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Kort
DOOR LIESELOT LE COMTE

“Geef me verzen die wervelen als warme zomerstormen.”

“Geef me dan nog een laatste keer de kinderlijke

“Ik heb alleen maar naakte zinnen, kale bomen in koud

betovering, die ingehouden spanning die explodeert

winterlicht.” “Geef me dan woorden, zacht en delicaat,

in gelukzaligheid bij de aanblik van knisperend papier,

broos als dauw.” “Mijn woorden werden al lang geleden

kleine lampjes, grote ogen, de geur van speculoos en

uit m’n mond gehaald.” “Leg je vinger op mijn lippen

chocola tijdens het Sinterklaaskransje (Moeder

en streel mijn ogen open, fluister mij gedachten toe en

Theepot, 6/12) en momenten die voor even altijd

wees de muze voor mijn epos, ons oneindige verhaal.”

tijdloos lijken.” “Ik ben die donkere schim die koud

“We proberen allemaal van onze petites histoires Grote

kijkt naar het licht door beslagen ramen.” “Geef me

Verhalen te maken.” “Geef me een veertigstemmige

de hartverscheurendende schoonheid van de tragedie.”

polyfonie tijdens The Sunrise Mass (GUK, 6/12 en

“Alle ware schoonheid is tragisch.” “Schenk me wijn,

7/12), violen in het allegretto, kussen in da capo en een

Merlot, Bordeaux, Pinot, Lambrusco, en breng me

fuga tijdens het GUSO concert (Christus Koningkerk,

bier, zodat we kunnen zwelgen in amberkleurige

5/12, De Bijloke, 8/12, DeSingel, 10/12), duizenden

honing tot een waanzinnig delirium waarin heel het

frequenties die mijn lijf doorboren, vibreren in mijn

heelal omgekeerd staat en de wereld aan onze voeten

bloed.” “Ik ben niets meer dan de stilte tussen de noten.”

ligt op de Gentse Massacantus (Flanders Expo,

“Ga dansen met mij, laat alleen nog de kracht van

13/12).” “Het leven heeft mij al neergeslagen.” “Geef

ons lichaam spreken, een brok energie, spier en pees,

me je tranen, er moeten tranen zijn, regendruppels

vergeet de rede tijdens de dansles Ballroom en Latin

die schitteren als sterrenstof, want zelfs een woestijn is

(Gentse Universitaire Dansclub, 14/12). Neem me

niet bestand tegen zondvloed.” “De woestijn is enkel

vast, zo dicht dat mijn hart klopt in jouw borst.” “Je

de bergplaats van mijn gebeente.” “Geef me dan alleen

hart is niet sterk genoeg om mijn verdriet te dragen.”

maar jou.” “Geef je me dan eerst mezelf?”

Stripterklaas
DOOR SANDER VANDERVEEREN
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ON THE ORIGIN OF

Romain Deconinck

DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Wie bij het halen van de occasionele soja latté van de Or ooit al eens heeft durven
opkijken van zijn Instafeed, heeft zich wellicht al afgevraagd wie er aan de overkant
zo roerloos stilzit. Wie was Romain Deconinck, die er bij weer en wind op de trappen
vertoeft?

Romanus Arthur Julius Deconinck, of beter, Romain,

de functie overnam.. De man en zijn beren moesten verkassen

was een boegbeeld van het Vlaamse volkstheater. Hij werd

naar het dienstencentrum van Ledeberg, waar heel wat minder

op 7 december 1915 geboren in een Gents arbeidersgezin. In

volk op afkwam.

zijn jeugd volgde hij toneel- en

Doorheen de jaren passeerden enkele

tekenlessen. Zijn eerste stappen in de

vrouwen zijn revue. Eén van hen is

toneelwereld zette hij door sketches

Mary Brouillard. Samen met haar

op te voeren in bioscopen, samen

hield Romain het café rechts van de

met actrice Hélène Marechal. In

Minardschouwburg open. De naam,

1941 werd hem gevraagd zijn eerste

Marimain, is een samentrekking

revue te schrijven voor de Minard-

van hun voornamen. Het café links

schouwburg. De titel was 'Past op de

van de Minard heette vroeger 'Café

velodieven'. Velodieven zijn blijkbaar

Gebed zonder Eind' en werd in 2012

als liefde en oorlog: ze zijn van alle

als eerbetoon omgedoopt tot ‘Café

tijden en vormen een goed kunston-

Romain’. De muren zijn bekleed met

derwerp.

posters, foto’s en platenhoezen om

Na de oorlog maakte hij van

de grote Gentenaar te herdenken.

de Minard zijn vaste stek. Zijn

Zijn werk was meestal komisch,

theatergezelschap,

bekend

soms kritisch, maar altijd met een

beren’,

happy end, want volgens Romain

stond

als

dat

‘Deconincks

werd er het huisgezelschap. De
elegante

er

iets beters. Hij sloot zijn carrière af

toen al bijna honderd jaar, sinds

op de Gentse Feesten van 1990 met

het in 1847 werd gebouwd om

zijn allerlaatste stuk 'Dag Katrien'.

Gent

Pas in 1994, het jaar dat Romain

voor

schouwburg

een

eerste

Nederlandstalig

stond

was er in het leven altijd hoop op

schouwburg
theater

te

het leven liet, werd de Minard-

bieden. Het werd ontworpen door

schouwburg

architect en vrijmetselaar Louis

heropend.

Vandaag

zit het standbeeld van Romain er te

Minard, die de bouw volledig zelf financierde. Het bleef tot

blinken op de trappen, met aan weerszijden Café Romain en de

1898 de Nederlandse schouwburg van Gent, tot de Koninklijke

Marimain. Logisch dus, dat het plein tegenwoordig het Romain

Nederlandse Schouwburg, de huidige thuisbasis van NTGent,

Deconinckplein heet.

onderwijs
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Steeds meer buitenlandse studenten in
België
DURE GRAP OF ZERO SUM GAME?

DOOR ARTHUR JOOS, DAAN VAN CAUWENBERGE
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Worden onze hogescholen en universiteiten overspoeld door diplomashoppers uit onze buurlanden, of valt het
allemaal wel mee? "In se mag er niet gediscrimineerd worden op grond van nationaliteit", verduidelijkt professor
Europees Recht Peter Van Elsuwege.
Tussen 9.000 en 13.000 euro: zo veel kost

zijn de plaatsen voor studenten bovendien

dat slechts 7.246 studenten op een totaal

elke student de Belgische belastingbetaler

beperkt.

aantrekkelijk

van 207.852. Het aantal studenten dat in

per jaar, bovenop zijn of haar inschrij-

voor

‘diplomashoppers’,

het buitenland woont, lag in 2015-2016

vingsgeld.

studenten die in het buitenland gaan

op 13.380, of ongeveer 5 procent van

De

belastingbetaler

krijgt

België

is

zogenaamde

dus

er wel iets voor terug: hoogopgeleide

studeren om de hoge

werknemers die belastingen en sociale

kostprijs in eigen land

bijdragen leveren om de pensioenen van

te kunnen ontlopen. In

hun ouders en grootouders te betalen,

academiejaar 2015-2016

leerkrachten die hun kinderen opleiden en

waren ongeveer 30.000

dokters die de zieken genezen. Maar wat

studenten

met

als die ijverige studenten helemaal niet

andere

nationaliteit

van plan zijn in België te blijven?

dan de Belgische met

STUDENTEN ZONDER CENTEN?

een

alle

“

studenten.

In

academiejaar 2008-2009
was dat aandeel nog

Discriminatie op

slechts 2,8 procent. Het

grond van nationaliteit

totaal aantal studenten
dat

is in se verboden

geen

onderwijs

secundair
volgde

in

België steeg in dezelfde

een diplomacontract ingeschreven aan

periode van ongeveer 6 procent tot bijna

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11 procent, alweer een verdubbeling.

Circa 17.000 van hen zijn EU-burgers en

Kostprijs aan de Vlaamse belastingbe-

Studeren in België is relatief goedkoop,

betalen dus het reguliere inschrijvingsgeld.

taler in 2015-2016? Tussen de 150 en 200

in vergelijking met onze buurlanden. In

Om het vrij verkeer van personen in de

miljoen euro.

Nederland zijn sommen tot 5.000 euro

Unie te waarborgen, mogen hogescholen

Niet helemaal eerlijk natuurlijk, want

inschrijvingsgeld per jaar bijvoorbeeld

en universiteiten immers niet zomaar een

globaal zijn die cijfers gelijklopend met

geen uitzondering. Zeker in de medische

onderscheid maken tussen Belgische en

de ons omringende landen: in Nederland

studierichtingen van onze noorderburen

Europese studenten. In 2008-2009 waren

heeft 10,6 procent van de studenten geen
Nederlands secundair diploma,
in Frankrijk is 9,8 procent
niet Frans. In bepaalde studierichtingen is het probleem in
Vlaanderen echter groter dan
in andere: zo is 26,1 procent
van

de

studenten

Dierge-

neeskunde aan de Universiteit Gent afkomstig uit een
andere EU-lidstaat dan België.
Eén op de vier studenten die
Wetenschappen

studeert

in

Vlaanderen is een niet-Belgische

EU-burger.

Hoeveel

van hen uiteindelijk in België
blijven wonen en werken, is
natuurlijk een dark number.
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WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

je gedomicilieerd moet zijn in het gebied
waarin de universiteit gevestigd is, in

"De discussie is midden jaren 80 begonnen

de Franstalige Gemeenschap, dus. Voor

met het arrest Gravier. Dat was een Franse

diegenen die niet gedomicilieerd zijn, is er

studente die in Luik striptekenen wou

een maximum aantal dat mag inschrijven.

volgen aan een kunstacademie. De regel

Eigenlijk is dat een vorm van indirecte

was toen dat buitenlandse studenten

discriminatie."

supplementen moesten betalen", vertelt

Toch

professor Peter Van Elsuwege ons. "Zij

Justitie het quotum, onder bepaalde

vond dat er sprake was van discriminatie

voorwaarden. "Op het moment dat je

op grond van nationaliteit, want Belgische

effectief met cijfers kan aantonen dat

studenten betaalden die supplementen

het risico bestaat dat mensen zullen

niet", vervolgt hij. "Destijds was dat niet

terugkeren, en er te weinig specialisten

zo evident, want het was niet duidelijk

zullen zijn op je eigen grondgebied, mag

of dat onder de bevoegdheid van de EEG

het", verduidelijkt Van Elsuwege. Een

viel." Enkele jaren later volgde de tweede

nationale rechter moet dan het risico van

zaak, waarbij ook dergelijke discriminatie

de situatie inschatten. De beperking moet

op grond van nationaliteit voor universi-

bovendien evenredig zijn.

aanvaardde

het

Hof

van

taire opleidingen verboden werd. Volgens
Van Elsuwege vragen sommige Europese

IEDEREEN DOKTERTJE SPELEN?

universiteiten wel meer inschrijvingsgeld

veranderd: "De basis is nu het Europese

aan studenten die van buiten de EU

Of die zijweg dan ook voor andere

burgerschap. Elke student die de nationa-

komen.

opleidingen mogelijk is? "Die beperking

liteit heeft van een Europese lidstaat, is

Het was in 2010 ook nog het onderwerp

op grond van volksgezondheid is heel

een burger van de Europese Unie. Elke

van een zaak bij het Europees Hof van

specifiek. Dat is enkel voor medische

Europese burger heeft het recht om vrij te

Justitie: de Franstalige Gemeenschapsre-

opleidingen en wanneer met de cijfers

reizen en te verblijven. Daarbij heeft hij

gering wou het aantal inschrijvingen van

in de hand kan aangetoond worden dat

of zij het recht om niet gediscrimineerd

buitenlandse studenten inperken. Vooral

er een waarschijnlijk gevaar is dat als er

te worden op grond van nationaliteit",

Franse studenten staken toen massaal de

onvoldoende nationale afgestudeerden

vervolgt hij, "Als buitenlandse student

grens over om aan Belgische Franstalige

zijn, er te weinig specialisten in eigen

heb je het recht om je in te schrijven,

universiteiten een medische opleiding

land zullen zijn", meent Van Elsuwege.

les te volgen, en niet gediscrimineerd

Volgens hem moet zoiets geval per geval

te worden op grond van nationaliteit.

geëvalueerd worden.

Zeker in België en Oostenrijk is er

“
De discussie was niet zo
evident in de jaren 80

Weinig

buitenlandse

wel wat discussie over. Er worden wel

studenten te weren, dus. "Op grond van

middelen

om

argumenten aangevoerd dat wanneer

nationaliteit kan je sowieso niet discrimi-

er een gigantische toestroom komt, je

neren. Als je voorwaarden oplegt waaraan

toch ergens moet kunnen beperken,

studenten moeten voldoen alvorens zich te

omwille

te volgen. Een gevaar voor de volksge-

kunnen inschrijven, moet je elke student

zondheid, vond de Franstalige Gemeen-

gelijk behandelen", verduidelijkt Van

rische of budgettaire redenen. In se is dat

schap, want de afgestudeerde Franse artsen

Elsuwege nog. “Als je bijvoorbeeld een

hebt die losstaan van de nationaliteit en

trokken na hun studies gewoon terug naar

ingangsexamen invoert, gelden dezelfde

die proportioneel zijn. Dat is altijd de

Frankrijk, waardoor er te weinig dokters

regels voor zowel binnenlandse als buiten-

test die gedaan wordt. Volgens het Hof

overbleven in de Franstalige Gemeen-

landse studenten. Je kan dus niet beslissen

kan de vrees voor buitensporige lasten

schap. "In principe kan het niet, de regel

om enkel voor buitenlandse studenten

een ongelijke behandeling immers niet

is zeer direct: op grond van nationaliteit

een ingangsexamen op te leggen omdat

rechtvaardigen."

mag je niet discrimineren", stelt professor

een opleiding op een bepaald moment te

Van Elsuwege duidelijk. "De universiteit

groot wordt.”

in Wallonië wou de regel opleggen dat

Sinds de jaren 80 is evenwel veel

onderwijs

van

praktische,

organisato-

verboden, tenzij je objectieve redenen
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“Studenten doen nog te weinig aan
sociale controle”
MERENDEEL STUDENTEN SLUIT KOT FLINK AF, MAAR HET KAN NOG BETER
DOOR ARTHUR JOOS
CARTOON DOOR LORENZ KEMPENEERS

De Dienst Preventie voor Veiligheid van Stad Gent heeft begin deze maand, samen met de
Gentse lokale politie, ongeveer 300 studentenkoten gecontroleerd. Dat zijn er minder dan de
vorige jaren, maar toch kreeg ruim 80 procent van de bezochte studenten goede punten.

