogde hoeveelheid telomerase bijvoorbeeld. Telomerase is een enzym dat onze
chromosomen als het
ware lekker gezond houdt.
Door wat te spelen met dit
enzym konden wetenschappers aan het Spaans
Nationaal Kankercentrum schattige witte muisjes tot wel
vijftig procent langer doen leven, hoezee! Waarom we dit
dan nog niet bij mensen gebruiken? Het effect dat onze cellen langer gezond houdt, kan er ook voor zorgen dat er net
ongewenste groei ontstaat, namelijk die van kwaadaardige
kankercellen.
Een andere optie is het gebruik van nanotechnologie. Robert Freitas, expert op vlak van nanorobots, suggereert het
gebruik van kleine medische nanolichaampjes die we in ons
bloed kunnen laten circuleren om zo gevaarlijke dingen zoals kankercellen en bacteriën heel vroeg te spotten en snel
te vernietigen.
Deze nanorobotjes zijn momenteel in ontwikkeling en helemaal geen sciencefiction meer. Freitas denkt dat gentherapie
en nanotechnologie er uiteindelijk voor zullen zorgen dat
ons lichaam zichzelf steeds weer vernieuwt en op den duur
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zelfs voor onbepaalde duur kan bestaan. Deze toekomstvisie sluit aan bij de theorie dat we uiteindelijk elk verouderd
of versleten deel van ons lichaam zullen vervangen door een
biologisch of synthetisch gecreëerd nieuw deel.

CHRISTINE DID IT
BEFORE IT WAS COOL

Recent werden op Nederlandse wegen tests gehouden met
trucks die aan platooning deden. Dat is het rijden in colonne
van verschillende vrachtwagens achter elkaar waarbij chauffeurs alleen moeten ingrijpen bij het nemen van bochten of
in sommige remsituaties. De tests bleken erg succesvol en
waren milieuvriendelijker dan gewone ritten. Dit succesverhaal kadert in de resem
ontwikkelingen op vlak
van zelfrijdende auto’s
die de toekomst blijken
van de auto-industrie. Er
hangen talrijke voordelen
aan autonome — what’s in
a name — auto’s, zoals de
(bijna) volledige reductie
van auto-ongelukken, het
verdwijnen van files en
een veel vlottere rit met
hogere snelheden dan nu
mogelijk zijn. Momenteel
springen bedrijven zoals
Tesla Motors en Google erg gretig mee op de kar, maar ook
andere merken zien het nut van zelfrijdende voertuigen en
beloven een (deels) autonome wagen tegen 2020. Ze voorspellen allen dat in het jaar 2035 drie vierde van alle wagens
volledig zelfstandig zal opereren. Misschien hoeven volgende generaties dan ook helemaal niet meer te stressen over
het halen van dat verdomde rijbewijs.

JESUS DID IT BEFORE IT WAS COOL

“Ik zeg u, sta op, ga naar huis en dans de Ketchup Song”,
sprak Jezus tegen een verlamde en zo geschiedde het. Ongeveer. Hoe dan ook, de wereld is eindelijk aan het goddelijke
niveau geraakt om verlamde mensen terug te laten wandelen dankzij exoskeletten. Dankzij motoren aan de gewrichten en een sterke rugzak waar het lichaamsgewicht kan op
rusten, krijgen verlamden tegenwoordig hun eigenste mira-

GOOGLE AUTOMATED CAR

kel en kunnen ze zelfstandig terug stappen zetten. Ook bestaan er tegenwoordig getechnologiseerde arm- en handprotheses die inspelen op
de nog bestaande zenuwuiteinden van de arm.
Daardoor zal, wanneer je brein de prikkel stuurt
om je hand te bewegen, dit bevel ook je prothese
bereiken waardoor het doet wat je dacht. Het leven van de mens als cyborg komt eraan.

CHARLES XAVIER DID IT BEFORE IT WAS COOL

Ooit al eens een superkracht willen hebben?
Wel, binnen enkele jaren wordt het mogelijk om
via ‘telepathie’ berichten te sturen naar elkaar.
Doordat sensoren je hersengolven meten en je
oogpatronen volgen, kunnen je gedachten in
tekst worden omgezet,
letter per letter. Combineer dat met een maffe
bril waar je tekst op
geprojecteerd wordt —
Google Glass? Iemand?
Nee? — en je hebt de
nieuwste revolutie op vlak van communicatie.
Helaas is het lezen van iemands gedachten nog
steeds een traag proces dat ook erg veel concentratie van de gebruiker vergt, maar geef het nog
wat tijd om de mainstream te halen.

TUPAC DID IT BEFORE
IT WAS COOL

Aangezien de legendarische rapper ondergedoken leeft in een schuilkelder in Area 51, moeten
we het tegenwoordig stellen met een hologram
van hem. Wie niet graag naar liveoptredens gaat,
kan hem tegenwoordig ook gewoon in de huiskamer bekijken, hologram en al, want hologra-

fische tv’s bestaan, en ze worden heus wel een
ding, net zoals 3D-televisies dat tegenwoordig
ook al zijn ...
Over 3D gesproken, 3D-printing is aan een serieuze exponentiële opmars bezig. De snelheid
van de printers verdubbelt per twee jaar en binnen acht jaar wordt het zelfs mogelijk om voor
een schijntje je eigen kleren te printen met open
source ontwerpen recht van het internet.
Sweatshops in China horen het al donderen in
Tokio ...

