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En soms ook een beetje zonder: de stuverkandidaten
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Hannah DemolAu sérieuxedito

er zijn zo van die dossiers waarbij 
studentenvertegenwoordigers opval-
lender op de voorgrond komen. Met de 
nakende prijsstijgingen en de afschaf-
fing van de huurtoelage voor sommige 
homes konden de stuvers uit de sociale 
Raad nog eens vechten voor wat ze 
waard zijn. het is een verloren strijd 
en de vraag is nog maar of er na de ko-
mende stuververkiezingen verbetering 
op komst is.

in het debat rond de stijging van de 
huurprijzen (zie bladzijde 5) koos ma-
rineblauwe liberaal Bert Schelfhout 
de kant van de universitaire directie 
en dus voor de prijsstijgingen. hoewel 
idealistische linksen die elke vorm van 
prijsstijging een schandaal vinden ook 
niet de ideale onderhandelaars zouden 
zijn bij een dossier als dit, zet “berre” 
hier zijn eigen studenten wel een seri-
euze hak. 

vooral het afschaffen van de huur-
toelage doet terecht veel wenkbrauwen 
fronsen. in home bertha wonen veel 

zelfstandige studenten die zelf hun stu-
dies, eten en kot betalen. Wanneer zij 
328 euro per maand moeten betalen 
voor een kamer kunnen zij onmoge-
lijk rond komen. Met andere woorden, 
studenten die fulltime in gent wonen 
moeten hun hele hebben en houwen 
in een kruipkot vol schimmel van min-
der dan tien vierkante meter in home 
vermeylen gaan steken? studenten 
wiens ouders dan wel meer dan drie-
honderd euro kunnen ophoesten voor 
een kot, en dus ook zeker hun gading 
kunnen vinden op de privémarkt, kun-
nen dan gebruik maken van de sociale 
voorzieningen van de universiteit gent. 
erg sociaal is dit plaatje toch niet. het 
woord discriminatie zou al beter van 
toepassing zijn.

het is moeilijk kiezen naar wie eerst 
een vermanende vinger uit te steken. 
de unief die de huurtoelage wil afschaf-
fen, ‘stem van de student’ schelfhout 
die akkoord ging of de slecht lopende 
sociale Raad waar de verantwoordelijke 

stuvers simpelweg afwezig zijn of een 
power nap houden en voor hun neus 
talloze dossiers laten passeren zonder 
het goed en wel door te hebben.

eind maart worden er nieuwe stu-
dentenafgevaardigden verkozen voor 
de soRa en dan hoop je op verbetering. 
Maar al bij het bekijken van de lijst kan-
didaten sterft die hoop een stille dood 
en wordt het weer eens duidelijk dat 
de sociale Raad niet au sérieux wordt 
genomen. Zo is Laurens De Blieck 
zowel kandidaat voor de sociale Raad 
als opvolger voor zijn zus Evelyn, die 
een zitje in de Raad van bestuur pro-
beert te bemachtigen. Zuslief studeert 
eind volgend academiejaar af en zou 
dus opgevolgd worden in de Rvb door 
laurens. gevolg als ze beiden verkozen 
worden: één kostbare studentenstem 
uit een van de belangrijkste raden van 
de universiteit zomaar in de vuilbak. 
veel vertrouwen boezemt het net voor 
de verkiezingen alvast niet in.  ¶
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“mama, ik ben wat later, vandaag ga ik 
naar het theater!”

Theater in Gent
elke euro telt, behalve voor sora-voorzitter 
Bert Schelfhout. hij bedisselt, samen met 
de patrons, een huurprijsstijging voor de 
homes.

Duurdere homes

5

hoog tijd dat daar eens iets over gezegd werd. schamper besteedt deze editie 
uitgebreide aandacht aan i-brain, de psychologie van de liefde en neurologische 
freak-fenomenen, en ontkracht paranormaliteiten met meestermentalist Gili.

Elke student heeft een brein, zo blijkt

16
schamper, heden vol heimwee
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kringen& 
 konventen onderwijs kort

»

«

culturele kroegentocht, wina,  ×
15/03, korenmarkt, 20 uur.

kaas- en wijnavond, chemica,  ×
15/03, trechterzaal therminal, 20 uur.

Upperdare avond, oosterse  ×
afrikaanse kring, 16/03, amber, 20 
uur.