“We hebben dit jaar minder studenten-

gewoon de politie bellen. “De kans om je

Smits van de Preventiedienst daarover.

woningen kunnen controleren door de

spullen terug te krijgen te vergroten doe

Zelfs als de persoon aan de deur beweert

opnames met de VRT en de interviews

je door je waardevolle spullen te persona-

de gas-, water of elektriciteitsmeter te

met de kranten, maar het was belangrijk

liseren met bijvoorbeeld je rijksregister-

komen opmeten, ga je dus best zelf even

om studenten ook via die weg bewust te

nummer”, geeft de Gentse politie nog

kijken om dat na te gaan. Het probleem

maken”, vertelt Chantal Smits, studen-

mee op haar website.

is dus niet zomaar een kwestie van goede

tenpreventiecoach bij Stad Gent.

BURGERLIJKE AANHOUDINGEN
Heel wat studenten reageren instemmend
wanneer we hen vragen of ze al te
maken hebben gekregen met inbraken,
al zijn echte cowboyverhalen de uitzondering. Student Hendrik schrok zich

sloten te installeren, meent Smits: “We

“

zijn tijdens de preventieactie heel vaak

In 2014 had ruim 60 pro-

zonder veel moeite een pand binnenge-

cent van de studentenko-

had.”

ten geen inbraakveilig slot
AFSLUITGEDRAG EN SOCIALE
CONTROLE

onlangs wel een hoedje: “Ik kwam uit

raakt, zonder dat iemand ons iets gevraagd
Na zomaar via de voordeur te zijn
binnengeraakt, kan iemand met slechte
bedoelingen

vaak

zomaar

een

niet

afgesloten kamer binnenwandelen, en
daar ligt niet zelden een klein fortuin aan

mijn kamer, en stapte de gemeenschappe-

In 2014 had ruim 60 procent van de

elektronica voor het grijpen. Het grootste

lijke ruimte binnen. Die deel ik met enkele

studentenkoten

inbraakveilig

aandachtspunt volgens de politie naast het

kotgenoten. Daar stond een onbekende

slot, waardoor inbrekers weinig moeite

parlofoonprobleem? “Over het algemeen

man rond te neuzen. Mijn eerste reflex

moesten doen om in een kot binnen te

is het afsluitgedrag goed, maar er zijn

was natuurlijk om die persoon weg te

dringen. “Dit jaar, net zoals vorig jaar,

toch nog een paar aandachtspunten. Zo

jagen, maar toen zag ik dat hij een aantal

hebben we vooral ingezet op sociale

laten studenten het vaak na om het slot

spullen onder zijn arm droeg.” Hendrik

controle en afsluitgedrag. Je kan het

ook effectief in het slot te draaien - ze

haalde zijn kotgenoten erbij, en samen

veiligste slot installeren, maar als de deur

trekken enkel de deur achter zich dicht."

hielden ze de man tegen tot de politie er

gewoon niet gesloten wordt of als die

Alle deuren sluiten en ook effectief in het

was. “Dat heet burgerlijke aanhouding”,

met de parlofoon zomaar voor iedereen

slot draaien is dus de boodschap. “Hoe

grijnst hij. “Achteraf bleek dat hij ook

geopend wordt, heb je daar niets aan”, vult

langer de inbreker opgehouden wordt,

jassen met portefeuilles van onbekenden

Smits aan. Bij grotere gebouwen, waar

hoe groter de kans dat hij panikeert en

bij had. Hij was die avond dus ook al in

met een parlofoon wordt gewerkt, buzzen

op de vlucht slaat”, klinkt het nog bij de

andere koten binnengedrongen”, besluit

geen

veel studenten ook zomaar het slot open,

de rechtenstudent.

zonder te vragen wie er voor de deur

Wie zelf het slachtoffer wordt van een

staat. “Studenten doen nog te weinig

inbraak, kan best geen risico’s nemen en

aan sociale controle”, meent Chantal

8
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DE ZES GEBODEN OM PIKKEDIEVEN UIT JE
KOT TE WEREN
1. Doe steeds je kot op slot, ook al ben je maar eventjes weg naar de keuken of naar een andere
kamer in het gebouw.

2. Sluit altijd de voordeur goed af en draai met je sleutel de deur op slot. Sluit je ramen bij het
verlaten van de kamer.

3.

Laat geen onbekenden binnen. Druk bijvoorbeeld niet te snel op de parlofoon om de deur te
openen uit ‘luiheid’ om te kijken of horen wie het is.

4. Bewaar je sleutels uiteraard niet onder de deurmat.
5. Bewaar niet al je geld en waardevolle spullen op dezelfde plaats.
6. Personaliseer zo veel mogelijk je waardevolle spullen door ze te markeren met bijvoorbeeld je

rijksregisternummer. Maak een lijstje op met het merk, type, productienummer en de bijzondere
kenmerken van al die toestellen.

BEN JE TOCH SLACHTOFFER?
1. Contacteer dan steeds en zo snel mogelijk de politie.
2. Vergeet ook niet de kotbaas op de hoogte te brengen, ook al is er geen zichtbare schade door de inbraak.
Misschien kan hij de veiligheid verhogen door wat aanpassingen uit te voeren.
onderwijs

9

"We hebben een heel leger aan
architecten"

DOOR SELIN BAKISTANLI

We schrijven 14 november, rond het middaguur. 200 studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
van de Universiteit Gent hebben zich verzameld aan NEST, waar op dat moment Transitie UGent, een denktank
voor duurzame ontwikkeling, samenkomt. Het begin van een strijd voor het belang van architectuur?

Proffen gingen akkoord om hun lessen

beaamt Kurtulus. "De vele maquettes,

momenteel veel middelen vrij gemaakt

te pauzeren of stopten zelfs een kwartier

plannen en allerhande tekenmateriaal zijn

om het gebouw terug in zijn oorspron-

vroeger. Zo slaagden de studenten erin

zaken die nood hebben aan een fysieke

kelijke staat te herstellen. In het gebouw

om met honderden af te zakken naar het

ruimte. Een ruimte die controleerbaar en

worden maquettes gemaakt en wordt er

Woodrow Wilsonplein, om hun onvrede

afsluitbaar is, waar ons werk veilig kan

met allerlei materiaal, zoals gips en beton,

duidelijk te maken aan het aanwezige

worden achtergelaten en de volgende dag

geëxperimenteerd. Dat is heel contradic-

universiteitsbestuur. We spraken met

opnieuw hervat kan worden. De UGent

torisch: een ruimte waar je zaagt, boort

kopstukken en initiatiefnemers van de

groeit voortdurend en er is plaatstekort op

en maquettes maakt, zou een ruwe ruimte

manifestatie Benedict Coghe en Omer

“

moeten zijn die tegen een stootje kan

De Plateau is een

kan worden. Dit druist in tegen de

Kurtulus, die dit jaar De Loeiende Koe,
de studentenvereniging van de opleiding
Burgerlijk Ingenieur-Architect, leiden.

PLUG AND PLAY

moeilijk gebouw om te
beveiligen en bewaken

Door de jaarlijkse groei van het aantal
studenten en de komst van nieuwe
richtingen, hebben bijna alle faculteiten
te kampen met plaatstekort. "We leven

de plug and play-mentaliteit heerst. Dat

architectuur en logica van het gebouw,
een kostbaar monument."
"De Plateau is zo lek als een zeef. Iedereen
kan overal binnen in de Plateau. Je kan
niet een stuk afsluiten of afsluitbaar

alle faculteiten, maar de methode van plug

maken. Het is een moeilijk gebouw om

elke richting."

haalt de diefstallen aan waarmee de

and play die ze hanteren, werkt niet voor

in een maatschappij waar tijd en ruimte
steeds meer aan het verdwijnen zijn,

en waar een nagel in de muur geslagen

de toegang van te controleren." Kurtulus
vakgroep de afgelopen tijd geconfron-

DE ZOLDERS VAN DE PLATEAU

teerd wordt. Ook maquettes in de ateliers
worden soms vernield. Jeroen Vanden

is ook hoe het plaatsgebrek in auditoria

Het heeft 25 jaar geleden bloed, zweet

Berghe, logistiek beheerder van de

en leslokalen wordt aangepakt aan de

en tranen gekost om de architectuur-

universiteit, betreurt dit ook, maar haalt

UGent: iedereen kan met zijn laptop

opleiding aan de UGent te krijgen. De

een gedeelde verantwoordelijkheid aan.

verbinding maken met de virtuele ruimte

opleiding mocht intrek nemen op de

"De Plateau is inderdaad een moeilijk

waar hij wil, los van ruimte, en wanneer

zolder van het Plateaugebouw in de

gebouw om te beveiligen en te bewaken.

hij wil, los van tijd. Eens je ingeplugd

Jozef Plateaustraat. "De pioniers van de

Veiligheid garanderen is echter niet enkel

bent op het netwerk, kan je je werk

opleiding namen vrede met de ruimte

op te lossen door infrastructurele ingrepen.

hervatten. Eens losgekoppeld kan je plek

die destijds beschikbaar werd gesteld.

Ook de gebruikers, hier de studenten,

ingenomen worden door een ander. Die

Nu de opleiding sterk aan het groeien

dragen een verantwoordelijkheid om te

inwisselbaarheid werkt niet bij in onze

en evolueren is, wordt de vraag naar de

zorgen dat geen deuren worden openge-

opleiding", begint Coghe het verhaal

architectuurschool steeds belangrijker",

houden en dat er zorg wordt gedragen

over het ongenoegen bij de architecten

zegt Coghe. "Dat brengt ons bij een

voor het gebouw. Thuis of op kot laat

in spe. "Die flexibiliteit is een goede zaak

tweede punt. Is de Plateau geschikt voor

je de deur ook niet openstaan. Dit zijn

in auditoria en leslokalen, maar voor onze

de architectuuropleiding? Het gebouw is

alleszins zaken waarover we eens goed

atelierruimtes werkt dit gewoon niet",

een historisch monument en er worden

moeten samenzitten."
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VISIE

Zo leun je stap voor stap richting het

van de grootste flaters op architecturaal

einddoel."

en economisch vlak die de UGent kan

De studenten trekken de problematiek van

Vanden Berghe vindt het opmerkelijk

begaan", zegt Coghe ernstig. "Het is nu

hun opleiding, die volgens hen niet op de

dat de studenten een gebrek aan visie

het moment voor de architecten om hun

juiste plaats zit in het Plateaugebouw,

aanklagen. "Er is een duidelijke visie in het

verantwoordelijkheid op te nemen en het

door naar andere opleidingen. "Misschien

onroerend beleidsplan, dat door de Raad

bestuur moeten overtuigen hun beslissing

zijn er andere faculteiten met dezelfde

van Bestuur werd goedgekeurd. Dat de

te herzien."

problemen: plaatstekort, een programma

noden veranderd zijn, is absoluut correct;

Met de actie in NEST wilden de

dat niet in rekening wordt gebracht.

het is ook de basis waarop de visie werd

studenten de positie van de architect in

Binnen het beleid van de UGent is er

bijgesteld. Maar het patrimonium van de

de maatschappij, of de minimaatschappij

geen algemene visie op het beheer van

hele UGent aanpassen aan snel verande-

van de UGent, versterken. "Het is tijd dat

gebouwen", aldus Coghe. "Er is volgens

rende noden is een werk van lange adem

mij geen dossier waarin de faculteiten

en moet ook ingebed zijn in een visie.

staan opgelijst met het aantal studenten,

Anders werkt het niet. We gaan er ook

het programma, specifieke gebruiken en

meer en meer van uit dat campussen niet

noden. Dit moet gekoppeld worden aan

langer aan één enkele faculteit moeten

een lijst met heel het patrimonium van

worden toegewezen, maar wel ingericht

de universiteit. Er moet gekeken worden

moeten worden volgens de activiteiten

naar welk gebruik het best past bij welk

die er plaatsvinden. Een voorbeeld: de

gebouw, en ik denk dat dat een methode is

bio-ingenieurs zitten al decennialang aan

die momenteel niet
wordt gehanteerd.
Als er ruimte te
kort

is

aan

de

Faculteit Recht en
Criminologie, dan
wordt er gekeken
waar

er

de Coupure, midden

“

in een woonwijk,

Binnen het universiteitsbeleid

maar hebben activi-

is er geen algemene visie op

worden gehuisvest.

het beheer van gebouwen

teiten die beter elders
Zij

krijgen

een

nieuw onderzoeks-

ruimte

gebouw

in

de

over is. We verbouwen het een beetje en

Proeftuinstraat, waar de ruimtes niet per

steken hen daar. Op naar het volgende

onderzoeksgroep worden opgedeeld maar

probleem op de lijst. Op deze manier

waar ze gebundeld worden rond clusters

de architect zijn plaats aan de bestuurs-

worden problemen ad hoc opgelost en

van onderzoeksinfrastructuur. Dat zijn

tafel terug opeist, opkomt voor het belang

blijf je achter de feiten aanhollen. Men

heel concrete stappen. Revolutie voeren

van de architectuur en ingrijpt, net zoals

handelt op korte termijn en er wordt niet

in zo'n omvangrijk patrimonium is niet

een dokter een ziek persoon op straat zou

gestreefd naar een groter verhaal. Zoals bij

mogelijk."

helpen en zijn diensten zou aanbieden.

de slager: volgende!"
De besparingen waarmee onderwijsinstel-

Als er in onze omgeving dingen beter
kunnen, moeten we de mensen helpen tot

EEN ODE AAN ARCHITECTUUR

lingen kampen, zijn volgens de studenten

inzicht komen en onze kennis doorgeven.

geen excuus. "Besparen wil niet zeggen

"Het Technicum was het onderzoekslabo

Het is logisch dat je van mensen die het

dat je niet kunt werken met een bepaalde

voor

een

bestuur leiden niet kan verwachten dat ze

visie. Als er minder geld is, kan je nog

architectuur met open ruimtes bestemd

onmiddellijk het potentieel in een gebouw

steeds kleinere dingen veranderen. Alles

voor

andere

zien. Een architect kan dit wel; hij kijkt

wat je nu doet, kan de richting van de

woorden: een gebouw dat tegen een

door een andere bril naar zijn omgeving

visie uitgaan zonder dat het een drastische

stootje kan. Nu gaat de universiteit het

en ziet daar potenties."

verandering moet teweegbrengen. Als

Technicum ombouwen voor de Pol en

Dat de beslissingen over het Technicum

je een visie hebt, ga je een verbouwing

Soc en gaan er kleine lokalen komen, wat

jaren geleden zijn genomen, houdt hen

misschien anders aanpakken dan wanneer

volledig indruist tegen de logica van de

niet tegen. "Je moet het ijzer smeden

je het puur op basis van de vraag doet.

architectuur. Als dat doorgaat, is dat een

wanneer het warm is. Nu is wat ze van

onderwijs

staalzware

en

betonproeven,

proeven.