ANT-MAN DID IT BEFORE IT
WAS COOL

Kwantumteleportatie komt steeds vaker in het
nieuws en de eerste kwantumcomputers worden
langzaamaan ontwikkeld. De wereld van de
allerkleinste
deeltjes
blijkt de toekomst op
vlak van computers en
informatieverwerking.
Het verschil tussen
kwantumcomputers en de gebruikelijke modellen zit hem in de opslag van informatie. Bij gewone computers is de meest standaardeenheid
voor informatieopslag een bit. Deze bit kan ofwel nul of een zijn. Bij kwantumcomputers kan
deze ‘kwantumbit’ tegelijk nul of een of ergens
tussenin zijn. Vandaar de reusachtige rekenkracht. In laboratoria zijn al enkele erg primitieve kwantumcomputers getest. Helaas overtreffen ze de capaciteit van een ‘gewone’ computer
nog niet, maar de toekomst ziet er rooskleurig
uit. Met een arsenaal aan kwantumrekenkracht
zullen we problemen kunnen oplossen die voordien niet op te lossen waren en zullen ze voor
een enorme wetenschappelijke vooruitgang zorgen.
EKSO EXOSKELET

3D GEPRINTE KLEDING
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door Sarah Van Meel

ERTEBREKERS & BRIHANG

GENT IN BLOEI

14 april, de Vooruit

22/04 - 01/05, diverse locaties in Gent

CONCERT Dat West-Vlamingen niet meer weg te denken zijn uit de
Gentse cultuurscène zagen we al in ‘Belgica’ en bewijst ook het GentsWest-Vlaamse hiphoptrio Ertebrekers, dat op 14 april in de Vooruit
zijn debuutplaat Otel komt voorstellen met Brihang als supporting artist. Uit Flip Kowliers nieuwste samenwerking kwam eerder dit jaar al
de single De Zji voort, die met zijn mellow cadans en niet altijd even
verstaanbare laidback lyrics naar lange zomeravonden deed verlangen.
Minder bekend, hoewel onterecht, is de al even sappig klinkende Brihang die vorige zomer met zijn innovatieve mix van rap en poëzie en
zijn meeslepende optredens menig festivalganger in vervoering bracht.

FESTIVAL Op 22 april is het weer zover: het vijfjaarlijkse Floraliënfestival siert Gent tien dagen lang met kleurrijke en heerlijk geurende
bloemencreaties. Op vier locaties: de Bijloke, de Leopoldskazerne, het
Sint-Pietersplein en het Citadelpark, kan je je laten bedwelmen door
florale kunst van ambachtslui als Stef Adriaenssens, rondslenteren
in inspiratietuinen en ook zelf aan de slag gaan tijdens een van workshops. Voor wie het ook wat serieuzer mag zijn, staan er lezingen en
gesprekken over onderzoek in de sierteeltsector en de populariteit van
groene stadspanorama op het programma.

LIEFDE

RECORD STORE DAY

13/05 - 24/09, NTGent

16 april, de Vooruit en Music Mania

THEATER Liefde en oorlog — twee onderwerpen die de (kunst)wereld altijd zullen blijven beroeren. In zijn nieuwste stuk gaat romancier,
dichter en theatermaker Peter Verhelst op zoek naar de fijne lijn tussen
gelegitimeerd geweld en misdaad en hoe die twee met de liefde verenigd kunnen worden. “Je weet dat er bloed aan de handen en wellicht
ook aan het geslachtsdeel van je man kleeft. Hoe doe je dat?” Dat is het
uitgangspunt van Liefde, een stuk over een oorlogsmisdadiger die na
een militaire missie naar vrouw en dochter, gespeeld door Els Dotterman en Ann Miller, terugkeert.

CONCERT Zaterdag 16 april wordt een hoogdag voor al wie er rotsvast van overtuigd is dat zijn meest geliefkoosde nummers zoveel beter
klinken op vinyl — en eventueel, Mad Men-gewijs, met een glas Old
Fashioned in de hand. Op de internationaal gevierde Record Store Day
nodigt de Vooruit artiesten als Admiral Freebee, Woodie Smalls en
Mauro uit op haar podium. ’s Nachts kan er ook gedanst worden op
de beats van dj’s als Antal en Kong die — u raadt het al — enkel vinylplaten gebruiken. Ook in het platenwinkeltje Music Mania zijn er
optredens en u kan er uw favoriete elpees laten signeren.
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TALENT UIT GENT
Deze week werpen we ons licht op het werk
van Ciska L’Ecluse, een jonge beeldhouwster
en laatstejaarstudente aan KASK – School of
Arts. Geen klassieke, anatomisch correcte of
vergoddelijkte lichamen, wel eenvoud en strakke
vormen.

CISKA L’ECLUSE
TIP 1 “Luister naar anderen, leer daar uit, maar blijf
uiteindelijk jezelf.”

Heb je een voorkeur voor bepaalde vormen en
materialen?

“Als beeldhouwster ligt mijn focus binnen mijn werkproces op materiaal zoals het ‘verschijnt’ in mijn blik op de
wereld. Het is in deze wereld van materie dat ik handel
en denk. Voor mij is de ervaring van deze perceptie op
de materiële wereld het beginpunt in mijn werkproces.
Ik tracht op zoek te gaan naar de wezenlijke kwaliteiten
van een materiaal om deze zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven in een uitgepuurde vormentaal. Het is
door de vorm dat het materiaal tevoorschijn komt. De
materialen die ik gebruik zijn dan ook divers van aard, ieder met zijn eigen intrinsieke waarden. Vaak kom ik dan
uit bij geometrisch geconstrueerde vormen, maar ook gesculpteerde eerder organische vormen die evengoed toch
ook zuiver en strak aandoen.”

door Chelsea Bulteel

CISKA WIE?
• Beeldhouwster
• 23 jaar
• Master Beeldhouwkunde
• ciskalecluse.tumblr.com
• Volgende tentoonstelling: Graduation16 17-26/06/16 KASK Gent

Jij bent Masterstudent ‘Beeldhouwkunde’. Wat
moeten we ons daar bij voorstellen?