Fuif Vermeylen en Fabiola, home  ×
Vermeylen, 16/03, rector, 22 uur. 

concert: Beethoven pianosonates  ×
door ronald Brautigam, Vlaamse 
Geneeskundige kring, 17/03, Bijloke, 
19.45 uur.

Geologica rocks, Geologica, 17/03,  ×
Frontline, 20 uur. 

sterrenkijkavond, Vereniging voor  ×
natuurkunde, 17/03, sterre, s9, 21 uur.

jeneverparty, erasmus student  ×
network, 18/03, porter house, 22 uur.

dies natalisfuif, Faculteitenkonvent  ×
en Gsr, 19/03, Vooruit, 22 uur. 

toneel: La Grande Bouffe, Vlaamse  ×
Geschiedkundige kring, 20/03, 
ntGent, 20 uur.

casino: Vppk, Geologica, wina,  ×
slavia, 22/03, crypte onder sint-
pietersabdij, 22 uur.

karaoke avond, chemica, 22/03,  ×
porter house, 21.30 uur.

Sterrenkijkavond (17/03)
“Gedaan met ’s nachts eenzaam naar de ster-
ren te staren”, moet een lid van de Vereniging 
voor Natuurkunde op een dag gedacht hebben. 
Sindsdien worden op maandelijkse basis sterren-
kijkavonden georganiseerd, waarbij jonge astrolo-
gen het dak van de S9 van de Sterre overspoelen. 
Op 17 maart zal vooral gefocust worden op Mars, 
de Pleiaden, het Andromedastelsel en de Orion-
nevel. Toegang is gratis en iedereen is welkom. 
Altijd al eens door één van de grote telescopen 
van de universiteit willen staren? Duffel je warm in, 
begeef je om 21 uur naar de Sterre en hoop op een 
heldere hemel. 

CV volgens Sport England sporten studenten te weinig. uit on-
derzoek is immers gebleken dat engelse studenten haast twee-
maal zoveel tijd doorbrengen op café als op één of ander sportveld. 
eén derde van de ondervraagden zegt te weinig tijd te hebben om 
geregeld te gaan sporten, terwijl de helft van de studenten het ei-
genlijk een ideale manier vindt om vrienden te maken. vele on-
dervraagden moesten bovendien bekennen dat ze gedurende hun 
studies het getalletje op de weegschaal steeds verder omhoog 
zien gaan. Om studenten echter aan te moedigen tóch te spor-
ten wil men nu financiële steun bieden wanneer zij kiezen voor 
een sportclub. Op die manier hoopt men dat die sportievelingen 
ook na hun universiteitsjaren zullen doorgaan met sporten. het 
verenigd Koninkrijk rekent reeds op een grote delegatie voor de 
Olympische spelen van 2012.

dat de Nederlanders rare snuiters zijn wisten we al langer, 
maar ze gaan ook mee met hun tijd. de universiteit van Tilburg 
startte op 9 maart een speciale campagne in samenwerking met 
de universiteiten van stuttgart en Kreta. via Facebook wil men 
studenten warm maken om de master Service Engineering te vol-
gen. er is immers een grote vraag naar wetenschappers met dat 
specifiek profiel. en waar kun je nu gemakkelijkst op zoek naar 
jonge enthousiaste nerds? Juist, in Facebookland!

in ons eigen belgië is er dan weer een mooi project gelanceerd 
dat onderwijs en groene energie aan elkaar linkt. Op 34 scholen 
werden door gO! (Onderwijs van de vlaamse gemeenschap) met 
behulp van privéfirma’s zonnepanelen geplaatst. het beheer van 
de panelen blijft bij gO! maar de scholen krijgen een vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van hun daken en besparen zo 30 % 
op hun eigen verbruik. Tijdens de zomervakantie gaat de opge-
wekte energie over op het gewone elektriciteitsnet.  ¶
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was voor de studenten. Wij hebben een te-
genvoorstel gedaan om het oorspronkelijke 
voorstel tot op een aanvaardbaar niveau te 
krijgen en dus prijsstijgingen tegen te gaan. 
de sociale Raad is hiermee akkoord ge-
gaan voor wat de gewone kamers betreft. 
hierdoor stijgen de prijzen dankzij ons voor-
stel voorlopig niet. voor de studio’s kon de 
directie niet akkoord gaan met het voorstel. 
het overgrote deel van de stuvers heeft dan 
ook  gestemd tegen de prijsstijging en de ma-
nier waarop die wordt berekend. 

het doel van de directie was om de prij-
zen aan te passen aan die van de privémarkt, 
maar de privémarkt en de universitaire stu-
dentenhomes kunnen absoluut niet verge-
leken worden. bovendien vonden wij het 
ook niet kunnen dat de huidige bertha-
bewoners hun huurtoelage zouden verlie-
zen. de sociale Raad  had hier gelukkig wel 
oren naar.”