Met
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plan zijn heel concreet geworden en

punten en opportuniteiten. Na de actie aan

ACTIE

kunnen we hen wijzen op dingen die

NEST hebben Van de Walle en Vanden

echt niet kunnen", aldus Kurtulus. Coghe

Voor de actie aan NEST zakten zo'n 200

Berghe laten weten dat de studenten met

benadrukt dat ze niet met de vinger

van de ongeveer 350 studenten van de

een concreet voorstel voor het Technicum

willen wijzen, maar net een toenadering

vakgroep af naar het Woodrow Wilson-

mochten afkomen. "Een concreet voorstel

willen zoeken met de Directie Gebouwen

plein. De initiatiefnemers lieten weten dat

is een hele opgave", zegt Coghe. "De

en Facilitair Beheer (DGFB). Vanden

de actie slechts twee dagen op voorhand

studenten zijn akkoord gegaan, maar op

Berghe liet weten dat er reeds een

gepland werd, en zijn gezien alle omstan-

twee voorwaarden. Enerzijds hebben

structurele

band

met

de

vakgroep

Architectuur en Stedenbouw bestaat. "Op
niveau van professoren en DGFB gaat het
bijzonder goed, met de studenten is er
evenwel geen structurele samenwerking.
Een betere samenwerking zonder het
bouwproces te vertragen kan altijd",
aldus Vanden Berghe. Ook rector Rik

we input nodig, data, de randvoorwaar-

“

voorden die je als architect moet krijgen.

Revolutie voeren in zo'n

We willen niet maanden werken aan

Anderzijds moet er ruimte voor zijn.

omvangrijk patrimonium

iets dat op een vergadering opzij wordt

is niet mogelijk

de architecten van DGFB, de Vakgroep

geschoven. We willen samenzitten met
Architectuur en Stedenbouw en de

Van de Walle treedt hem hierin bij. "Ik

digheden heel tevreden met de talrijke

studenten. Hieruit kan een sterke architec-

vind dat het universiteitsbestuur in het

opkomst. Ook Vanden Berghe reageert

turale visie voortvloeien, niet enkel over

algemeen meer gebruik moet maken van

positief: "Het is leuk als studenten kritisch

het Technicum, maar over de ganse site

de expertise die binnen faculteiten en

zijn. Dat is eigen aan het DNA van de

langs de Muinkschelde. Het Technicum

directies aanwezig is. Ik juich dan ook

universiteit. Ze mogen dit meer doen.

kan een eerste stap richting een grote visie

elke versterking toe, hier in het bijzonder

Het is dan een kwestie van met hen in

zijn. Als er gevraagd wordt om met iets

bij DGFB en de Vakgroep Architectuur

dialoog te gaan." Ook Van de Walle liet

concreets af te komen, moeten we met

en Stedenbouw."

weten dat hij niet liever heeft dan contact

iedereen samenwerken, punt. Anders lukt

te hebben met de studentengeledingen

het nooit. Het is een hele opgave, maar

om gedachten te wisselen over aandachts-

niet onmogelijk. We hebben een heel
leger aan architecten binnen de UGent."
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Schamper werft aan!

Elke maandag om 20u in studentenhuis de Therminal
Contacteer ons via Facebook of op schamper@schamper.ugent.be
onderwijs
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Le Monde Stuveresque
§

DOOR SANDER VAN DAMME

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze
gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de
belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

EIN GLÜHWEIN FÜR MICH!

nieuwe vacatures uit. Indien u die rode cape
wel ziet zitten: jammer, maar helaas, er werd

Afgelopen donderdag daalden de eerste

reeds gehoor gegeven aan de oproep. Het

witte vlokjes neder op de geliefde (of soms

kersverse staflid voor het interne dagelijkse

niet zo geliefde) percelen van onze alma

bestuur is Ruben Aleksandr. Ruben zal in

mater. Een mooi dekkend sneeuwlaken

de eerste plaats Basile Van Weyenberg, de

was het niet, eerder een spekgladde brij,

huidige interne bestuurder, bijstaan. Het

maar de boodschap van hierboven mag

interne bestuur onderhoudt voornamelijk

duidelijk zijn: de wintermaanden staan

het contact met de facultaire studentenraden,

voor de deur. Een tijd van loopneuzen en

daarnaast komt ook de Facebook-feed van

gesnotter in de aula's, maar ook één van gulle

de GSR uit deze hoek. De supervrouw van

witbebaarde mannen en fonkelende lichtjes

dienst is Maya Van de Velde. Zij zal zich

in met kettingzaag bewerkte dennenbomen.

ruwweg tien uur per week bezighouden met

Terwijl de goedheilige man over de Gentse

onderwijskwaliteitszorg. Voor de lezers die

daken loopt, komen een aantal kringen van

reeds meelijwekkend het hoofd schudden:

de Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-

deze medewerkers doen dit alles natuurlijk

wetenschappen op de proppen met een heuse

niet voor niets. Er wacht hen als jobstudent

kerstmarkt op de UZ campus. Een sponsor-

een 'interessante verloning', of dat maken

aanvraag werd reeds ingediend bij de Gentse

we tenminste op uit de vacature. Maar om

Studentenraad. Drie volle dagen lang - van 5

het met Multatili te zeggen: “De ziel van

tot 7 december - zullen uw dagen gekleurd

den mens groeit niet van loon, maar van den

zijn met de geur van glühwein en het uitzicht

arbeid die 't loon verdient.”

op foodtrucks en kerstchalets. De kerstmarkt
kadert in De Warmste Week, de welbekende
non-profitactie van Studio Brussel en het
Rode Kruis dat inmiddels aan een twaalfde
editie toe is. De opbrengsten van de
kerstmarkt gaan integraal naar het revalidatiecentrum van het Universitair Ziekenhuis.

VERSE MEDEWERKERS
“Ben jij de superman/-vrouw die wij zoeken?”
Zo stuurde de GSR een poos geleden enkele
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ACHTERKLAP

GEHAKT

DOOR SELIN BAKISTANLI

GECONNECTEERD

GEBEDEN

De Brugspaghetti is een fenomeen

Hoera! Overal wifi in de Blandijn,

De

onder de Gentse studenten, en

behalve dan in het grootste

onlangs af naar Groningen voor

aan fenomenen raakt men niet.

auditorium. Auditorium E, dat

U4, een samenwerking tussen

Het Duurzaamheidskantoor dacht

gebruikt wordt door minstens vier

universiteiten in Gent, Göttingen,

hier anders over en lanceerde

verschillende faculteiten, zal nog

Groningen en Uppsala. Ditmaal

het idee om het rundergehakt

moeten wachten tot volgend jaar.

ging

in het populairste restogerechtje

Neen, decaan Marc Boone is niet

te

infrastructuur en faciliteiten. Fun

UGent-delegatie

de

conferentie

zakte

over

kippen-

gestruikeld over de kabel van het

gehakt, wat veel duurzamer is. Ze

wifi-bakje. Om de wifi te instal-

hadden zelfs laten vallen dat de

leren, is er een week de tijd nodig.

de activiteiten op zondag skipte

studenten er niet over ingelicht

Het auditorium wordt echter zo

omdat hij op zoek was naar een

moesten worden, omdat niemand

frequent gebruikt dat men geen

Mormoonse Kerk.

het zou proeven. Geen paniek, het

periode heeft gevonden waarin

idee staat enkel op de agenda, er is

er genoeg tijd was om de werken

nog niks beslist.

uit te voeren. Lesvrije week (of

vervangen

door

fact: de Duitsers hadden een creationistische mormoon gestuurd, die

paasvakantie) it is!

ADVERTENTIE

Taalreizen overal ter wereld

BEZOE
ONS O K
B U IT E N P D E
LA
B E U RS N D 26/11

Verbreed je horizon

Antwerpenonderwijs
Wolstraat 29

t 03 206 22 65

www.esl-taalreizen.com
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Internationaal
Jong en ambitieus in Saoedi-Arabië
DOOR PIETERJAN SCHEPENS

Het rommelt in Saoedi-Arabië. Op het moment dat Saoedische vliegtuigen rebellen bombardeerden
in Jemen, werden vorige maand prinsen, ministers en miljardairs gearresteerd op verdenking van
corruptie. Verantwoordelijk is de 32-jarige nieuwe kroonprins, Mohammed bin Salman.

Saoedi-Arabië was tot voor kort zowat

nieuwe Saoedi-Arabië was gearriveerd:

het meest gerontocratische land ter

Mohammed bin Salman - afgekort MBS

wereld, bestuurd als het werd door een

- gaf vrouwen een rijbewijs, voormalige

de verjonging van de macht het Huis

half bejaardentehuis onder leiding van de

ministers een cel (weliswaar in het Ritz

van Saoed dichter bij de maatschappij

86-jarige koning Salman. Toen Salman

van Riyad), en de Libanese premier Hariri

waar het over heerst. “Als je kijkt naar de

zijn zoon Mohammed in juni echter tot

een ontslagbrief.

straten van Riyad of elke andere grote stad

kroonprins benoemde, katapulteerde hij

het koninkrijk in één klap richting het

een truts (een horde, red.) millennials aan

de macht te brengen. Niettemin brengt

in Saoedi-Arabië, zie je de gigantische

FRUSTRATIES

millennial-tijdperk. Op enkele maanden

menigtes jonge mannen. Meer dan 60
procent van de Saoedische bevolking

tijd werden topregeringsfuncties herver-

Saoedi-Arabië leek nu niet de meest voor

is minder dan 30 jaar oud, en in die

deeld onder een hoop jonge dertigers. Het

de hand liggende kandidaat om als eerste

demografische groep zijn grote aantallen
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“
Een paar jaar geleden
waren die hervormingen
nog ondenkbaar

‘Vision 2030’. Hij heeft ook gezegd dat

een zware opgave: “Entertainment en

onderwijs een belangrijke factor is om

socializen zijn grotendeels verboden.

het land te ontwikkelen. Zijn plannen

Jobs zijn er weinig, en degene die er

willen vrouwen een grotere rol in de

zijn, zijn vaak saai en enorm inefficiënt.

economie geven en het staatsoliebedrijf

De nieuwe Saoedische leiders weten dat

Aramco gedeeltelijk privatiseren. Zelfs

ze het hier moeilijk zullen hebben. Op

een paar jaar geleden waren die hervor-

cultureel, sociaal en economisch vlak

mingen ondenkbaar geweest. We moeten

moet het land volledig hervormd worden.

misschien geen mirakels verwachten,

De Saoedische jeugd vraagt wanhopig om

maar veel jonge Saoedi’s zien deze stappen

meer welvaart en culturele hervormingen,

als een mijlsteen richting sociale en

zoals cinema’s en andere verbeteringen

economische hervorming, in een land dat

in hun sociaal leven. Toen ik leefde in

al veel te lang aan het stagneren is.”

Bahrein, zag ik iedere dag - vooral tijdens

ontevreden met de huidige sociale realiteit
die vastzit in rigide conservatieve regels

de weekends - hoe de grens overspoeld

NOG MEER FRUSTRATIES

omtrent sociale interactie”, vertelt Ahmed

werd door jonge Saoedi’s. Voor hen
is de grens met Bahrein oversteken de

(niet zijn echte naam, red.) ons, een Belg

Dit betekent niet dat alles op rolletjes

vrijheid ontdekken. Bahrein is nog steeds

die via zijn werk in Bahrein regelmatig

loopt voor MBS. “Er zijn natuurlijk

een politiek conservatief land, maar het

contact had met Saoedi’s. Onze pogingen

redelijk wat risico’s verbonden aan het

is veel minder streng dan Saoedi-Arabië.

om jonge Saoedi’s te laten getuigen over

zo abrupt overdragen van de macht naar

Vrouwen moeten zich er niet bedekken,

dit nieuwe Saoedi-Arabië bleken helaas

een veel jongere generatie in een land

je kan er alcohol drinken, je kan er doen

niet zo succesvol. Iets met afluisteren van

waar macht door patriarchale tradities

wat je wil.”

het internet of zo.

lange tijd het terrein van ouderen was.

Volgens Ahmed kan Mohammed bin

Als MBS binnenkort koning wordt, zal

Salman dan ook op de steun van het

hij de jongste ooit zijn. Hij mag dan wel

merendeel van de bevolking rekenen. “Wat

geprezen worden door jongere Saoedi’s,

ik hoor van veel jonge Saoedi’s, is dat ze

veel oudere conservatieven zien hem met

hun geloof en identiteit willen behouden,

lede ogen aan. Zijn agressief en interven-

en sommige van de excessen van Westers

tionistisch buitenlands beleid kan ook

secularisme

Het

problematisch blijken in de context van

merendeel van de jeugd steunt kroonprins

een Midden-Oosten dat al afziet van

Mohammed bin Salman omdat ze hem op

politieke en ideologische instabiliteit.”

dit moment zien als de enige manier om

Wat die tegenstand betreft, heeft MBS

te ontsnappen aan de heersende sociale

evenwel goed opgelet in de les rond

en economische verstarring. MBS heeft

autoritaire politiek: een anticorruptiecam-

op meerdere gelegenheden verklaard dat

pagne bleek ook voor zijn Chinese collega

hij Saoedi-Arabië weg wil leiden uit de

Xi Jinping een handig instrument om

olieafhankelijkheid richting een gediver-

zich van rivalen te ontdoen.

sifieerde economie. Hij heeft een reeks

Niettemin staat Mohammed bin Salman

hervormingen opgestart onder de naam

volgens Ahmed ook bij de jeugd voor

willen

onderwijs

vermijden.