“Master Beeldhouwkunst bestaat eigenlijk niet op het
KASK. Vrije kunsten worden namelijk samengenomen
onder één noemer en krijgen de titel Fine Arts. Een
tiental jaar geleden werd de afdeling beeldhouwkunst
terug opgenomen in het aanbod van afstudeerrichtingen, daarvoor heette die ‘installatiekunst’. De bedoeling
was om de klassieke beeldhouwkunst aan te leren met de
nodige technieken, zoals mouleren, steenkappen, armaturen lassen, houtkappen. Wij leren dus deze technieken
en gebruiken ze elk op onze eigen manier. Er zijn echter
weinig mensen die klassieke sculpturen maken zoals de
meeste mensen automatisch voor ogen halen bij de titel
beeldhouwkunst.”

Velen onder ons denken waarschijnlijk aan een
mannenstiel. Een foute gedachte? Hoe ben jij erbij gekomen?

“Dat het een mannenstiel is, is een logische reactie. Ambachtelijk werk wordt vaak toegeschreven aan mannen,
maar dat is volgens mij een nogal bekrompen gedachte.
Het is fysiek zwaar werk, maar dat neemt niet weg dat
vrouwen deze stiel perfect kunnen beoefenen. Het merendeel van medestudenten in mijn richting zijn trouwens meisjes. Dit jaar studeren we af met vijf meisjes en
slechts één jongen!”
TIP 2 “En laat je niet ontmoedigen door fouten. Fouten
bestaan niet in een artistieke leerproces.”

Wie graag meer van Ciska’s werk wil zien,
kan altijd kijken op ciskalecluse.tumblr.
com of afzakken naar de ‘Graduation 16’
tentoonstelling tussen 17 en 26 juni.

HET POLITIEKE FEEST
VAN DE KUNSTENAAR
door Elisabeth Goethals
foto’s door Shauni de Gussem

Onder het alom onbekende mom van stadsresident maakte Michiel
Vandevelde ook in Gent naam als gerespecteerd kunstenaar. Waar
raken kunst en politiek? Kan een kunstproject uitgroeien tot een
politieke partij? Maar voornamelijk, wat the fuck is een stadsresident?
Onder Brusselse wolken zwanger van de
regen spraken we met de man achter dit gedachtegoed. Terwijl onze neuzen de dampen
van drie Parisiaansgeprijsde theetjes opsnoven, spraken we over zijn belangrijkste en
grootste project, ‘The Political Party’.

STADSRESIDENT, IT’S NOT A
THING

In 2012 kregen vijf kunstenaars, waaronder Michiel, de overstelpende eer zichzelf
voortaan ‘stadsresident van Gent’ te kunnen
noemen. Bij elkaar geharkt door toenmalig programmator van de Vooruit Maarten
Soete hadden de stadsresidenten één taak:
de Vooruit uit zijn comfortzone slepen. “De
Vooruit is heel goed in het communiceren en
het presenteren van dans-, theater- en muziekvoorstellingen maar had weinig ervaring
met projecten die interactiever zijn met de
omgeving. De stadsresidenten vormden zo
een soort van collectief met de stad als inspiratie”, verklaart Michiel. Helaas bleek de
Vooruit hier niet echt klaar voor. Communicatie over de projecten liep stroef, waardoor
de projecten nooit echt het publieke oor bereikten. “Binnenkort plant de Vooruit wel
nieuw leven in het begrip van stadsresident
te blazen, door zich meer op de stad dan op
de kunstenaar te focussen.”

‘THE POLITICAL PARTY’,
EEN VIERING VAN
POLITIEKE FILOSOFIE

Veel ideologie doet z’n ronde wanneer het
onderwerp politiek in gezelschap van een
stevige St-Bernardus Abt 12 wordt aangesneden, maar weinigen van deze ideeën zien
het daglicht. “Als je idealisme werkbaar wilt
maken, kan je drie dingen doen: je kan een
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bedrijf ondernemen, een politieke partij
opstarten, of je kan een lobbygroep beginnen. The Political Party is een fusie tussen
die laatste twee.” Tot nu toe werd er bij The
Political Party vooral op denktanks gericht,
waarbij mensen samenkomen om alternatieven op huidige politieke situaties bedenken.
Er is een ook een busje, dat geconverteerd
werd tot bibliotheek/werkplaats/ontmoetingsruimte, waar men politiek-filosofische
boeken uitleent om ze later te bespreken.
Daarnaast werd er in 2014 ook een magazine
gepubliceerd over The Political Party, dat
doorheen Europa werd verspreid.

PRODUCTIEF
GEFILOSOFEER?!

“De eigenlijke bedoeling van The Political
Party is om effectief een politieke partij op te
starten,” vertelt Michiel,” maar bij de eerste
editie ontdekten we dat we enkel een selectief
publiek aantrokken, die niet goed wisten hoe
ze over politiek debatteren moesten. Daarom
komen zowel het busje als de denktanks terug.” Alleen zullen de denktanks niet langer
een algemene discussie zijn over het falen
van de democratie, maar zich richten op specifieke aspecten van onze maatschappij. Dat
is de eerstvolgende stap richting het uiteindelijke doel, een politieke partij ontstaan uit
een kunstproject.

DRUMCOCKTAIL VAN
JAZZ EN HIPHOP
Lander Gyselinck is hot stuff en maakt STUFF.
hot. De drummer verkocht met zijn bekendste band tweemaal de handelsbeurs uit in
februari. En dat is nog maar het topje van de
drum stick.

EEN INTERVIEW MET LANDER GYSELINCK
DOOR YOB HILLEWAERT
EN PIETER DE SMET
FOTO’S DOOR JOLAN PAREDIS

Begin dit jaar zat Lander Gyselinck in De
Afspraak en werd hij aangekondigd als ‘de
beste muzikant van het land’. Hij heeft het
razend druk met zijn band STUFF. en een
dozijn andere projecten. Tussendoor duikt
hij ook nog op als drummer in ‘Belgica’, de
film van Felix Van Groeningen.
Hoog tijd om eens samen te zitten met het
studentenblad van zijn Gent. We spreken op
uitnodiging van Gyselinck af in Franz Gustav, een nieuwe koffie- en ontbijtbar pal naast
De Centrale aan Ham. We hebben het over
‘Hybrid Love’, het project van STUFF. waar
het publiek in cozy theaterzitjes naar kon
gaan kijken.