GEEn GraPPEn oP 1 aPrIl

het definitieve besluit over het 
voorstel van de sociale Raad neemt 
het bestuurscollege op 1 april 2010. 

schelfhout verwacht geen direct ak-
koord over het voorstel, door lobby van-
uit home bertha. Koen hostyn heeft al 
aangegeven actie te ondernemen tegen 
het voorstel dat nu op tafel ligt. vooral 
over het afschaffen van de huurtoelage 
zullen nog serieus wat koppen gebroken 
worden.  ¶

BUItEnSPEl?

volgens studentenvertegenwoordiger 
Koen Hostyn was het niet de bedoeling 
dat de sociale Raad zonder tweemaal na te 
denken akkoord zou gaan met het tegen-
voorstel. “bedoeling was dat we nog verder 
zouden onderhandelen. Maar aangezien 
bert meteen akkoord ging, werden we bui-
tenspel gezet. hij schaart zich aan de kant 
van de directie. als stuver vind ik het schan-
dalig dat we de mond werden gesnoerd. er 
zijn helemaal geen prijsstijgingen nodig. de 
homes zijn niet alleen zichzelf bedruipend, 
ze zijn zelfs winstgevend.”

Wouter Degrève, voorzitter van het 
home Konvent: “de universiteit kwam met 
een voorstel dat onaanvaardbaar 

Homes een pak duurder

Wil je straks vertoeven in Home Bertha De Vriese of in de nieuwe homes aan de 
Kantienberg? Zoek dan maar zo snel mogelijk een bijbaantje. Een voorstel waarbij 
de prijzen van de studio’s in Home Bertha flink stijgen en de huurtoelagen voor 
diezelfde home alsook voor de nieuwbouw aan de Kantienberg worden afgeschaft, 
ligt klaar voor goedkeuring bij het Bestuurscollege.

Op maandag 8 maart stemde de sociale 
Raad in met een voorstel om vanaf het vol-
gende academiejaar de huurprijzen voor 
de studio’s aan de de Pintelaan te verhogen 
naar 328 euro, in 2011 zou dat zelfs oplopen 
tot 340 euro. een verhoging van 5,5 procent. 
Momenteel betaal je namelijk maar 310 
euro per maand en kun je als beursstudent, 
bijna-beursstudent of als je in een speci-
fieke sociale of financiële situatie verkeert, 
een maandelijkse huurtoelage van 110 euro 
krijgen. volgens het huidige voorstel vervalt 
deze financiële steun.

Kleine aanpassingen aan de huurprijzen 
gebeuren wel vaker aan de universiteit, zoals 
twee jaar geleden. Ook toen heerste er veel 
commotie rond de beslissing, maar ze kwam 
er uiteindelijk toch door. de onvrede rond 
de prijsstijging kreeg nog een extra dimen-
sie toen tijdens het referendum slechts één 
stem het verschil maakte. Zeer verrassend 
was die afkomstig van Bert Schelfhout, zelf 
studentenvertegenwoordiger.

schelfhout, als stuver ook voorzitter 
van de soRa, verdedigt: “Ja, ik heb voor 
het besluit gestemd. het is immers 
beter dan het aanvankelijke voorstel: 
een prijsdifferentiatie per home en 
iedereen een contract van twaalf maan-
den. in dit voorstel gaan alleen de inwo-
ners van home bertha meer betalen. ik 
vind dat redelijk, aangezien je daar toch 
meer comfort hebt dan in andere homes. 
Met de prijsstijging willen we onder ande-
re de renovaties aan alle homes betalen.”

door Rosien Colin, Fenneke van der Aa en Hannah Demol

Alleen het Bestuurscollege kan het controversiële voorstel nog tegenhouden
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Kandidaatstuvers zouden hun ziel verkopen om goed over te komen nu de 
verkiezingskoorts stijgt. Jammer genoeg voor hen legt de duivel de kandidaten 
liever het vuur aan de schenen dan het op een akkoordje te gooien: welcome to 
the no spin zone! 