“
De grens met Bahrein
oversteken, is de
vrijheid ontdekken
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Column
Eenzaamheid troef

DOOR AARICIA LAMBRIGTS

‘Poepen in het buitenland’ was de slogan die De Ideale Wereld
op Erasmus-uitwisselingen kleefde. De unieke, buitenlandse
ervaring biedt echter meer dan enkel losbandigheden. Bezint
eer gij begint, want er zijn meer dingen waar je rekening
mee moet houden dan het meenemen van een rubbertje.

Bij mijn vertrek wist ik al dat mijn Erasmus

ook in het algemeen. Wanneer je erover

anders zou zijn. Ik stond erg sceptisch

spreekt, weten mensen niet hoe ermee om

tegenover de uitermate positieve ervaringen

te gaan. We zien liever niet dat er mensen

van de vele sprekers op infosessies, de verhalen

zijn die die zaken meemaken. We worden er

van vrienden en kennissen. Dat het wel los

liever niet aan herinnerd, lijkt het wel. Een

zou lopen, hoorde ik hen mij bemoedigend

treffende illustratie daarvan zijn sociale media,

toespreken. Twee maanden later, nog lang

waar gebruikers elkaar proberen af te troeven

voordat het kerstmis is, heb ik een foto van

in wie er nu het beste en leukste leven leidt.

zelfgemaakte kerstkoekjes op mijn Facebook

Echte, diepe connecties ontbreken echter. En

gepost. Leuk, maar voor mij meer een alibi

die blijken net zo belangrijk.

dat het hier goed met me gaat en ik geen

De Facebook-app heb ik van mijn telefoon

vragen

behoef,

“

gehaald; ik probeer niet

Niet iedereen is een

naar wat anderen doen.

want

ik zou ze niet positief
kunnen beantwoorden.
Op

Erasmus

gaan

is

absoluut een intense en
waardevolle ervaring. Ik
weet ook dat wanneer

te vaak meer te kijken

feestbeest, groepsdier of
charmeur. En dat is oké

ik er op terug zal kijken,

Wanneer je in de rij staat
te wachten om je voor
een bepaalde trip in te
schrijven en iedereen om
je heen in groepjes staat te

ik tevreden zal zijn dat ik onder meer mijn

kletsen en jij nog niemand kent, begin je je

Duits zo zeer heb bijgeschaafd. De leegte zal

toch af te vragen of er iets mis met je is. We

ik echter ook niet vergeten. De heimwee is

zouden ons niet verplicht moeten voelen om

ondertussen wel over, want het maakt me

het anders voor te stellen dan het is: soms is

niet meer zo veel uit waar ik ben. En dat is

het gewoon echt heel moeilijk om je ergens

het hem net. De uitermate positieve ervaring

thuis te voelen. En voor zij die denken dat ik

komt er niet. En dat lijkt wel te moeten, want

moet stoppen met zagen een een pint moet

ja, is mijn Erasmus het anders wel waard?

drinken: ook zulke moment kunnen erg leeg

Deswegen plaats ik mooie foto’s op mijn

aanvoelen wanneer er geen connectie lijkt

Facebookprofiel. Dan ziet het er toch goed

te ontstaan met mensen in je omgeving. En

uit voor de buitenwereld. Dan hoef je geen

dat is gewoon iets waarover we meer zouden

moeilijke vragen te beantwoorden, niet uit te

moeten kunnen en durven spreken. Niet

leggen hoe het echt zit.

iedereen is immers een feestbeest, groepsdier

Eenzaamheid en vervreemding zijn nog

of charmeur. En dat is oké.

steeds taboes; niet enkel op Erasmus, maar
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Mode
Na de blijde intrede van de Sint wordt het weer tijd om ons af te vragen hoe
braaf we dit jaar geweest zijn. Veel tijd om je schade in te halen, is er niet
meer. De braafste kindjes van de klas herkent Sinterklaas dit jaar trouwens aan
hun duurzame schoentje onder de schoorsteen. Vlug naar de winkel, dus!
De nieuwste hype onder de milieube-

paar schoenen een ander paar aan een kind

wuste medemens is duurzaam schoeisel.

in een ontwikkelingsland.

Wanneer is een schoen effectief duurzaam
en welke betaalbare merken zetten zich

DOOR INES VERNIERS

DUURZAAM GENT
Bij Olga van Genechten, die voormalig
schoenenverkoopster is, ben ik aan het

HET SUCCESVERHAAL

hiervoor in?

juiste adres. Ik spreek haar in Supergoods,
Als je aan VEJA denkt, denk je niet meteen

een winkel vol verantwoorde kledij en

aan de term duurzaam, maar eerder aan

accessoires. Olga noemt het veeleer een

een modieuze alledaagse schoen. De opzet

compromis dat ze VEJA verkoopt: er is

Waarschijnlijk klinkt de combinatie van

van dit merk is dus geheel geslaagd. In

volgens haar niets anders te vinden dat

'duurzaam' en 'schoenen' niet meteen als

Gent zijn VEJA’s te vinden in verschil-

aan de kwaliteit voldoet. Ze verduide-

muziek in de oren. Ik vergeef het je dan

lende etalages en aan de voet van menig

lijkt dat duurzaamheid bij de productie

ook als er spontaan een beeld van geiten-

Gentenaar.

van schoenen haast onmogelijk is: geen

wollensokken in je opkomt. Maar niets

De

KEUZE GENOEG

keten

combineert

is minder waar: duurzame schoenen zijn

“

hipper dan ooit sinds afgelopen zomer.
Bewust of onbewust heb je je vrienden of
familie er waarschijnlijk al mee gespot.
Biologische, veganistische of fair trade
schoenen

vallen

allemaal

onder

de

noemer 'duurzaam', net als zogenoemde
schoenenliefdadigheid. Sommige merken

biologisch

Ik vergeef het je dan
ook als er spontaan een

VEJA,

terwijl

bij derden onvermijdelijk zijn. Op de
productie van derden heb je natuurlijk
geen vat en volledig duurzame leveranciers
vinden, is haast onmogelijk. VEJA is erin
geslaagd om leveranciers te strikken die

lensokken in je opkomt

productie. Olga vult aan dat ze voor haar

zo dicht mogelijk aanleunen bij duurzame
winkel vooral op zoek gaat naar merken

slechts

katoen met fair trade rubber, maar ook

die tot in de kern met duurzaamheid bezig

enkele duurzame ontwerpen uitbrengen

plantaardig leer wordt in hun schoenen

zijn en zo past VEJA toch in dit plaatje.

naast hun gebruikelijke collectie, zoals

gebruikt. Kritisch blijven is dus toch de

Voorts zou het helemaal niet steunen van

Timberland of Puma.

boodschap. Desondanks verdienen ze

dit merk - wegens de onvolmaaktheid

Een van de bekendste merken is dus

hun goede naam wel door steeds innova-

- erger zijn omdat er zo helemaal geen

het Franse VEJA, dat vorig jaar de

tieve materialen te gebruiken, zoals

duurzame producten zouden doorbreken.

Belgische markt veroverde. Een ander

schubben van de tropische zoetwatervis,

Volgens Olga zouden we meer moeten

Frans merk is FYE: zij produceren

tilapiavis of B-Mesh. VEJA geeft eerlijk

zijn zoals onze buurlanden en niet meteen

volledig biologisch, van veters tot zool.

toe dat hun product niet perfect is - een

aan hippies moeten denken wanneer we

Van TOMS hebben ook al meer mensen

transparant beleid dat dan ook weer

het begrip 'duurzame schoenen' horen.

gehoord: het bedrijf schenkt per verkocht

sympathie opwekt.

Zet jij dit jaar je duurzame schoentje?

onderwijs

andere

een schoen te maken, waardoor aankopen

beeld van geitenwol-

profileren zich volledig als duurzaam,
zoals

enkel bedrijf bezit alle grondstoffen om
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Proffen op zondag

DOOR KASPER VAN PARYS
FOTO DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Als logicus vertegenwoordigt Andreas Weiermann de Faculteit Wetenschappen. Zijn schilderijen zijn geen
gulden snedes, maar vloeiende en spontane werken.
HOE BENT U BEGONNEN MET SCHILDEREN?

op een wit doek, maar weet niet wat er uit

Het was eigenlijk toevallig. Ik zat in het

zal komen. Ik werk meestal niet met een

secundair onderwijs, in de Duitse 9e klas.

concreet plan. Ik zie tijdens het proces wat

De leraar kwam de klas binnen met het

er van komt. Bij schilderen kan je je emoties

befaamde idee: “Hier een wit blad papier,

omzetten, bij wiskunde niet. Voor mij zijn

doe er iets mee”. In plaats van een concrete

beide disciplines eerder complementair maar

opdracht was het dus iets heel interes-

in beiden speelt "beauty and truth" een

sants, maar voor de meeste mensen natuurlijk

belangrijke rol.

te veel gevraagd. Ze wisten niet wat doen.
Ik ben dan begonnen met inkt, en trok
gewoon streepjes zonder een bedoeling, tot

HEEFT U EEN VOORKEUR VOOR BEPAALDE
THEMA’S?

er ten slotte een soort abstract landschap uit

De natuur. Bomen bijvoorbeeld zijn altijd

voortkwam. Dat vond hij heel boeiend. “Dit

anders, iedere boom heeft een eigen karakter.

moet je wat verder uitbouwen en er iets van

Bomen zijn ook iets vergevender als er iets

maken”, zei hij.

mis loopt: ze kunnen achteraf niet protes-

WAT TREKT U HET MEEST AAN IN SCHILDEREN?

Een minder goede ervaring was het maken

Ik ben ook een fervente Kolorist: ik probeer

van portretten. Dat trok op niets en dat

kleuren te bewerken. Concrete vormen

merk je ook direct. Wanneer je schildert

zijn voor mij niet zo belangrijk. Het proces

met aquarel, kan het gebeuren dat je iets

geeft voldoening. Het geeft een zekere

doodwerkt. Dan wordt het te geveinsd en

sensatie wanneer je kleuren mengt, en het is

verliest het zijn spontaniteit. Met olie of

altijd verrassend als je merkt wat er allemaal

acryl is ‘doodwerken’ niet het einde van het

mogelijk is. Ik ben ook niet bang om kleuren

verhaal. Je kan dat zo weer overschilderen.

boom plots violet wordt.

ZIJN ER OVEREENKOMSTEN
WISKUNDIGEN EN SCHILDERS?

TUSSEN

kunnen
achteraf niet
protesteren

HOE GAAT U DOORGAANS TE WERK?
Meestal neem ik een foto met mijn iPhone.
Ik heb eerder ook in de buitenlucht gewerkt,
maar het probleem is daar dat het licht

Er zijn wel grote overeenkomsten, maar

verandert en de wolken verschuiven. Een

andere dan men zou denken. Het is niet

foto trekken gaat echter ook gepaard met

zo dat ik wiskunde toepas in mijn schilde-

een zeker verlies, omdat je niet alle kleuren

rijen. Gebouwen en afstanden moeten

op de foto kan terugvinden. Bij dit werk

wel kloppen, maar dat is eigenlijk geen

(zie foto) heb ik eerst een boek gelezen

wiskunde. Al begint wiskunde soms ook

Bomen

MISLUKKEN UW WERKEN WELEENS?

De kleuren. Mijn stijl is meestal expressief.

verkeerd te gebruiken, zoals wanneer een

“

teren.

over hoe men de zee schildert. Maar dit is

met een wit blad papier. Er is een probleem

uitgewerkt zonder foto en gewoon met vrije

en dat moet opgelost worden. Voor een

inspiratie. Ik heb ultramarijn blauw, viridiaan

interessant probleem dient men vaak nieuwe

groen en titiaan wit op het doek bevestigd en

methodes van nul te ontwikkelen. Bij

met elkaar gemengd. Het is een beetje een

schilderijen is dat precies hetzelfde. Ik begin

toevalseffect, maar het lijkt achteraf gezien
vrij realistisch.

onderwijs
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Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR ARTHUR JACOBS

BRUTE PECH, ZEG
“De dinosauriërs hadden echt veel pech."

was. Het gesteente daar zit vol met

Zo luidde de conclusie van een recent

koolwaterstoffen en zwavel. Het ene

Japans onderzoek. Iedereen kent het

zorgde voor een nucleaire winter en het

verhaal van de beruchte planetoïde die 66

andere voor zure regen. Was de planetoïde

miljoen jaar geleden de dinosamenleving

enkele luttele kilometers verder neerge-

deed bezwijken. Op zich al een opmerke-

ploft, dan zouden de dino's nog steeds

lijke tegenvaller, want ruimterotzooi van

het aardrijk regeren. Moge het een troost

die grootte durft slechts heel zelden in de

bieden: de leemte die de dinosauriërs

buurt van de aarde te komen. Nu blijkt

achterlieten, werd gretig opgevuld door

echter dat de inslagplaats in Chicxulub

andere opwindende dieren zoals hamsters

(Mexico) ongeveer de slechtst mogelijke

en buidelratten.