We hadden bij Hybrid Love echt een
soort cinemagevoel, omdat iedereen
neerzit waardoor mensen minder geneigd zijn met elkaar te praten. Is dat
de bedoeling?

Lander Gyselinck: “Dat is het exact. Ik
heb zelf de laatste twee jaar vooral heel veel
drums gespeeld in theatervoorstellingen.
(Lander speelde o.a. in de theatervoorstellingen ‘An Old Monk’ van Josse De Pauw met
het Kris Defoort trio, red.) De meeste mensen weten niet dat dat mijn hoofdbezigheid
was. We hebben 140 voorstellingen gedaan,
voornamelijk in het buitenland. Door dat te
doen zag ik welke impact een performance
heeft in theatercontext en met een bepaalde
belichting. Daar gelden eigenlijk andere regels. Bij Hybrid Love komt dat mooi aan bod.
Wat niet evident is voor een concert, waar je
meestal naast mensen staat, en waar er vaak
een gast tegen je botst met zijn pint. Dat is
anders wanneer je in je stoel zit, of zoals thuis
in de zetel, dan kan je de muziek intenser beleven.”

Je hebt de Music Industry Award
gewonnen voor beste muzikant, onder meer voor je werk bij STUFF. Dat
is misschien vreemd aangezien jullie
muziek niet vaak op de radio wordt gedraaid. Zouden jullie graag meer op de
radio komen?

Gyselinck: “Eigenlijk niet, of ik toch niet. Ik
luister eigenlijk niet naar de radio, want ik
vind het aanbod te beperkt. Vandaag heb je
gelukkig veel meer manieren om muziek te
beluisteren. De radio die de populariteitsfactor bepaalt, voldoet niet meer. En dat vind ik
een goeie vooruitgang.”

Zou internet en streamingssites aan
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“We blijven doorgaan, omdat we steeds dat
nieuwe kunnen toepassen”

de basis liggen van jullie succes?

Gyselinck: “Ik denk eigenlijk dat de meeste
mensen ons ontdekken door ons live te zien.
Omdat je dan de meest échte ervaring hebt.
De fysieke ervaring van een concert van
STUFF. is nog altijd het meest overtuigende.”

Het gaat in artikels vaak over het
speelplezier van STUFF. Hoe houden
jullie dat fris na zoveel jaar?

Gyselinck: “Wij spelen al vijf jaar, en zijn
allemaal heel actief in andere groepen en
muziekcircuits. We hebben individueel stuk

“De radio die de populariteitsfactor bepaalt, voldoet
niet meer”
voor stuk veel speelervaring. En we weten
hoe jazzimpro en improvisatie in het algemeen in elkaar zitten. Doordat we bijvoorbeeld in ‘The White Cat’ elke maand iets
deden, konden we improviseren en bepaalde dingen opvangen. Dat komt niet bepaald
door veel te repeteren, want dat doen we niet.
Het gaat erom dat we heel veel spelen.”

STUFF. is ontstaan in The White Cat
in Gent. Hoe is dat gegaan?

Gyselinck: “Een half uur voor we moesten
spelen, kozen we wat dingen uit die we tof
vonden. Bij de voorbereiding kozen we vijf
tunes om aan de slag te gaan. Na een half uur
spelen zien we wel wat het geeft. Dat was het
concept.”

In een interview van twee jaar geleden had je het erover dat STUFF. ei-

genlijk is ontstaan vanuit een bepaalde
leegte die je ervaarde aan het conservatorium van Brussel ...

Gyselinck: (onderbreekt) “Maar ik bedoelde
dat eigenlijk niet zo. Ik bedoelde conservatoria in het algemeen. Die hunkering naar
iets anders was er. Er is dan een verlangen
naar een groep ontstaan. Zonder het conservatorium had ik misschien die hunkering
naar een groep niet gekregen. Een paar jaar
later besefte ik dan dat conservatorium ook
iets belangrijks is om je tegen af te zetten; en
dat een conservatorium niet enkel hetgeen
voorziet wat het moet voorzien. Ik heb altijd
graag in het conservatorium gezeten. Maar ik
was toen bezig met vrije improvisatie en jazz
en begon toen net mijn groovegevoelige feeling , ik begon ook de rijkdom van hip hop te
ontdekken, iets wat ik niet vond op school. Al
is dat logisch, ik studeerde jazz dus ik moest
met niks anders dan jazz bezig zijn.
Ik zou eens contact moeten opnemen met die
docent bij wie dat interview in het verkeerde
keelgat was geschoten.”

Nu woon je in Gent. Je hebt ook in
Berlijn en New York gewoond. Vind
je dat je je op dit moment goed genoeg
kan ontplooien in Gent?

Gyselinck: (nipt van zijn koffie) “Hmm, dat is
echt een goede vraag. Ik ben zelf heel weinig
thuis en dan is het goed om Gent als thuishaven te kunnen beschouwen. Maar als ik hier
een tijd ben, dan neig ik na heel veel werken
het zo wat (doet een relax-gebaar en zucht)
aan te doen. Je moet je daar op instellen en
dat vraagt wel wat energie, maar Gent blijft
wel mijn thuisstad.”
LOVE

Welke artiesten zijn voor STUFF. de

belangrijkste inspiraties?

Gyselinck: “We hebben zeker heel veel invloeden; het is zelfs onbegonnen werk om
ze op te sommen. Iedereen uit de band heeft
zijn eigen wereld, zijn eigen achtergrond
mee. Het is soms moeilijk om daar een compromis in te vinden, maar al die invloeden
komen in STUFF. wel samen. Dat gaat van
John Coltrane tot Beasty Boys.”

den van jou.

Gyselinck: “Echt? Ja, ik zou ze beter allemaal
eens bundelen onder een nieuwe naam. Alhoewel, als het een nieuwe naam is, volgt
niemand dat. Ik heb veel muzikale projecten.
Zo is er ook ‘Beraadgeslagen’, mijn duo met

Hoe komt de muziek van STUFF. eigenlijk tot stand? Door te jammen op
een repetitie?