De kandidaat-stuvers voor  
de RvB en de SoRa op een rijtje

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van professoren, assistenten en ander ongeregeld dat deze 
universiteit draaiende houdt. Ook nemen ze beslissingen met betrekking tot de begroting van de UGent en het onderzoeks- 
en onderwijsbeleid.

Michael Bouchez (opvolger: Mathias Vander 
Hoogerstraete) is de voorzitter van de actief linkse 
studenten en hun kandidaat voor de Raad van bestuur. 
de proletarische strijd moet ook gestreden worden in de 
universitaire bestuursorganen. alleen niet op facultair 
niveau blijkbaar, want bouchez noch zijn opvolger heb-
ben er ervaring. 

volgens de als betaalt de student de crisis van de 
grootbanken. Ze garanderen een veto tegen iedere 

besparingsmaatregel, beloven de bouw van 10 000 pu-
bliek gefinancierde koten en willen een toename van de 
onderwijsmiddelen tot 7 % van het bbP. als communist 
wil bouchez trouwens iets doen aan de wachtrijen in de 
resto’s. en aan het seksisme: geen foto’s meer van pin-ups 
in schamper als als aan de macht komt.

bouchez heeft wel de pech dat hij in het linkse kiezers-
reservoir van de blandijn moet opboksen tegen de Joerie, 
wiens linkerflank wordt afgedekt door zijn opvolger.

Evelyn De Blieck kwam bij de vorige stuververkiezing 
op voor de sociale Raad en nu hoopt ze haar opvol-
ger Laurens De Blieck op te volgen in de Raad van 
bestuur. l. de blieck was op zijn beurt de opvolger van 
Thijs Verbeurgt. de de blieckjes zijn de officieuze FK-
kandidaten. evelyn komt van de veK en laurens van 
Politeia, beide hebben ze facultaire bestuurservaring. Met 
vage, maar zot effeciënt klinkende programmavoorstellen 

als “proactief internationaliseringsbeleid” en “meer 
ondernemerschap in onze opleidingen” onderstreept 
evelyn haar economische achtergrond. 

Wanneer ze in juni 2011 afstudeert, begint opnieuw 
een opvolgerscarrousel. als broer laurens haar opvolgt, 
laat hij een leeg zitje na in de sociale Raad. eén stem 
minder voor de studenten in één van de belangrijkste ra-
den van de universiteit.

eén van de weinige politiek-onafhankelijke kandi-
daten is Wouter Degrève (opvolger: Sofie Vercruyce), 
hoewel dat hem er alvast niet minder kleurloos op 
maakt. binnen het studentenleven is Wouter niet aan 
zijn proefstuk toe, dit jaar is hij voorzitter van het home 
Konvent en momenteel zetelt hij ook in het vgsO of 
vlaams geneeskundig studenten Overleg. 

de student geneeskunde komt op met een zeer gede-

tailleerd programma. Onvermijdelijk met een zwak voor 
dossiers omtrent de universitaire homes. degrève pleit 
ook voor het eenduidig communiceren van onder ande-
re het onderwijs- en examenreglement. 

degrève is vrij onbekend buiten het hK en de 
geneeskunde, maar zou als een welbespraakte en vlotte 
kandidaat veel zwevende kiezers in zijn kamp kunnen 
lokken.

door Bram Bombeek en Hannah Demol

De Raad van Bestuur
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Joeri Deryckere begon zijn carrière veelbelovend: der 
Juhrer beloofde komaf te maken met de multikul aan de 
blandijn. dat bleek echter een satirisch statement om 
de apathische blandijnstudent wakker te schudden. 
deryckere stampte stuart uit de grond en reanimeerde 
zo de comateuze facultaire studentenvertegenwoordi-
ging van de letteren en Wijsbegeerte. de ondervoorzit-
ter van de gsR heeft een aardige reputatie opgebouwd 
als superstuver, vooral wat betreft de onderwijsdossiers, 

zoals de tweejarige master. hij komt op als onafhanke-
lijke, maar schoot zichzelf in de voet door übersos en fa-
cultaire compagnon-de-route Sander van der Maelen 
als runningmate te nemen. 

als pro-senior van de vgK beseft deryckere het belang 
van overleg met de facultaire studentenverenigingen. 
het maakt hem ook tot een potentieel stemmenkanon 
aan de grootste faculteit van de unief. 