MEDICIJNEN ON STEROIDS
Barstende

een

pilletjes zouden worden vastgemaakt aan

pijnstiller slikken en op je bed liggen?

hoofdpijn,

dus

even

een tweedelige motormolecule waarop

Over enkele jaren lijkt het hopeloos

een laagje ijzeroxide is aangebracht. Door

verouderd, als je Sergiy Minko en zijn

het ijzer aan te trekken met een magneet,

collega’s van de University of Georgia

zou je de medicatie eenvoudig naar de

mag geloven. In de toekomst drukken we

pijnlijke plek in je lichaam kunnen sturen.

allen een staafmagneet tegen ons hoofd

Het klinkt misschien als een veeleer teleur-

bij een migraineaanval. De Amerikaanse

stellende truc voor op feestjes, maar de

chemici bouwen immers aan een nieuwe

techniek kan handig zijn om de nevenef-

generatie medicijnen die van buiten het

fecten van zware medicatie te beperken.

lichaam bestuurd kunnen worden. De

GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS
Wanneer we ‘wijn’ horen, denken we

bewijst dat de titel die laatste toebehoort:

vooral aan landen als Frankrijk en Italië.

een team archeologen dolf vlakbij Tbilisi,

Op een goede dag kunnen we ook

de hoofdstad van Georgië, potscherven

Chili, Argentinië en Zuid-Afrika uit ons

met citroen- en wijnsteenzuurresten op.

geheugen opgraven. Toch staat de wieg

Daarmee is Stalins favoriete druivennat

van de wijntraditie ergens heel anders:

minstens duizend jaar ouder dan de

de sinistere bergen van de Kaukasus.

vroegere oudste wijn, die in het Iranese

Azerbeidzjan, Iran en Georgië bekvechten

Zagrosgebergte werd gevonden.

al decennia lang over wie het eerste op het
lumineuze idee is gekomen om druivensap
te fermenteren. Een recente opgraving
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Freedom of Genes
EEN GESPREK MET BIO-ETHICUS JOHN HARRIS

DOOR EMILIE DEVREESE
CARTOONS DOOR EMILIE DEVREESE, ROBBE STRYBOL
FOTO’S DOOR EMILIE DEVREESE

Ter gelegenheid van de Nacht van de Vrijdenker zakte de Britse professor John Harris af naar Gent om er te
praten over genetische manipulatie bij mensen. Want ja, hoe ethisch verantwoord is het als we in de toekomst
onze kinderen naar hartenlust kunnen 'ontwerpen'?

Stel je voor: je reist naar het jaar 2117

plastische chirurgie-hype in Zuid-Korea,

lijken. Je ziet waarom ze samen zijn. Je

en je ziet hoe je achterkleinzoon trots

zou volgens Harris mogelijk kunnen

kan seksuele reproductie dus eigenlijk

toekijkt hoe zijn driejarige dochtertje haar

zijn in de toekomst, maar is niet erg

zien als een manier om de eigenschappen

eerste zwevende driewielertje uitprobeert.

waarschijnlijk.

het

die je bij jezelf en bij je partner leuk vindt,

Of dat denk je toch, want de atletisch

mogelijk moeten zijn, maar het zal ook

te reproduceren. En deze tactiek is best

gebouwde, roodharige peuter met blauwe

duur zijn. En het is onwaarschijnlijk dat

succesvol.”

ogen lijkt helemaal niet op haar schriele,

een land zoals het jouwe of het mijne zal

donkerharige ouders met fletse ogen.

willen investeren in zoiets voor de gehele

Geen nood: het meisje is wel degelijk

bevolking.

jouw

echte

“In

theorie

zou

SOCIALE KLOOF?

achter-achterkleindochter.

Het idee dat iedereen zijn kinderen zou

Mochten

Haar ouders hebben gewoon even via gene

kunnen modificeren is dus erg aantrek-

evidentie worden, zou dat dan onetisch

editing haar genetisch materiaal aangepast

kelijk, maar niet waarschijnlijk, zowel om

zijn? Of valt het moreel te verantwoorden

naar de laatste trends. Pure sciencefiction?

economische als persoonlijke redenen.

om de genen van je kind om puur

Momenteel wordt er al volop gezocht

Mensen houden immers wel van de

cosmetische redenen aan te passen? Harris

naar manieren om erfelijke aandoeningen

verrassing die de combinatie van hun

gelooft van wel: “Stel dat je eender welke

zoals mucoviscidose en Alzheimer via gene

eigen genen met die van hun partner

genetische eigenschap wil veranderen - zij

voortbrengt. Als je naar koppels kijkt,

het nu oogkleur, huidskleur of intellec-

dag zou dit ook werkelijkheid kunnen

merk je dat de partners vaak erg op elkaar

tuele vaardigheden - dan moet je je het

editing te voorkomen, en op een mooie

designerbaby's

toch

een

worden. Maar wat als we nog

volgende afvragen: zou het voor

enkele stappen verder gaan? Wat

een mens schadelijk kunnen zijn

als we in de toekomst over elke

om deze eigenschappen van nature

eigenschap van onze nakome-

te bezitten, als gevolg van seksuele

lingen zullen kunnen beslissen?

interactie?

Zou het ethisch onverantwoord

zou het dan verkeerd zijn om

zijn om ons nageslacht genetisch

deze eigenschappen vrijwillig te

te modificeren? Niet per se, vindt

produceren, tenzij het schadelijk

bio-ethicus John Harris, emeritus

zou zijn voor anderen?”

professor aan de University of

Vanuit

Manchester.

standpunt is er op ethisch vlak dus
het

niet

manieren
scenario

puur

waarom

liberaal

gebruikt

die

wordt

andere

op

mensen

hiervoor

zouden kunnen schaden. Maar is

gene

het sociaal gezien ethisch? Wat als

als mode-verschijnsel à la de

gebonden redenen uitgroeit tot

beschreven,
editing

zou

zoals

een

niet,

weinig mis met gene editing, zolang

EIGEN GENEN EERST!
Een

Zo

waarbij
gebruikt

wetenschap

worden

gene editing om niet-gezondheids-
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een statussymbool voor de allerrijksten?

Maar het zorgt wel voor mensen die

Niet omdat ik denk dat het goed is voor

Zouden de extra kansen die het creëert

voordelen hebben ten opzichte van

atleten om het te nemen, maar omdat ze

voor kinderen van rijke ouders de kloof

andere mensen. Sommige mensen hebben

een zeer incompleet beeld hebben van wat

tussen arm en rijk niet verder kunnen

de genen om een Usain Bolt te worden,

nu eigenlijk juist prestaties beïnvloedt. Je

vergroten? Harris wijst erop dat we

anderen niet.”

kan geen topatleet zijn zonder personal

moeten onthouden dat er nu al verschil-

Daarnaast vergelijkt Harris gene editing

trainer, zonder diëtist, zonder continue

voor atletische doeleinden met doping,

training, zonder kinesist en een heel team

kinderen kunnen bevoordelen: “Het zou

iets waar hij overigens een voorstander

dat rond jou staat om je te begeleiden. Dat

kunnen, maar dat geldt ook voor vele

van is. “Of het nu fair is of niet dat

kost veel geld en het is ook niet eerlijk,

andere dingen. Mijn universiteit bijvoor-

atleten doping gebruiken, hangt eigenlijk

want vele potentiële topatleten hebben

beeld, de Universiteit van Manchester, is er

af van de regels van de sport. Als de

niet de middelen om het verschil tussen

trots op om bij de top tien, misschien zelfs

sportverenigingen beslissen dat je geen

‘gewoon goed’ en ‘wereldklasse’ te maken.

de top vijf van het Verenigd Koninkrijk

doping mag gebruiken, dan is het zo.

Alle dingen die we doen die wél geaccep-

te kunnen horen. Het betekent dat we

Maar ik denk dat ze daar verkeerd zitten.

teerd worden door anti-dopingsgezinde

lende manieren zijn waarop we onze

een betere opleiding te bieden hebben
dan andere universiteiten, maar voor
die kwaliteit moet je wel betalen, en ik
denk niet dat mensen daar een probleem
mee hebben.” Bovendien hoeft een
genetisch gemodificeerd voordeel bij
een ander geen struikelblok voor een
puur natuur armoezaaier uit de middenklasse te zijn. “Je zou je kinderen wat wij
in het Engels 'an edge' noemen, kunnen
geven, zodat ze een voordeel tegenover
hun ‘tegenstanders’ hebben. Mensen staan
daar nogal achterdochtig tegenover. Maar
ouders willen hun kinderen vooral die
kansen geven voor henzelf. Met andere
woorden: het succes van een ander
betekent niet dat jij moet falen.”

ARMSTRONG DID NOTHING WRONG!
Allemaal goed en wel, maar hoe zit het
dan bijvoorbeeld op vlak van sportethiek?
Zouden atleten met genetisch gemodificeerde spiergroei of een kunstmatig
verbeterd uithoudingsvermogen de fair

play, een belangrijke waarde in de sport,
niet in de weg staan? “Je kan hier op vele
verschillende manieren over nadenken,
maar je moet hoe dan ook duidelijk zijn
in wat je bedoelt met ‘fair’ en ‘unfair’.
Op welke manier zou het oneerlijk zijn?

“
Het succes van een
ander betekent niet
dat jij moet falen

Natuurlijke, willekeurige distributie via
de loterij van seksuele reproductie is niet
eerlijk of oneerlijk. Het is er gewoon.
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organisaties, zijn duur en even oneerlijk

het niet makkelijker maken, het zal even

echt lijkt te helpen? Want ook hier staat

als doping. Dan zou doping gebruiken

moeilijk zijn als voorheen.”

het gebruiken van het middel niet gelijk

misschien beter zijn: het is goedkoper,
universeel te verkrijgen, je hebt niet zo’n

aan het vervangen van studiewerk, enkel
het bevorderen ervan. “Het gaat hier

RITALIN MAKES IT HAPPEN

groot team nodig … Ik denk persoonlijk

opnieuw om een persoonlijke keuze”,

niet dat er een verschil is tussen chemische

Zoals al gezegd, kan je niet enkel voor

aldus Harris. “Een goede vriendin van mij,

of genetische doping en onderwijs,

fysieke,

cognitieve

een neuropsychologe, gebruikt methylp-

training en hard werken.” Bovendien,

doeleinden doping gebruiken. Denk maar

henidaat om haar concentratievermogen

zo meent Harris, biedt doping geen

aan Rilatine, dat niet alleen genomen

en academische prestaties te verbeteren.

alternatief voor hard werk. “Het zijn geen

wordt door mensen met AD(H)D, maar

Ze presteert perfect en het schaadt haar

alternatieven. Zelfs al zou je je spiergroei

ook een populair concentratieverbeterend

ook niet. Zelf voel ik me er niet toe

bevorderen met doping, dan nog zou je

middel is voor gestresseerde studenten in

aangetrokken, maar ik zou deze zaken

moeten trainen.”

de blok. Een gebruik dat door velen met

overlaten aan de persoonlijke keuze.”

Harris illustreert dit verder met een

argusogen bekeken wordt. Is het moeten

Of het nu gaat om gene editing of om presta-

tweede voorbeeld: cognitieve doping.
“Er zijn ook verschillende methodes voor
cognitieve stimulatie. Je kan ze gebruiken
om

je

cognitieve

vaardigheden

te

verbeteren, en dit geldt ook voor middelen
die je atletische prestaties verbeteren. En
ze werken: ze verbeteren de concentratie,

maar

ook

voor

“
Natuurlijke distributie
is ook niet eerlijk
of oneerlijk

het verwerken van gegevens … Maar

tieverbeterende hulpmiddeltjes, voor John

Harris komt de kwestie telkens op hetzelfde
neer: persoonlijk keuze. “Democratie en
vrijheid worden behouden door mensen
een maximale hoeveelheid aan vrije keuze
toe te staan. Ik geloof dus dat democratie
bloeit wanneer vrijheid bloeit. Ik pleit
voor vrijheid voor alle mensen en voor het

je zal nog steeds zelf moeten studeren.

gebruiken van concentratieverbeterende

beschermen van die vrijheid, om ervoor te

Het is dus geen vervanger voor hard

middelen als niet-AD(H)D’er zonder

zorgen dat mensen keuzes kunnen maken

werken, maar het verhoogt gewoon het

echte concentratiestoornissen misschien

en de vrijheid en de macht hebben ze uit te

startlevel. Doping of gene editing zouden

geen teken dat je studie te zwaar voor je

voeren. Maar om goede keuzes te kunnen

dan misschien de spiergroei of het uithou-

is of dat er iets schort aan je studieme-

maken, heb je onderricht nodig. Enkel op

dingsvermogen kunnen verbeteren, maar

thode? Is het niet beter om de onderlig-

die manier zorg je ervoor dat men in staat

een training vervangen kunnen ze niet.

gende stressfactor die je ertoe aanzet

is om goede keuzes te maken in een steeds

Nogmaals: ze verhogen dus enkel het

om het middel te nemen aan te pakken?

complexer wordende wereld.”

startlevel. En waarom ook niet? Het zal

Doet dat er echt toe als het middel je toch

wetenschap
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U mag langzaam beginnen panikeren
MYTHES OVER ETHIEK EN HET INTERNET

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE
FOTO’S DOOR EMILIE DEVREESE

Het gaat allemaal te snel in de 21e eeuw, of dat is alleszins wat alle intellectuelen vandaag de dag lijken te
zeggen. “Daardoor loopt de vooruitgang soms voor op de ethiek”, zegt moraalfilosofe en internetspecialiste
Katleen Gabriels.  
Het is beangstigend als je erbij stilstaat

echter koeltjes mee om te gaan. Uit zijn

“Het is bijvoorbeeld echt verbijsterend

dat het internet pas sinds 1989 echt

commentaar op de beschuldigingen blijkt

hoeveel mensen er op dit ogenblik nog

commercieel gebruikt wordt, aangezien

dat de jonge CEO gelooft dat Facebook

steeds van uitgaan dat de rangschikking

het tegenwoordig het fundament vormt

geen blaam treft. “Facebook is slechts

van de zoekresultaten bij Google zou

van ons alledaagse leven. De tijd waarin

software, waar je die software voor

gebeuren op basis van relevantie of

het een keuze was om een deel te vormen

gebruikt, kiest de gebruiker zelf.”

betrouwbaarheid. In de praktijk werkt

van het World Wide Web is immers al

Volgens mevrouw Gabriels is dit geen

Google namelijk met een heel ingewikkeld

lang voorbij. We worden geboren op het

uitzonderlijke opvatting. “Nog steeds

algoritme. Dat algoritme zorgt ervoor

internet en zullen er waarschijnlijk ook op

gaan erg veel mensen ervan uit dat

dat iedere gebruiker geïndividualiseerde

sterven.

technologie iets neutraals is. Deze stelling

zoekresultaten krijgt, gebaseerd op voor

“

ons onbekende data. Natuurlijk is het ook

Toch is het belangrijk om te beseffen dat
het internet nog steeds relatief jong is

We worden geboren op het internet en
zullen er waarschijnlijk ook op sterven

en er zeker op ethisch vlak nog een hele
hoop onopgeloste problemen zijn waar
we vandaag mee worden geconfronteerd. Rusland zou Facebook gebruikt
hebben in de Amerikaanse verkiezingen,
China is begonnen aan een online sociaal
kredietsysteem en de president van de
VS

communiceert

voornamelijk

mogelijk om je weg naar de top van de
zoekresultaten te kopen. Dat is meestal het
geval bij de eerste resultaten.”