“Vanaf september begin ik
ook nog eens met een doctoraat in de kunsten aan
het KASK”

Het is waarschijnlijk wel tof voor
jullie dat jullie live de nummers nog
kunnen veranderen. Andere artiesten
hebben een vaste vorm van een liedje,
bij jullie is dat interessanter.

Fulco Ottervanger met wie ik dit jaar een
eerste album ga uitbrengen. We gaan dat album voorstellen ergens in oktober met een
verrassingsconcert in Gent. Een heel wijs
groepje, samen met Fulco, die ook bij ‘De Beren Gieren’ en ‘Stadt’ actief is. Al tien à twaalf
jaar speel ik met hem in een kelder, na zeven
jaar in de kelder traden we maandelijks op in
de ‘Fatima’, het onlangs afgebrande café. Een
keer om de twee maanden was dat, want we
waren altijd ook bezig met andere bands. We
zijn eigenlijk een improvisatieduo met heel

Gyselinck: “Ja, zo kan je het stellen. Soms
worden er wel kleine schetsen geschreven
die we live doen en die daar een eigen leven
leiden.”

Gyselinck:“Zeker voor ons. Of voor mij toch.
Ik spreek natuurlijk niet voor iedereen, maar
dat is de reden waarom we zoveel concerten
kunnen spelen. We blijven doorgaan, omdat
we steeds dat nieuwe kunnen toepassen.”

Op Soundcloud hebben we ondertussen wel zo’n vijftien profielen gevon-

veel beats en elektronica, een geschifte wereld waarin alles mogelijk is. Nu hebben we
een plaat met vier schizofrene popnummers,
en daar kijk ik enorm naar uit.”

Je hebt het wel heel erg druk met al
die projecten. Heb je nog tijd over?
Gyselinck: “Vanaf september begin ik ook
nog eens een doctoraat in de kunsten aan
het KASK (De Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten, red.) . Maar het is niet zo
dat ik onderzoek doe naar instrumenten in
1532 of zo. Ik doe een onderzoek naar het
kruispunt tussen elektronica en akoestische
muziek, hoe die elkaar kunnen treffen en elkaars voedingsbodem kunnen zijn. Mijn onderzoekgebied is dus iets waar ik sowieso al
mee bezig ben.”

Zou je later ook docent willen worden?

Gyselinck: “Dat is niet direct mijn ambitie:
ik blijf in de eerste plaats performer. Maar
door dat doctoreren moet ik wel lesgeven. Al
kan dat ook in de vorm van projecten of een
lezing die open is voor iedereen. Maar dat
is iets wat over langere termijn gaat en blijft
dat nu nog redelijk vaag. Dat gaat er hopelijk
voor zorgen dat ik meer creatief kan bezig
zijn.”

“Zonder het conservatorium had ik
misschien die hunkering naar een
groep niet gekregen”

OP 29 APRIL SPEELT STUFF. IN DE LOTTO ARENA HET
VOORPROGRAMMA VAN TRIXIE WHITLEY.
EEN NIEUW ALBUM VERWACHT GYSELINCK PAS IN 2017.

“WIJ PROBEREN HET
WOORD ‘KUNSTENAAR’
ZO VEEL MOGELIJK TE
VERMIJDEN”
INTERVIEW MET INITIATIEFNEEMSTER VAN 'HOERA KANDINSKY'
De Russische kunstenaar Wassily Kandinsky zou dit jaar 150 jaar geworden. Fien Deman, studente-zangeres eert hem met een totaalwerk
‘Hoera Kandinsky’. Wat betekent zijn pionierswerk in de abstracte
kunst nu nog voor jonge kunstenaars?

Het begon allemaal als stageproject voor de
21-jarige Fien. U kent haar misschien zelfs,
als frontvrouw van de Gentse band I will, I
swear. Maar ook beeldende kunst laat haar
niet onberoerd. Als studente Sociaal Werk
mocht zij al voor de tweede keer stage doen
bij KUNSTWERKT, een organisatie die verschillende evenementen organiseert voor
jong en oud met een hart voor beeldende
kunst. Zo zijn er tentoonstellingen, geleide
atelierbezoeken, en had KUNSTWERKT
met ‘The Big Draw’ al een drempelvrij tekenfestijn. Ook het event ‘Hoera Kandinsky’ circuleert al goed op sociale media. Wij wilden
daar even het fijne van weten.

VOORVECHTER VAN
INNOVATIE

Fien Deman heeft ervoor gekozen om een
evenement uit te werken rond Kandinsky
omdat ze denkt dat die naam bij mensen wel
een belletje moet doen rinkelen. Ze vindt
hem sowieso ook een goede kunstenaar die
in alles een voorloper was. Hij is geëvolueerd van figuratief tekenen naar abstractie en
daarenboven hield hij ervan om de schotten
tussen kunst om te gooien, en dat rebelse en
innovatieve spreekt mensen tegenwoordig
aan. Bovendien zou hij dit jaar net 150 geworden zijn – de ideale aangelegenheid voor
een verjaardagsfeest.
Volgens Deman is er, naast een feest, geen betere manier om iemand te eren dan door iets
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te doen rond zijn werk. Daarom is er ook een
wedstrijd verbonden aan het evenement: iets
creatiefs maken met één van de foto’s uit het
fotoalbum van Kandinsky.

KUNSTENAAR? WIE, IK?