Gertjan Dewaele (opvolger: Sara Peeters) is zelfs 
binnen stuverkringen een nobele onbekende. de man 
heeft naar eigen zeggen jaren ervaring binnen raden en 
commissies, maar onderwierp zich nog niet eerder aan 
het oordeel van de kiezer. hij profileert zich ook als poli-
tiek onafhankelijke.

dewaele werkt zijn programmapunten vrij concreet uit, 
waar anderen blijven steken in gemeenplaatsen. Zo wil hij 

een revamp van het evaluatiesysteem en administratieve 
vereenvoudiging bij giT- of erasmusaanvragen.

burgies zitten gemakkelijk dertien uur per dag voor 
hun computer en dus vinden ze gemakkelijk vijf minu-
ten vrije tijd om te stemmen. de faculteit kent dan ook 
hoge opkomstcijfers. dewaele zou hiervan kunnen pro-
fiteren, ware het niet dat hij er uitziet als een plechtige 
communicant en het moet opnemen tegen een uitge-
kookte bulgaar. 

Kliment Kostadinov Vladimirov Pramatarski (ie-
dereen in bulgarije lacht met zijn korte naam, aldus 
Kliment) (opvolger: Tim Joye) was bij de vorige verkie-
zingen de animo-kandidaat voor de sociale Raad. aan 
deze stembusslag doet hij mee met een opvolger van 
COMaC-signatuur. dat zeer tot onvrede van enkele van 
zijn animo-collega’s, die hem dan ook liever zouden zien 
verdwijnen. in de beste socialistische traditie zit er dus 
een assassinat du prince aan te komen.

in zijn programma legt Kostadinov uiteraard veel so-
ciale accenten. hij profileerde zich in het verleden sterk 
in het Nsv!-dossier en pleit dan ook voor een unief “vrij 
van racisme”.  de architect Kostadinov neemt het in 
de faculteit ingenieurswetenschappen op tegen burgie 
gertjan dewaele. daarbij kunnen de stammentwisten 
tussen de burgies en de archies mogelijk in zijn nadeel 
spelen. Kostadinov moet allicht rekenen op faculteiten 
waar de werklozen van morgen worden opgeleid, zoals 
de blandijn.

Pieter nobels (opvolger: Laura Verhelle)— Pino 
voor de vrienden — is zo blauw als de gelijknamige vo-
gel. lvsv’ers hebben de naam individualisten te zijn en 
toch lijkt iedere lvsv-kandidaat een perfecte kloon van 
zijn voorganger: deftig hemd, proper kopje haar, afkom-
stig uit de rechten of economie en bijna zonder uitzon-
dering bakken dossierkennis. 

Nobels heeft ervaring als facultaire stuver en zat ook 
even in het gsR-bestuur. in zijn programma stelt Pino 
een versoepeling van “beklemmende” reguleringen 

voor om het kotentekort aan te pakken en wil hij de 
hogeschoolstudenten wegpesten van de universitaire 
studeersites. 

lvsv-kandidaten doen het altijd goed bij verkiezin-
gen, bovendien heeft Nobels een grote vRg-achterban. 
bij de vorige verkiezingen werden ruim 2700 stemmen 
verdeeld over drie vechtende honden, die zonder de fa-
culteitenregel overtuigend op eigen kracht verkozen wa-
ren geraakt. Nu is Nobels de enige Rechtenkandidaat.
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laurens De Blieck (opvolger: Evelyn De Blieck) is 
een politicoloog met heel wat ervaring in zijn facultaire 
kring en in de studentenvertegenwoordiging. de blieck 

is meervoudig wereldkampioen Opvolging en als u voor 
hem en zijn zus zou stemmen dan verliezen de studen-
ten een stem in de soRa. Zo simpel is dat.

lies lavens (opvolger: Sanne Verschuren) vat zich-
zelf samen in volgende woorden: geëngageerd, enthousi-
ast, constructief, sociaal en gemotiveerd. Wij willen daar 

graag het woord ‘foef ’ aan toevoegen. de sociale Raad 
is immers een mannenbastion en daar wil de studente 
politicologie graag verandering in brengen. 

Simon Van Damme (opvolger: Sanja Novak) is de 
als-kandidaat en aangezien hij — nogal atypisch voor 
een linkiewinkie — uit de Rechten komt, zal hij zeker in 
de soRa zetelen. daarmee moet hij meteen een van de 

weinige als’ers zijn die ooit voor om het even wat ver-
kozen zal geraken. “een charter […] dat het gebruik van 
seksistische beeldvorming bant”, is van damme’s meest 
lovenswaardige voorstel.