2. "MENSEN GEDRAGEN ZICH ANDERS
ONLINE"
Door de hoeveelheid stalkers en trolls op

via

het internet gaan we er graag van uit

Twitter. We krijgen zo langzamerhand

is echter fout; iedere vorm van techno-

dat mensen zich anders gedragen op het

het gevoel in een aflevering van 'Black

logie, zelfs zoiets banaals als een bril,

internet dan in ‘het echte leven’. Mensen

Mirror' te zitten.

draagt een waardeoordeel in zich mee. Als

lijken veel narcistischer, gemener, sarcas-

Iemand

dilemma’s

mensen de behoefte hebben om iets uit

tischer en irrationeler te zijn wanneer ze

onderzoekt, is Katleen Gabriels, moraal-

die

deze

morele

te vinden, wil dat waarschijnlijk zeggen

achter een scherm zitten. Ook dat beeld

filosofe aan de TU Eindhoven. Zij

dat ze niet tevreden zijn met hun huidige

van een gedragsverandering is echter niet

ontkracht enkele mythes die vaak geasso-

manier van leven of gedreven worden

meer dan een mythe.

cieerd worden met ethiek en techno-

door een drang naar vooruitgang. In

“Op zich verandert menselijk gedrag

logie:

beide gevallen hebben we te maken met

niet wanneer we een virtuele ruimte

een waardeoordeel over onze wereld.

betreden. Dat het idee dat we online

En zelfs de vorm van een product wordt

een andere vorm van moraliteit zouden

1. "TECHNOLOGIE IS NEUTRAAL"

beïnvloed door de normen en waarden

aannemen fout is, werd al enkele jaren

niet

van onze maatschappij. Is het zo bijvoor-

geleden experimenteel aangetoond. Over

makkelijk sinds de verkiezingen van

beeld niet gek dat veel vegetarisch eten

het algemeen stellen mensen zich in een

2016. Facebook wordt ervan beschuldigd

de vorm van vlees nabootst of het meeste

sociale situatie voor zoals ze dat in een

'fake news' te verspreiden, sociale bubbels

speelgoed ‘voor meisjes’ nog altijd roze

gesprek of een brief zouden doen, maar

te creëren en Russische propaganda te

is?”

moreel gedrag kan wel sterk beïnvloed

verspreiden. Mark Zuckerberg lijkt hier

Dezelfde opvatting geldt voor sites en apps.

worden door de context. Onze normen

De

sociale

media
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en waarden gaan dus niet veranderen,

machina' gaan dan ook voornamelijk

Nu zit er nog steeds een soldaat met een

maar het internet gaat sommige waarden

over deze grens tussen mens en machine.

knop achter het scherm van de drones,

uitvergroten en andere inperken.

“Daar zijn we echter nog helemaal niet”,

maar vanaf het moment dat drones

Dat heeft ook te maken met het feit dat de

verklaart Gabriels.

volledig onafhankelijk zullen opereren,

meeste sites irrationeel gedrag aansporen,

"Als we het hebben over artificiële

zal het lastiger worden om verantwoor-

wat uiteraard haaks staat op het nemen van

intelligentie, is het heel belangrijk om te

delijken aan te duiden voor eventuele

doordachte ethische beslissingen. Likes

preciseren wat daarmee precies bedoeld

ongelukken met onschuldige slachtoffers.

op Facebook activeren bijvoorbeeld het

wordt. Cognitief is AI al lang veel slimmer

Dat iets zonder bewustzijn mensen zou

beloningscentrum in onze hersenen en

dan wij; een rekenmachine was dat al. Op

gaan vermoorden, is een heel eng idee”,

op Amazon kan je via de dash button een

vlak van sociale of emotionele intelligentie

vertelt Gabriëls.

product bestellen zonder zelfs je rekening-

staan computers echter nog nergens. Ook

nummer te moeten geven. Al die knopjes,

een vorm van zelfbewustzijn hebben ze

geluidjes en notifications zorgen ervoor dat

nog lang niet.

we veel irrationeler gaan handelen.”

3. "WE HEBBEN NOG GEEN ETHISCHE
PROBLEMEN MET AI"

4. "ALLES KOMT WEL GOED"

Toch wordt AI al op heel veel domeinen

Vaak hebben we als maatschappij het

ingezet, bijvoorbeeld voor de automa-

gevoel dat alles wel goed komt: een soort

tische piloot van een vliegtuig of drones in

van blind optimisme in vooruitgang. In de

het leger. Die computers draaien ook op

praktijk zien we echter dat dit niet altijd

algoritmen die beslissingen maken op

het geval is, en zeker niet bij technologie.

Als we aan Artificiële Intelligentie (AI)

basis van verzamelde data, zoals bij Google

Technologie heeft heel veel toepassingen

denken, denken we aan robots uit Sci-Fi

het geval is. Dat stelt ons echter voor

en als we geen toezicht houden op hoe

films die ons doen twijfelen over wat

morele dilemma’s wanneer zo’n drone of

technologie gebruikt kan worden, kan dat

het precies betekent om menselijk te

vliegtuig een fout maakt. Niemand kan

wel eens heel nare gevolgen hebben.

zijn. De filosofische vraagstukken uit

hier immers nog verantwoordelijk voor

“Op dit moment gebeurt het nog

films en series zoals 'Westworld' en 'Ex

gesteld worden.

maar zelden dat technologie zo wordt
ontworpen dat het als primair doel heeft
om de mensheid te helpen. De vooruitgang
is nu gericht op winst, en niet op sociale
vooruitgang. Onze autonomie en privacy
zijn al duidelijk slachtoffers

“

geworden van onze blinde

Het gebeurt maar zelden dat technologie als
primair doel heeft om
de mensen te helpen

drang naar technische snufjes,
en

daar

profiteren

enkele

monopolies maar al te graag
van. Wij moeten als mensheid
zo snel mogelijk een conversatie

proberen

te

hebben

over wat kan en niet kan op
het internet. Anders zullen onze morele
problemen nog veel groter worden."

wetenschap
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Het doel heiligt de middelen
DOOR HENDRIK TAELMAN

FOTO’S DOOR SELIN BAKISTANLI

De lastige en vermoeiende taak om na een nachtje volledig over de rooie te gaan in de Overpoort, weer naar
huis te wandelen of te fietsen, zal velen van jullie niet vreemd zijn. Wij zochten uit wat de invloed is van de
toestand waarin je je bevindt op de snelheid waarmee je thuis geraakt.

Omdat we sterk geloven in de maatschap-

plein vervolgen de labratten hun tocht

het aantal vrijwilligers wat tegenviel.

pelijke component van de wetenschap,

naar studentenhuis De Therminal. Daar

Het aantal deelnemers lag zo laag dat

opteren we ervoor om de drie meest

wacht hen een proef die hun kungfuk-

onderzoekers zelf moesten deelnemen

voorkomende toestanden van de uitgaans-

rachten test. Iedereen kent immerse het

aan het experiment, iets wat onze kans op

student te reconstrueren. Zat, high en

oude gezegde 'everybody loves kung

publicatie in een 'peer reviewed medical

koud, omdat er een kalf bier op je gemorst

fu fighting'. Ze moeten elk een plankje

journal' ernstig hypothekeert.

heeft.

doorslaan waarop gemene boodschappen
zijn geschreven. Aan de hand van wat

THE GOOD

er op de plankjes geschreven staat, stelt

DAS EXPERIMENT

ons team van psychologen vast wat het

Een van onze participanten studeert

Het parcours dat de testpersonen moeten

zelfbeeld van de proefpersoon is. Vindt

filosofie aan de Blandijn en heeft daarom

afleggen, bestaat uit drie onderdelen.

hij of zij zichzelf een duts, een loser, of

al een natuurlijke affiniteit met geestver-

Eerst moeten de kandidaten te voet van

heeft de kandidaat een diepgeworteld

ruimende middelen. De keuze was dus

het einde van de Overpoortstraat naar het

oedipuscomplex? Wanneer de plankjes

snel

Sint-Pietersplein wandelen. Daar staat een

gebroken zijn, moeten de participanten

verzocht drugs tot zich te nemen. Omdat

fiets met twee sloten. De kandidaten

naar de redactie afdalen waar hun eindtijd

de

hebben slechts één sleutel bij zich. Om

genoteerd wordt.

instelling is die het gebruik van illegale

de andere sleutel te bemachtigen, moeten
ze binnen de aangegeven tijd een raadsel

gemaakt.
universiteit

Hij

werd

een

vriendelijk

gerenommeerde

middelen niet aanmoedigt, werd aan de
kandidaat ook vriendelijk gevraagd om

DE DRIE BIGGETJES

oplossen. Dit onderdeel van het experiment

zich een volle meter van de universi-

test de cognitieve vaardigheden en stress-

Voordat dit alles kon beginnen, moesten

teitsgebouwen te verwijderen. De joint

bestendigheid

proefpersoon.

er drie kandidaten met dezelfde bouw

bevatte een hoeveelheid wiet die ongeveer

Indien ze hier niet in slagen, moeten ze

en gelijkaardige intelligentie gezocht

het equivalent is van wat een kindslaaf van

te voet verder. Van aan het Sint-Pieters-

worden. De kandidaten moesten bereid

de Taliban op een halve dag kan plukken.

zijn om zich een avond

Straatwaarde van 1,5 Molenbeekse kalasj-

volledig over te geven

nikovs.

aan de wetenschap. Deze

Op het eerste gezicht leek onze kandidaat

strenge

voorwaarden

niet veel hinder te ondervinden van zijn

waren noodzakelijk om

toestand. Op het tweede ook niet. Hij

een enigszins wetenschap-

zei niets bijzonder grappigs, wandelde

pelijk resultaat te bekomen.

normaal en wist het raadsel op te lossen.

Helaas

onze

Het was saaier dan verwacht. Het enige

vorsers met geen van deze

wat de onderzoekers konden vaststellen,

voorwaarden

rekening

was dat twee maanden op de Blandijn

aangezien

verblijven niet enkel genoeg was om er

van

de

houden
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heilig van overtuigd te zijn dat wiet ‘zoveel

het herhaald werd, des te onzinniger het

minder schadelijk’ was dan alcohol, maar

onszelf ook leek - vertrok de kandidaat

ook om dat letterlijk om de vijf minuten

met goede moed. Niet veel later was hij

te zeggen. Een hele avond lang. Parcours

wel genoodzaakt om zijn excuses aan te

afgelegd in 9 minuten en 82 seconden.

bieden aan een vuilbak waartegen hij in al

seconden.

THE UGLY
Indien u enige hoop koestert dat het derde
parcours het wetenschappelijk niveau van
dit experiment op zou krikken, dan zult
u lelijk teleurgesteld zijn. De kandidaat,
gekleed in enkel een sportbroekje en
T-shirt, heeft gewoon een blik bier over
zijn hoofd uitgegoten en is dan naar de
redactie gestapt. Hij was boos, had het
koud en stonk naar bier. Achteraf gaf hij
te kennen vooral diepe existentiële vragen
te hebben, zoals what the fok hij aan het
doen was. Hij legde het parcours af zonder
enig noemenswaardig incident. Tijd: 12
minuten en 75 seconden.

CONCLUSIE
Men kan niet verwachten dat er hier iets
serieus geschreven wordt. Wat we wel
kunnen doen, is jullie wijzen op de gevaren
van alcohol en drugs. Deze zijn niet te

THE BAD
Aangezien

het

hele

zijn elegantie was gevallen.

onderschatten, zowel voor de fysieke als

Ten lange leste werd dan eindelijk de

mentale gezondheid. Bier door techno-

onderzoeksteam

fiets gevonden. Hier moest de kandidaat

logie en drang naar winst gebrouwen

bezig was met de screening van de eerste

een raadsel oplossen. Hij kon dit niet, wat

drink je nog altijd met verstand, en wiet

kandidaat, werd de tweede achterge-

eerlijk gezegd niemand verbaasde. Op dit

rook je beter niet. Dat het onaangenaam

laten om zelf een beschonken toestand

punt begonnen zelfs de meest overtuigde

is om met natte haren in de kou te lopen is

te bereiken. Dit bleek de beste beslissing

leden van het onderzoeksteam te twijfelen

geweten, dat het een gevaar voor longont-

van de avond te zijn. De kandidaat had

aan de validiteit van het onderzoek.

steking inhoudt ook.

blijkbaar zo’n onweerstaanbare neiging

Parcours afgelegd in 22 minuten en 64

om alleen te drinken dat de onderzoekers
bijna spontaan 'AA' schreeuwden toen ze
hem ontdekten. Alleen, in een hoekje,
met een halve fles wodka. Ondanks de
vergevorderde toestand van het subject,
werd toch besloten het experiment verder
te zetten. The show must go on. Het
grensgebied tussen wetenschap en show
werd deels door deze mentaliteit steeds
dunner.
De tocht terug begon al niet te vlot
toen er enige verwarring ontstond bij
de kandidaat over wat er nu al dan niet
van hem verwacht werd. Na geduldig
het experiment uit te leggen - hoe meer
wetenschap
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Cultuuragenda
DOOR LUNA NYS

#DAAROMLEESIK

PAVLOVE
8-9/12, DE KROOK

13/12, TREFPUNT CONCERTZAAL

LEESFESTIVAL - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december

CONCERT - Na een uitverkochte relaeseshow in café

wakkert De Krook de goesting om te lezen aan met hun festival

Charlatan en optredens in de Vooruit en Trix, strijkt de

#Daaromleesik. Dit doen ze op vrijdag onder meer met een

psychedelische popband Pavlove uit Gent neer in Trefpunt.

debat tussen studenten literatuurwetenschappen en organisa-

Eind 2016 brachten ze hun eerste single en EP uit, waarna

toren van literaire evenementen. De dag erop begint met een

ze werden geselecteerd voor de De Nieuwe Lichting 2017.

literair concert, waarna een vrij podium volgt. Doorlopend

De bezetting van de groep met zowel vrouwen als mannen

op zaterdag komen enkele UGent wetenschappers langs

zorgt voor een zeer aangename afwisseling van zang. Ideaal

bij Klara-presentatrice Lies Steppe. De tweedaagse wordt

voor zij die houden van een avond vol zweverige noten en

afgesloten met Herman Brusselmans die Anemone Valcke

smachtende stemmen. Bovendien is het ook nog eens heerlijk

enkele boeken aanraadt met daarbij de passende soundtracks,

goedkoop!

cocktails en hapjes.

FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID

LITERAIR RESERVAAT

14-16/12, VERSCHILLENDE LOCATIES

14/12, NEST

EVENEMENT - Tijdschrift Kluger Hans vond dat het tijd

FESTIVAL - Voor het vijfde jaar op rij organiseert Curieus

was voor een feest van het woord. Met dit idee palmen ze

vzw een driedaags festival waarin ze streven naar gelijkheid,

op donderdag 14 december NEST in met hun Literair

diversiteit en verbondenheid. Dit aan de hand van een zeer

Reservaat. Gedurende de hele avond kan je er terecht voor

gevuld programma met onder andere panelgesprekken,

een literair salon vol samenkomst en debat tussen schrijvers

documentaires en festivalbabbels. Het startschot wordt

en lezers. Hierbij zal vooral gefocust worden op de kennis-

woensdagavond 13 december gegeven in de Vooruit met

making tussen opkomend en onbekend talent met uitgevers,

een openingsdebat en theateroptreden. Onder meer Bart

recensenten, lezers en liefhebbers. Voor de eerste editie van

Eeckhout, Coely en Dirk De Wachter maken deel uit van

dit in de toekomst jaarlijks terugkerende evenement kozen

de zeer diverse en erg aantrekkelijke groep bekende gasten

ze het thema ‘De toekomst van het woord – het woord van

die langskomt.

de toekomst’.
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Museumnachtje doordoen
DOOR ELENA DE BACQUER
KAART DOOR TIMME CRAEYE

Museumnacht, die cultuurheilige man, is weer in het land. Aangezien er weeral geen stoute studentjes waren dit
jaar, kunnen we hem op donderdag 7 december van 18u tot 1u gratis een bezoekje gaan brengen, en wel liefst
aan de hand van deze gepersonaliseerde routes. Uitvalbasis: Sint-Pietersplein.

DE HIPSTERROUTE

tentoonstelling 'Hello, Robot' te bezich-

liteit hiervoor gemist hebt.

tigen om te zien hoe afhankelijk je bent
Je doet je eerste stop al flanerend van het

van technologie, maar kan je tussen 20u30

Sint-Pietersplein naar het SMAK, waar

en 23u30 ook onafgebroken afgeven

je je pedant kan tonen over fotografie

op de cosplayende robots die hier dan

“Zullen we eerst nog iets cultureels

bij 'The Photographic', die het werk

meer dan welkom zijn (en zelfs op een

doen, of direct gaan zuipen?” is voor jou

van 35 fotografen van over de wereld

gratis drankje kunnen rekenen). Mooi

geen vraag meer. Jij kent je prioriteiten.

verzamelde. Verzet je voetjes al eens een

zal je dan toekomen in het Museum Dr.

Daarom ga je die nacht slechts op zoek

pasje, want het museum regelde een dj

Guislain, bij de tentoonstelling 'Angst':

naar je kunstige kicks in een straal van 100

en fotograaf om dansende bezoekers vast

van godsvrezendheid tot angst voor de

meter rond je geliefde Overpoortstraat.

te leggen. Om tot in het Designmuseum

medemens, van hoogstpersoonlijke fobie

Daar is het SMAK. Daar is het MSK, met

te raken, zal je wellicht je pastelkleurige,

tot massahysterie. Want wie wil daar niet

haar volledig nieuwe zalen zowel klassiek

met valse bloemen behangen fiets moeten

eindigen om 1u ’s nachts op een donder-

als vernieuwend, met het pianospel en

beklimmen (tenzij je je liever tussen het

dagavond? Toch nog die pint gaan pakken

zang van An Pierlé die zich door jou,

plebs begeeft op het openbaar vervoer,

in de Marimain dan, met spijt dat je die

de toevallige passant, zal laten inspireren.

bah). Gelukkig voor jou is niet alleen de

lezing over Camus’ atheïstische spiritua-

Daar is De wereld van Kina, dat natuur-

cultuur

DE VERLENGDE KROEGENTOCHT
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wonder waar de wilde sisterhood achter

tweede biecht de volgende dag misschien

Fille Folle rondsluipt. Daar is de Sint-Pie-

aangeraden.

tersabdij, waar Sven Speybrouck en

DE CULTUURRACE
Keuzestress of selectiefobie, in ieder geval

filosoof-historicus Maarten Van Dyck je

verzadigt niets jouw cultuurhonger. Geen

DE TOUR DE GAND

in een tijdgerelateerde expositie de vraag

enkel museum kan dan ook die nacht door

stellen: ‘Hoe laat is het?’ Je weet het niet.

Als je geen strop draagt, is het wel een

jou onbezocht blijven. Als een wervelwind

Te vroeg om naar huis te gaan, alleszins.

sjaal van AA Gent, en de ergste plaag die

raas je door de stad: de Sint-Pietersabdij, de

jouw schone stede overkwam sinds de

Wereld van Kina, MSK, SMAK, STAM,

godsdienstoorlogen zijn de West-Vlaamse

Designmuseum, Huis van Alijn, MIAT en

immigranten.

DE BEDEVAART

rasechte

tenslotte het museum Dr. Guislain. Niets

Hoewel je hoopt dat de goede God ziet

Gentenaar en iedereen mag het weten.

houdt je tegen. Niemand weet hoe je het

hoe je elke dag braaf in de les zit, weet

Uiteraard kan je niet gemist worden in het

doet. Nooit doe je het opnieuw. Maar wat

je best dat je zielenheil ook op andere

STAM. Hoewel het Huis van Alijn alleen

een nacht!

manieren te verdienen is. Je gaat eerst te

de deuren van haar binnenplaats opent,

biecht in de Sint-Pietersabdij. Biddend

is het toch wel om plaats te maken voor

met je rozenkrans, openbaart het STAM

een bescheiden feestje in de gezelligste

in de Bijlokeabdij zich op jouw weg. De

binnentuin van Gent met de beste plaatjes

Om half één kijk je met gespeelde teleur-

tentoonstelling 'Stad en universiteit. Sinds

van de jaren 70, 80 en 90. Of toch maar

stelling op je horloge en doe je alsof je ooit

1817' loopt daar nog steeds en verzekert

beter

industriële

echt de intentie had een museum te gaan

ons dat alle studenten er thuis zijn, zowel

geschiedenis van Gent gaan genieten

bezoeken. Don’t kid yourself, kiddo. Je

van vroeger als van nu. Bel uw ma op in

in het MIAT? Niet alleen worden de

zakt dan maar af naar de afterparty in de

een oude telefooncel om haar te vragen

machtige machines van de voormalige

Charlatan om je als wolf in schaapskleren

of je haar nog steeds teleurstelt, volg bij

textielfabriek in werking gezet, ook kan

onder het culturele volk te mengen. Of

gebrek aan antwoord de eerste seizoenen

je zelf de handen uit de mouwen steken

tussen de anderen die doen alsof.

van de Kotmadam op groot scherm en

in de verschillende inloopworkshops van

drink dan maar, het antwoord geraden,

18u tot 23u30. Vind je innerlijke Lieven

een mazout in het STAMcafé. Afgezien

Bauwens en steel eens een weefgetouw,

van wat je nog doet die avond is een

nu je daar toch bent.

van

Jij

de

bent

een

grandioze

DE LAATKOMER

LEGENDE
DE HIPSTERROUTE
DE VERLENGDE KROEGENTOCHT
DE BEDEVAART
DE TOUR DE GAND
DE CULTUURRACE
DE LAATKOMER*
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MUSEUM DR. GUISLAIN

MIAT

HUIS VAN ALIJN
DESGINMUSEUM

SINT-PIETERSABDIJ

STAM

DE WERELD VAN KINA

SMAK
cultuur

MSK
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Slammin' in the Name of the Lord
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, LAURA MASSA
FOTO DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Sinds enkele jaren verovert een nieuwe vorm van dichten langzaam de Gentse literatuurscène: slam poetry. In
deze oorspronkelijk Amerikaanse kunstvorm worden gedichten gebracht in een atmosfeer die meer lijkt op die
van een rap battle. Wij spraken met twee collectieven uit 9000.
Het is donderdagavond en de meeste

ergerde aan het gebrek aan contact tussen

inspiratiebron voor Kevin Amse, die

studenten zijn al lang naar huis om zich

publiek en dichter en de soms doodsaaie

dit jaar derde werd op het kampioen-

op te maken voor een avondje Overpoort.

sfeer bij de voordracht van een gedicht.

schap. Amse geeft ook zedenleer en

Auditorium 3 van de Blandijn wordt

Zijn argument was dat niet alleen het

is naar eigen zeggen veel bezig met

ondertussen ingepland door Auw La, een

gedicht zelf, maar ook de voordracht

maatschappelijke thema's. "Al schreef ik

studentenvereniging die nog maar een

ervan kunst kon zijn. Hij stak zijn licht

ook al over een man die verliefd werd

kleine drie jaar bestaat, maar toch duidelijk

op bij rap battles. De gelijkenissen zijn

op een seksrobot." Bij Auw La moeten

aan het groeien is. “Bij ons worden er

er, maar moeten nu ook niet worden

de thema's niet per se maatschappijkri-

geen teksten uitgedeeld. Alle mensen naar

overschat. Beide genres zijn erg gefocust

tisch zijn. “Ik vind de hedendaagse focus

wie je bij ons kunt komen luisteren, zijn

op ritme en lichaamstaal. Amse beaamt:

op de politiek een beetje ambigu. Er zijn

mensen die met eigen teksten hun ding

"Tijdens het schrijven ben ik al bezig met

heel veel mensen die naar mij komen om

komen doen. Zowel het publiek als de

hoe ik een bepaalde tekst op het podium

te zeggen dat ze zich eigenlijk geen echte

dichters spelen dan gezellig op elkaar in en

ga neerzetten."

slammers voelen, omdat ze het niet op de

je krijgt echt een community feeling", aldus

Het duurde dan ook niet lang voor de

voorzitster

Laureanne

“

Vermaercke. Ook het
collectief
bestaat

Ik ken mensen die

Slambacht
ongeveer

twee

jaar. Volgens hen bestond
er in Gent nog geen echte
scene. "In Gent waren er

een slam gewonnen
hebben met een haiku

eerste

competities

slam poetry gehouden
werden. Vanuit de VS
kwam het fenomeen
overgewaaid
Europa.

In

naar
België

hebben we nu zes jaar

wel af en toe poetry slams van Stemschot,

een kampioenschap, dat dit jaar voor het

maar het was nog niets structureels. Wij

eerst gewonnen werd door een vrouw

waren het eerste echte collectief", vertelt

én Nederlandse, de slamster Lisette Ma

Kevin Amse van Slambacht. "In het begin

Neza. De 19-jarige uit Schaarbeek won

waren het enkel Martijn Nelen en ikzelf,

zowel de publieksprijs als de juryprijs met

maar nu zijn we al met drie. Daarnaast

een tekst over de #MeToo-affaire. De

nodigen we ook soms gastschrijvers uit",

volgende dag kwam ze al op de radio met

aldus Amse.

een nieuw gedicht dat ze opdroeg aan de
andere kandidaten.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP
TEGENDRAADS
Ondanks het feit dat poëzie uit lyriek
voortkomt, is niet elke dichter een goede

Poetry slam kan over alles gaan, maar

performer. Dat besefte ook Marc Smith,

vaak is het maatschappelijk geënga-

een platenproducer uit Chicago, die zich

geerd. Zo is de actualiteit een voorname
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juiste manier zouden doen of het niet over

aldus Vermaercke.

naar eigen zeggen van Buddy Wakefield,

de juiste onderwerpen hebben. Poetry

tweevoudig winnaar poetry slam, met wie

slam hoeft echter helemaal niet politiek

hij ook het podium mocht delen. "Met

KANYE DISSEN

te zijn, dat is gewoon een genre dat vaak

een kwinkslag kan je af en toe de ernst

terugkomt omdat het zich makkelijk

Voor

leent tot het format. Je wil als dichter

dramatisch klinkt, zijn er natuurlijk ook

wie

dit

allemaal

een

beetje

van de thema's wat verteerbaar maken."

uiteraard je publiek zo snel mogelijk

slams die meer richting stand-up comedy

meekrijgen en meestal kunnen mensen

gaan. Kanye West dissen, afgeven op

zich al erg snel inleven in een gedicht als

de hipstercultuur en slams met als titel 'I

Zelfs in dit gezellige lyrische wereldje

het over politieke of actuele onderwerpen

want to buy a sloth with you': het kan

heerst er natuurlijk competitie. 'Founding

COMPETITIEBEESTEN

father' Marc Smith heeft ondertussen al

“

laten weten dat hij niet tevreden is met

Iedereen staat op het podium

beginnen te krijgen. “Dat is een terechte

het institutionele karakter dat de slams

met gelijke middelen

opmerking," vertelt Vermaercke, "maar
dat komt door dat institutionele karakter
en niet door het format, denk ik toch. Die
competitie hoeft niet per se iets negatiefs

gaat. Ook wat de vorm betreft, moet je

allemaal. Kevin Amse was vroeger niet

te zijn, maar als iedereen daar gewoon is

helemaal niet bang zijn om af te wijken.

echt bezig met humor, maar beseft nu dat

om te winnen, is de sfeer natuurlijk een

Ik ken voorbeelden van mensen die een

een paar humoristische bindteksten het

beetje bedorven.”

slam gewonnen hebben met een haiku",

geheel wel goed balanceren. Hij leerde dat

Amse vindt de sfeer op het BK eerder
vrienschappelijk.