“Wij houden er niet zo van het woord kunstenaar te gebruiken, in de communicatie
vinden we dat ook belangrijk om niemand
uit te sluiten. Het is voldoende om graag bezig te zijn met kunst en iets met volle goesting te willen maken: ik vind plezier kunnen
halen uit het werk minstens even belangrijk
als technische vaardigheden”, benadrukt Fien
Deman. Dus, geen excuus om niet mee te
doen: het is voldoende om graag creatief bezig te zijn en iets te willen maken, of het nu
voor het eerst is of niet. Of, zoals Deman het
zelf verwoordt: “We staan hier open voor alle
soorten talent. Met ‘The Big Draw’ bewezen

DOOR LAURA MASSA
EN VEERA VOORDECKERS
FOTO DOOR LAWRENCE
SCHOONBROODT

we al dat iedereen effectief kan tekenen. Je moet het gewoon doen.”
De winnaars van de wedstrijd krijgen een centrale rol
op het feest: hun werken worden tentoon gesteld en er
wordt ook aandacht aan hen besteed door de presentator,
Thomas Huyghe. Daarnaast krijgen ze een artikel in het
magazine van KUNSTWERKT waarin ze voorgesteld
worden en er een link gemaakt wordt naar hun andere
werken, als die er zijn. Deman hoopt dat dit voor hen de
opstap kan zijn naar – wie weet – een carrière. In ieder
geval is het feest zelf de perfecte gelegenheid om in contact te komen met de juryleden en andere kunstliefhebbers en gezellig te
praten over de tentoongestelde werken.

LIEVER
VOETBAL DAN
KUNST?

Op de vraag of er al dan
niet veel interesse voor
beeldende kunst bestaat
bij jongeren antwoordt
Deman dat het wel meevalt, al zijn er andere dingen waar jongeren sneller mee
aan de slag gaan zoals muziek en sport. Tegenwoordig
zijn er ook meer jonge collectieven, zoals SOSCASTOA
en Mynt die evenementen organiseren waar veel mensen op afkomen. Onder andere SOSCASTOA zal ook
de werken van de wedstrijd jureren. Het probleem voor
jongeren is vooral dat er in het middelbaar concrete momenten en aanleidingen worden aangereikt om te kunst

te maken, zoals bijvoorbeeld in de lessen PO. Eenmaal ze
verder gaan studeren, vergeten velen hun bepaalde passie,
en een event als dit kan dat weer oprakelen. Het feest is ook
gratis en open voor iedereen, dus mensen kunnen gewoon
toevallig voorbij komen en zo opnieuw in contact geraken
met kunst.

ONTDEKKINGSTOCHT OP
HET TOILET

Welk deel van de avond er absoluut niet te missen valt? Eigenlijk is het een totaalevenement en hoopt de organisatrice
dat iedereen alles meepikt.
Omdat Kandinsky zelf bezig
was met de grenzen tussen
verschillende kunstvormen
te doen vervagen, is er geprobeerd om veel verschillende vormen aan bod te laten komen. Kom om 20 uur
en je krijgt de volledige belevenis. Dan kan je eerst op
je gemak de werken bekijken
terwijl er dj’s spelen. Later
presenteert Thomas en kan
je luisteren naar de optredens van de bands. En als je naar het toilet gaat, ga je meer
te weten komen over Kandinsky. Mensen gaan ook aangespoord worden om zelf iets te tekenen en iets te doen rond
Kandinsky, en dat allemaal met een stuk taart in hun hand.
(Ja, er zal gratis taart zijn! red.). Je kan ook eens langs gaan
bij de Postfabriek voor gepersonaliseerde kaartjes in de stijl
van Kandinsky; zo krijgt iedereen ook een aandenken mee
naar huis om het evenement nooit te vergeten.
Ben je tussen 18 en 30 jaar oud en heb je nog tijd voor
wat revolutionair knip- en plakwerk? Neem dan deel
aan de wedstrijd via http://www.hoerakandinsky.be/
Meedoen kan tot en met zondag 17 april.

PASPOORTJE KANDINSKY
NAAM: Vassily Vasiljevitsj Kandinsky
GEBOREN: 16 december 1866, Moskou
GESTORVEN: 13 december 1944, Neuilly-sur-Seine
BEROEP: kunstschilder, jurist aan de universiteit van Moskou, professor aan het Bauhaus van Weimar
STROMING: expressionisme
STIJL: evolutie van figuratieve stijl naar abstracte kunst
BEKEND VAN: zijn theoretische essays over kunst en de link tussen muziek en kunst, de titels van zijn werken die geïnspireerd zijn op
muziek (vooral van Arnold Schönberg)
INVLOED: de klankkleurtheorie die stelt dat klanken en kleuren
een psychologische invloed kunnen hebben, heeft 20ste-eeuwse kunst
mee gevormd.
www.schamper.be
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MUZIEK
door Laura Massa

Ja, Alex Callier doet nog iets anders dan
lieve zangeresjes met een grain in hun stem
buiten bonjouren. Callier (bassist-programmeur) en Raymond Geerts (gitarist) maakten na locus amoenus Eden nu een vervolg
dat In Wonderland heet. Toegegeven: alleen
de naam al kon ik zoals een Grieks salaatje
op een lentedag wel smaken. Het liet het
ook toe om leuke analogieën te vinden. Wat
dacht u van ‘Geike in Wonderland’, ‘Noémie
in Wonderland’ etc. Volgens kwatongen, zoals de coryfeeënkrant HLN, zou het zangeressencomplex van Hooverphonic misschien
wel eens te maken kunnen hebben met hun
(lees: zíjn) koppige karakter. We dwalen af,
zeker? Juist ja. Dat album. Het overgeproducete chansonsingletje ‘Badaboum’ kende
u al van de radio. Meer oorwurmpjes vindt

u tussen x en y. De titels zijn het niet waard
om onthouden te worden. Een geheel is helemaal zoek. Ondertussen probeert de pr dit
hele opzet te verkopen als ‘eclectisch’, omdat
er verschillende vocalisten aan hebben meegewerkt, “om elke song dat aparte karakter te
geven”. Erg overtuigend klinkt dat in dit kapotgemixte soepje echter niet. Ho ho ho, niet
te vroeg opgeven. Titeltrack ‘In Wonderland’
lijkt wel ingezongen door het zusje van Marianne Faithfull (Is dat zo, Alex? Alex???). ‘Cocaine Kids’ is veruit het spannendste nummer, dat ons vantussen de lamlendige violen
wakker schudt en tot het einde van de drie
minuten blijft boeien. Ligt mogelijk aan de
lyrics Try a little mushroom pie en het gemiauw. U kan de hoes verder nog gebruiken als
onderleggertje.