"Ik

was

op

het

kampioenschap onder de indruk van de
andere kandidaten. Iedereen staat er met
gelijke middelen, want rekwisieten zijn
verboden. Je staat daar alleen met je
microfoon, en je hebt drie minuten. Als
je over de tijd gaat, word je gediskwalificeerd, wat dit jaar gebeurde met een
Franstalige kandidate. Dat was wel een

“
Competitie hoeft
niet per se iets
negatiefs te zijn

berekende gok, dat over tijd gaan, want ze
kon iedereen wegblazen met haar performance. Eigenlijk had zij op nummer één
moeten staan."

cultuur
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W
Verscholen in een mengelmoes van stad en mens, zijn ze met veel: de gemeenschappen in Gent. Zonder verstarde begripsdefinities of hoogdravende identiteitsvragen wagen we hier een poging om hun een gezicht te geven.

DOOR TOM ANTONISSEN

Sylvia Van Peteghem is hoofdbibliothecaris van de UGent. In

aan politiekers te denken, maar toch geen Napoleon, dank u. Ik

de living van de huisbewaarder van de boekentoren, die in iets

ga voor Picasso.

minder bouwvallige omstandigheden haar natuurlijke habitat
vormt, stond ze ons te woord om het over haar interesses te
hebben.

Op of in welk Gents gebouw zou men u een ballade mogen
brengen?
De boekentoren. Het licht, de gebruikte materialen, de perfecte
gulden snede en verhoudingen ... Het is een goed voorbeeld van
een gebouw dat je bij het binnenkomen niet meteen mooi vindt,
maar dat wél goed aanvoelt.

Welk lied mag absoluut niet door de boxen schallen tijdens
uw begrafenis?
Ik hou absoluut niet van orgel. (zucht diep) Ik heb al dikwijls
geprobeerd om naar klassieke muziek met een orgel te luisteren,
maar dat is echt niet mijn ding.

U bent (opnieuw) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur
bekeert u/uw vroegere zelf zich?

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw reïncarnatie onder handen nemen?
Ik ben enorm into de 19e eeuw en het realisme. John Sargent,

bijvoorbeeld, schildert prachtige dingen. Dan kies ik hem, al mag
hij ook hier en daar wel wat vormen bijschaven.

Welke taal of welk dialect doet stiekem uw (al dan niet
geschoren) snorharen trillen van opwinding?
Ik heb vroeger een jaar in Noorwegen gestudeerd, en het Noors
blijft toch mooi. Ik trok toen veel rond met een Chinese uit Hong
Kong, met wie ik altijd Noors sprak. Toen ik mijn mondeling
examen had afgelegd, vertelde de jury me dat ik Noors sprak met
een Chinees accent. (lacht)

Kim Jong-Un en Trump zitten rond een tafel: naar welke
tentoonstelling sleurt u hen mee om de twee onrustige zielen
met elkaar te verzoenen?
Ik zou hen meenemen naar Parijs om naar de waterlelies van

Heel mei ’68 en de omwenteling die er bij kwam kijken: wat er

Monet te gaan kijken in le Musée de L’Orangerie, aan de Jardin

toen allemaal gebeurde, vond ik ongelooflijk intrigerend. Ik had

des Tuileries. Ik bewonder Michaël Borremans ook enorm,

het graag van dichterbij meegemaakt, maar ik was toen nog maar

maar na een tentoonstelling van hem met die twee zou het alleen

dertien jaar.

nog meer de foute richting uitgaan.

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf doet
uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen uitslaan?

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat
wordt schromelijk onderbelicht?

Ik kan zelf niet dansen, maar wat ik altijd indrukwekkend vond,

Ik denk dat er overal veel verborgen kunst is. We zitten in een

waren die oude walsen. Misschien niet echt een guilty pleasure,

periode waar iets niet lijkt te bestaan als het niet op het internet

maar kom. Ook ‘Take This Waltz’ van Leonard Cohen vind ik

staat. Zo hebben we een boek gemaakt over 200 jaar UGent in

heel mooi.

200 objecten. Wat we uiteindelijk gevonden hebben ... Onvoor-

Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel
zien zitten?
Je hebt historische figuren waar je in eerste instantie naar opkijkt,

stelbaar.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaf.

maar waar bij nader inzien toch heel wat fout mee is. Ik zat eerst
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Recensies
BOEK //

HARNAS VAN HANSAPLAST

DOOR LAURA MASSA

‘Heeft u echt kinderporno verkocht?’ Die

racht. De twee overblijvende zussen

oprechte vraag werd Charlotte Mutsaers

proberen te reconstrueren hoe het zo ver

gesteld naar aanleiding van haar nieuwste

is kunnen komen met hun broer, Barend,

boek ‘Harnas van Hansaplast’ dat verscheen

die moederziel alleen leefde. Het wordt

bij de Amsterdamse uitgeverij Das Mag.

onvermijdelijk ook een zoektocht naar

Enkele collegaschrijvers stapten zelfs met

hun eigen herinnering van de plek die als

de romanpassage over kinderporno naar

tijdscapsule gestold is. Idem dito voor de

de politie. Het moge duidelijk zijn dat

kaviaar en andere feestelijke hapjes in de

Mutsaers in haar nieuwste worp weer de

ijskast. De familiekroniek zou heel cliché-

grenzen tussen fictie en realiteit opblaast.

matig kunnen uitdraaien, ware het niet

Verwarring troef, maar laat dat net de

dat Mutsaers erin slaagt om heel afstan-

kracht van haar verhalen zijn. 'Harnas van

delijk én tegelijk liefdevol naar haar eigen

Hansaplast' is een zeer vintage Mutsaers:

familie te kijken. Kamer na kamer wordt

een verstrengeling van kerstmistaferelen,

tot in de vezels gedissecteerd: de twee

een gitzwarte moeder-dochterrelatie, en

levensechte portretten van hun ouders

een liefde voor het aberrante. Zo wordt de

worden zonder verpinken doorverkocht,

broer van het ik-personage dood - zonder

maar bij het vinden van de stripcollectie

broek, en omringd met stapels porno -

beseffen de zussen dat ze toch niet zo erg

teruggevonden in het ouderlijke huis

verschilden van Barend.

aan de mondaine Utrechste Nieuweg-

FILM //

YOU WERE NEVER REALLY HERE

DOOR SHAUNI DE GUSSEM

'You Were Never Really Here' grijpt je

geheel. De scherpe en soms vroegtijdige

tograaf Thomas Townend overstijgt

bij de keel, stampt je in de maag en laat

cuts van monteur Joe geven enkele keren

zichzelf. 'You Were Never Really Here'

je wezenloos achter. Deze nieuwe beklij-

slechts de insinuatie van geweld in plaats

zal zeker niet ontbreken op de eindjaar-

vende karkaterstudie van een film is

van het expliciet te tonen, maar dit komt

lijstjes van beste films van 2017, en Ramsay

een doordachte toevoeging aan Lynne

enkel de brutale energie van de film ten

ook niet op die van de beste hedendaagse

Ramsay's

filmmakers.

hartver-

goede. Zo eist dit werk een eigen plaats

scheurende en foutloze oeuvre (o.a. 'We

hypergeweldadige,

op in het revanchegenre, ook dankzij een

Need To Talk About Kevin' en 'Morvern

ijzersterke zwijgzame Phoenix die fysiek

Callar').

onthullen

transformeert tot worstelaar en dan ook

een backstory die de posttraumatische

vecht met zijn innerlijke demonen en een

stress en ernstige psychologische afstan-

oncontroleerbare buitenwereld. Hoewel

delijkheid van hoofdpersonage Joe Bini

de film gelijkenissen vertoont met 'Drive',

(Joaquin Phoenix) verklaren, maar deze

onder meer dankzij vele hypnotiserende

momenten zijn spaarzaam en worden

en

met mondjesmaat vrij gegeven: Ramsay

Ramsay wél een ziel en menselijkheid

laat de kijker jagen op de onthullingen

achter het personage. Daarnaast brengt

en presenteert verkrachting en moord als

Jonny

vluchtige momenten binnen een groter

elektronische soundtrack en ook cinema-

Intense

cultuur

flashbacks

esthetische

autosequenties,

Greenwood

een

vindt

schitterende
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De Liegende

. Reporter
DOOR PIETERJAN SCHEPENS

Het levenspad van een taalminnaar
EEN BRIEF DOOR SIEGFRIED BRACKE
Naar aanleiding van de recente beslissing van de Gemeenschapsonderwijsraad om het anderstaligen toe te laten om
hun moedertaal te spreken in de klas, mocht onze redactie volgende brief ontvangen van Siegfried Bracke, lid van
het Bestuurscollege van onze alma mater.
Waarde redactie van Schamper,
Vorige week besloot de Gemeenschapsonderwijsraad dat anderstalige leerlingen
voortaan hun moedertaal mogen spreken in de klas. Onze voorzitter, Bart De Wever,
sprak terecht van een absurd idee, een vervroegde aprilgrap, een ontkennen van de
wil van de arbeidsmarkt. Dit waren wijze woorden, maar ik bleef op mijn ongemak.
Er knaagt sindsdien iets aan mij, waarde redactie. Mijn diepste zelf roert
zich, en vanuit de diepten klinkt een roep om begrip. Zo lang ijveren in de
eenzaamheid, in het duister, bespot en beschimpt, onbegrepen; het laat een mens
niet onaangedaan. Ik ben uitgemaakt voor opportunist, maar ik was er geen.
Ik was voorheen socialist, dat weet u. En u zal mij een gebrek aan principes
verwijten, want nu ben ik Vlaams-nationalist: ik wil volksvreemde elementen buiten en geloof in de vrije markt.
Maar mijn levensdoel, waarde redactie, was de verheffing van de Nederlandse taal. Ik droomde en droom nog steeds
van één Nederlandse taal, zegevierend over heel Vlaanderen, zuiver en schoon, doordrenkt van geschiedenis en
toch zo maagdelijk als het geweten van onze voorzitter na een flesje Cola Zero. En daarom, waarde redactie, was ik
bereid om socialist te worden, want hoe was ik in de faculteitsraad van de Blandijn verkozen zonder de rode vaan
te laten wapperen, hoe was ik de BRT binnengeraakt als ik niet de lofzang van de staatssubsidies gezongen had?
Eveneens daarom, waarde redactie, was ik bereid om Vlaams-nationalist te worden, want mijn journalistenrol was
uitgespeeld toen ik voldoende kijkers had overtuigd dat onze moedertaal, te nobel voor 'u bent', 'u is' verdient.
Wij, taalminnaars, mogen geen genoegen nemen met het uitbannen van Arabisch in onze klaslokalen.
Ga op zoek naar het niet-Nederlandse woord in uw Nederlandse spraak! Mijd het buitenlandse woord
- hoe vertrouwd het ook moge klinken. Telkenmale u Arabisch uit onze klaslokalen verjaagt, treurt onze
Dietse moeder, want een Romaans ‘klaslokaal’ zou een inheemse ‘onderwijsruimte’ kunnen zijn.
O Dietsland! Ik zet mijn strijd voor Uw schoonheid verder, zo nodig in alle eenzaamheid,
zo U het wil omringd door anderen die U het warmste hart toedragen.
Ontzie de inspanning niet, waarde redactie. Ik heb zelf al opofferingen gemaakt.
Met Nederlandse groet,
Zegevrede Bracke
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avonturen

Het jaar is 2 0 1 4 .
Rikkie smeedt snode
plannen om het rectorschap te bemachtigen.
Hiervoor heeft hij de
hulp nodig van de geniale booswicht prof. dr.
Gerardus De Zoute. gespecialiseerd in demagogie en volksmennerij.
Rikkie treft hem in
zijn geheim lab onder
de Watersportbaan.

van

Rikkie

en

Dus Rikkie, als ik het goed begrijp wil je
. . . van het Opus Dei
de universiteit terug de geneugten van het
hebben hun lessen
verlicht despotisme doen ervaren. Geen
ook goed geleerd.
slecht
plan. Maar onze tegenstanders. . .

Maar Gerardus, men kan niet
ernstig verwachten dat ik mijn
macht deel. Het gaat tenslotte
om het lot van Maar uiteraard
velen. Zij heb- Rikkie. Dat
ben mij nodig! idee is absurd.

Ik heb de vrijheid genomen de impasse te
voorzien en op te lossen. Ziehier een ontwerp van mijn hand.

Miekske
Eva heeft Adam ook kleingekregen. Dus hebben ze het reglement aangepast. Krachtdadig
beleid wordt blootgesteld aan
de verlokkingen der vrouw.

diabolische

De Zoute
Absolute gehoorzaamheid

De Liegende Stagiair
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

'Unief Krediet' vanaf 2018
Onze

grootste

zorg

is

eindelijk

zijn onze IT’ers momenteel druk bezig met

count aan Nirvana kunnen verbinden,

verleden tijd: voortaan is er overal wifi.

het ontwepen van een nieuwe app voor de

zodat heel je studentenleven via je gsm kan

Kwatongen zijn er echter ook in tijden van

UGent, die begin volgend jaar geïntrodu-

worden geregeld.

voorspoed, en dat is nu niet anders. Het

ceerd zal worden: Nirvana.

Veder zal de kostprijs van het internet

bestuur is nog aan het zwoegen om ‘WiFi

flink naar beneden gaan. Het spreekt voor

Overal’ uit de grond te stampen, en langs

zich dat zij die meer zullen bijdragen, ook

alle kanten klinkt er reeds kritiek: niet alleen

meer zullen krijgen. Nirvana zal met andere

op de kostprijs (naar schatting een luttele 14

woorden bijhouden welke studenten zich

miljoen euro), maar ook op totaal ongerela-

écht inzetten voor hun universiteit en aan de

teerde zaken, zoals de werking van Minerva

hand daarvan een ‘Unief Krediet’ opstellen,

en dat soort banaliteiten.

Dan zullen geen vier sites, maar slechts één

dat ze in de studentenresto’s kunnen

Maar naar de studenten wordt geluisterd,

gecentraliseerde app al je favoriete sites met

uitgeven en dat de snelheid van hun internet

zelfs wanneer ze onnoemelijk veel klagen.

elkaar verbinden. En daar blijft het niet

zal verhogen. Eindelijk een systeem dat voor

Op aanraden van een Chinese denktank

bij: je zal ook je sociale media en bankac-

iedereen werkt!

satire
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VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

De

‘BLADE RUNNER 2049’ van Denis Villeneuve

OMDAT
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ONZE
PASSIE IS

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden
Digitale cinema in een uniek kader
En een vree wijs café met ‘coole’ drank en muziek
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