FILM
door Simon Verlinden

Knal, knal. Mijnheer Wayne dood, mevrouw
Wayne dood, kleine Bruce wees. Het begin
van ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’
is niet erg opbeurend. En vrolijker wordt
het niet in de rest van de film. Na het hervertellen van Batmans origin story springt
het verhaal tientallen jaren vooruit in de tijd.
We zien de gebeurtenissen uit ‘Man of Steel’
(bekijk eerst deze Supermanfilm uit 2013
voor u aan BvS begint) vanuit het standpunt
van een volwassen Bruce Wayne, die al een
aanzienlijke reputatie heeft als de Batman
van Gotham. Als gewone sterveling is hij een
machteloze toeschouwer van het allesvernietigende aliengeweld dat zich boven zijn
hoofd afspeelt. Vanaf dat moment springt
de film heen en weer tussen enerzijds Superman, die deeltijds journalist en deeltijds held
is en niet akkoord gaat met de gewelddadige
aanpak van Batman, en anderzijds Batman,
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die zit te grommen in zijn grot, zich ongerust
makend over de enorme kracht van Superman. Lex Luthor (onstabiel, rijk, geniaal) zet
beiden tegen elkaar op, wat natuurlijk resulteert in een gevecht – Batman vs. Superman,
u raadde het al.

Eerst het goede nieuws. De beelden zijn
episch, zoals we van regisseur Zack Snyder
gewoon zijn. Elk shot is overdacht, en hoewel
vaak aan de donkere kant, erg esthetisch. De
acteurs – Ben Affleck, Henry Cavill, en een
opvallende Jesse Eisenberg als L.L. – spelen

overtuigend. Het verhaal is echter een andere
zaak. Het wordt nooit echt duidelijk waarom
Batman en Superman elkaar zo haten. De
reden lijkt doorheen de film verschillende
keren te veranderen. Ook Lex Luthors bedoelingen zijn essentieel voor de plot, maar
voor de toeschouwer nogal vaag. Bovendien
bevat de film nogal wat nutteloze of vreemde elementen. Zo heeft Batman twee lange
dromen die weinig bijdragen aan het verhaal,
maar wel leuk zijn om te zien. Over Wonder
Woman (Gal Gadot) kan hetzelfde gezegd
worden. Ze duikt op uit het niets, gedraagt
zich mysterieus en vecht wat mee, maar eigenlijk draagt ze niets bij aan deze film. Ook
de korte introducties van andere superhelden (o.a. The Flash) dienen slechts als opstapje naar volgende films. Kortom: episch
popcornspektakel voor wie niet te veel op het
verhaal let.

FILM
Als je de vorige twee films van de ‘Divergent
Series’ al niet zo goed vond, dan hoef je in
ieder geval al geen geld uit te geven aan Allegiant. Als je daarentegen de vorige films
nog kon verdedigen, maakt regisseur Robert
Schwentke het deze keer heel wat moeilijker. Tijdens de eerste minuten al verliest het
verhaal zijn samenhang en zo begint min of
meer de rollercoaster van ups en downs, elke
down dieper dan de vorige en de ups teleurstellender, hoe langer je kijkt.
‘Allegiant’ lijkt wanhopig een moreel bericht
over te proberen brengen, maar zonder een
sterk narratief als fundament. Hierdoor komen alle suggesties daarnaar erg melig of
soms zelfs lachwekkend over.
Om alle losse eindjes in de plot te negeren,

door Jolan Paredis

moet je alvast enorm je best doen. Indien het
je lukt om je tijdens het kijken van de film
weinig vragen te stellen over de plot, zal dit
je kijkplezier in ieder geval ten goede komen.
Tris Prior (Shailene Woodley) houdt zich
bezig met ‘belangerijk werk’ dat weinig aan-

dacht van de camera krijgt. Hierdoor richt
de film zich vooral op Four (Theo James).
Als Theo James voor jou deels de reden om
te gaan kijken, komt dat misschien goed uit.
Voor de mensen die (nog steeds) vinden dat
Tris Prior een sterk vrouwelijk hoofdkarakter
is, stoort het waarschijnlijk wat meer. Hoewel de hoofdkarakters vaak niet erg interessant zijn, slagen ze er toch in om de film te
redden van volledige verdoemenis met hier
en daar wat borderline slapstickhumor (als je
dat kan appreciëren) en bevredigende actiescènes. Als actie genoeg is om een film goed
te maken, zal Allegiant maar half teleurstellen, maar dan nog: er zijn nog steeds ettelijke
films die het beter doen.

MUZIEK
door Sam Ooghe

Waarschijnlijk zie je Kanye West niet als
avant-gardekunstenaar of visionair, maar wel
als narcistische eikel, als die zelfingenomen
lomperik die Grammy’s uit de handen van
Taylor Swift pikt. Weer zo’n talentloos stuk
stront dat zomaar bekend geworden is, zoals
zijn vrouw, Kim Kardashian. Ergens heb je
gelijk: Kanye is een aandachtsgeile egocentricus. Maar volgens velen, waaronder alle rappers en die venten van Mumford & Sons, is
hij de invloedrijkste popartiest van de 21ste
eeuw. Hij maakte hiphop mainstream door
het geweld eruit te filteren, producete talloze
nummers van ’s werelds grootsten en klaagt
elke dag op overtuigende wijze racisme en
ongevoeligheid voor kunst en spiritualiteit
aan.
Maar hij ís een eikel: Kanye West is een wandelende paradox. In zijn nieuwste album, The
Life Of Pablo, is net dat het thema. De plaat
exploreert Kanyes zielsberoeringen en is dan
ook coherent in haar contradicties. Het is een

gospel-mixtape vol gebroken autotune en
industriële geluiden. Er wordt gezongen en
gerapt, over de dood en over anal bleaching.
Kanye uit zijn intense spiritualiteit, maar
klaagt dat hij ze niet verzoend krijgt met zijn
verlangen naar zonde. Hij wil een goede papa
zijn, maar blijft snoepen uit de foefendoos.
Kanye is een gebroken man, een God en een
nobody.
Pablo staat al een tijdje online, maar de artiest blijft nummers veranderen en toevoegen. De plaat reflecteert Kanyes ziel, zo zegt
hij zelf, het is dus logisch dat ze nooit af is.
Zo wordt hij de eerste artiest die een album
niet als een statisch gegeven ziet, maar als een
proces. Is het dan de beste plaat ooit, zoals
hij zelf beweert? In Wests kop allicht wel, in
onze wereld niet. Maar voor de zoveelste keer
is het een unicum. Geef hem een kans. Kanye
is een aandachtgeile egocentricus, maar ook
zoveel meer.
www.schamper.be
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DE LIEGENDE REPORTER
HIPSTER BETRAPT MET ECONOMIECURSUS
Vorige week donderdagavond werd in café Video een jongeman
aangetroffen met een cursus Economie. Het zou gaan om een
gespecialiseerde cursus Bedrijfskunde uit de masterjaren. Zijn
vrienden reageren verbijsterd.
Afgelopen week leek alles erop dat het een
normale donderdagavond zou worden aan
de Oude Beestenmarkt voor Mathijs Dewaele en zijn vrienden. De nacht begon
naar goede gewoonte in de Video om op een
onbepaald uur te eindigen in de Sioux of
de Charlatan. Derdejaarsstudent Grafische
Vormgeving Geoffrey Tack getuigt: “Aanvankelijk was alles ça va. Een beetje praten.
Sigaretje. Wat pintjes. Voor twee euro en een
half het stuk, trouwens, want ik heb toch geld
te veel. Fuckers. Enfin. Je kent het wel. Alles
op het gemak. Chill. Toen herinnerde ik mij
dat ik een nieuw zakje had aangeschaft, maar
mijn grinderke kwijt was. Dus ik wat rondvragen in het café. Mathijs had zijn schoudertas nog bij dus ik vroeg voor de leut of hij
er daar geen in had zitten. En normaal gezien
zou ik het daarbij gelaten hebben, maar die
reageerde zo raar dat ik erop in ben gegaan
en de tas per ongeluk op de grond is opengevallen. Fuck. Wat ik toen heb gezien. Een
boek. Een dik boek. Met het woord ‘kapitaal’
op de cover. Als in kapitaalmarkten. Kan je
dat geloven? ‘k Hoopte eerst nog dat het Piketty was. Of dat het — godbetert — fucking
ironisch was. Alsof dat bestaat. (stil) Zo zie
je maar weer dat je nooit iemand echt kent.
(stil) Kapitaalmarkten. (lange stilte) Fuck.”

ONREGELMATIGHEDEN

Algauw bleek dat Dewaele al jarenlang een
uitmuntende student TEW is, uit Knokke
komt, en vorige zomer vrijwillig stage heeft
gelopen bij Ernst & Young. Verschillende
mensen uit zijn omgeving hebben intussen
het contact verbroken. Zo ook Tess Eeckhout en Leon M. Lombærts. Leon: “Het is
natuurlijk gemakkelijk om in retrospect te
zeggen dat je al vermoedens had, maar toch.
‘k Wist dat het een Bicky was die keer tijdens
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Dagen Zonder Vlees. Hij probeerde zich er
nog uit te lullen. Glutenvrij, mijn kloten, ja.
Zeg, Tess, was jij daar nog niet redelijk close
mee?” Tess: “Het verklaart alleszins die keer
in de koffiebar toen Mathijs een — stel u voor
— Coca-Cola bestelde en de bediening hem
aankeek alsof hij het vuil van de straat was
en hij repliceerde met een opmerking over
diens witte Adidassen.” “Soit, intussen zien
we die niet meer, he? Het is de schending
van het vertrouwen dat mij stoort. Alsof hij
ons voornamelijk gebruikt heeft om zich hip
voor te doen en bij een kliekje te horen dat
hem lekkere wijven oplevert. Zo oppervlakkig zijn wij toch niet? Wat is een hipster trouwens? We doen allemaal toch maar gewoon
ons ding (nipt goedkeurend van zijn espresso
en krabt aan zijn baard). Wist je dat sommige van zijn vrienden werkelijk naar Coldplay
luisterden?” “Dat Hugo Boss-label in zijn
truien was dus echt. En hij maar beweren dat
het van de Think Twice kwam. (lange stilte)
Ik kan niet geloven dat ik met hem naar bed
ben geweest.”

ÇA VA MUZIEKSMAAK

Na enige moeite wordt ook Mathijs zelf opgespoord, waarop hij langzaam zijn verhaal
doet. “Het is gradueel verlopen. Allez ja, ‘k
had altijd al wel nog een redelijk ça va muzieksmaak en dito aantrek en zo. Maar plots
kwam er die week waarop ik besloot mij niet
te scheren en merkte dat zoiets een effect
had op mensen. Vandaar is het geëscaleerd.
Hemdjes met alle knoopjes toe, haar halflang, ring in mijn oor, een fucking driehoek
als tatoeage op mijn onderarm. De permanente lichtgedrogeerde blik in mijn ogen, alsof ik zelfs te cool was voor fucking zintuiglijke
waarneming, lag aanvankelijk wat moeilijker,
maar na het tweede lijntje in de toiletten van
de Sioux kwam dat ook vanzelf. (stilte) Maar
‘k ben nog blij met hoe het allemaal verlopen
is. Enfin. Ouder en wijzer, zeker? (lange stilte) Tess heeft wel nog lekkere tetten.”

door Wouter De Rycke

strip door Bos Goderis
en Wouter Derycke
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