Sander Van der Maelen (opvolger: Joeri Deryckere) 
is de Man van het volk. hij komt dan wel op als onaf-
hankelijke, maar de animo-voorzitter is een rooie wolf 
in schaapskleren. van der Maelen is zeer beslagen in de  

sociale problematiek, maar zijn engagement durft al 
eens doorslaan. Zo vond hij de verkoop van de dvd-box 
van “Oud belgië” een sociaal onrecht omdat “de rijken” 
daardoor de ontknoping eerder zouden kunnen zien. 

laura Verhelle is een vrouwelijke kopie van haar op-
volger Pieter Nobels. Ook haar politieke kleur, marine-
blauw, deelt ze met Pino. ervaring in het stuverwereldje 
of het verenigingsleven heeft verhelle niet en bewijzen of 

ze genoeg kennis van zaken heeft, is dan alvast uitdaging 
nummer één. de posters van de twee zouden trouwens 
zo kunnen gebruikt worden voor de volgende verkie-
zingscampagne van de vld.

Psychologiestudente alcyone Yaro verraadt met 
Kostadinov als opvolger al de meeste van haar pro-
grammapunten. democratisch onderwijs, prijzen in de 
resto’s verlagen en een dikke nee tegen de Nsv!. de wei-
nig verrassende programmapunten gaan gepaard met 

een gebrek aan ervaring als studentenvertegenwoordi-
ger. Maar als enige kandidate uit de faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen is ze alvast verzekerd 
van haar zitje in de soRa.

De Sociale Raad adviseert de Raad van Bestuur over alle zaken met een sociale dimensie, waaronder de studentenvoorzie-
ningen. Net als voor de Raad van Bestuur kunnen de kiezers in theorie vier tribunen afvaardigen naar de Sociale Raad om er 
hun belangen te behartigen. In de praktijk is de helft van de kandidaten al zeker van zijn zitje, dankzij de fameuze “facultei-
tenregel”, namelijk dat er maar één iemand uit dezelfde faculteit mag zetelen. Aangezien laurens De Blieck, lies lavens en 
laura Verhelle uit de Pol&Soc komen, kan er maar één van hen verkozen raken. Als u zich nog afvroeg waarom de stuver-
verkiezingen niet meteen de naam hebben van democratische hoogmis, dan weet u nu waarom.

De Sociale Raad



JVDD het was een niet alledaags tafe-
reel dat zich maandag 8 maart afspeelde 
voor de ogen van de eerstejaars Rechten. 
Professor Marc Cogen kwam de les 
internationaal Publiekrecht ruim tien mi-
nuten te laat binnen en sprak de studenten 
op dramatische toon toe: de faculteit wil 
hem uit zijn onderwijsambt ontzetten en 
uit protest zou de les niet doorgaan.

Officiële reden van de plannen tot ver-
vanging zijn de zeer negatieve onderwijse-
valuaties van Cogen. al is hij er zelf van 
overtuigd dat er meer achter zit: “Mijn 
meningen durven al eens erg uitgesproken 
te zijn. en blijkbaar kunnen zij dat niet 
waarderen.” Cogen durft zelfs het woord 
antisemitisme in de mond nemen. en dat 
kan niet aan een pluralistische universiteit 
als de onze. al mogen we natuurlijk niet 

vergeten dat het de Joden waren die onze 
Christus hebben vermoord.

het is overigens niet de eerste keer dat 
de faculteit hem ‘buiten wil’, vertelt hij. 
“elk jaar doet hetzelfde ritueel zich voor. 
elk jaar stelt de KwaliteitsCel Onderwijs 
voor om mij te vervangen. gelukkig zijn ze 
daar nog niet in geslaagd. de vrijheid van 
meningsuiting is immers niet niets!”

studentenvertegenwoordiger Geert 
Cleuren begrijpt de ontevredenheid van 
de professor, maar ondersteunt de plan-
nen van de faculteitsraad ten volle. “als 
je onderwijsevaluaties serieus wil nemen, 
moet je ze ook opvolgen. als we zelfs die al 
niet volgen, kan ik evengoed thuisblijven 
uit de Raad van bestuur”, aldus Cleuren.

Cogen moet overigens geen schrik heb-
ben dat de universiteit hem volledig wil 

buitengooien. Cleuren: “het enige wat de 
faculteit wil doen is hem zijn lesopdracht 
ontnemen. volledig buitengesmeten wor-
den is trouwens niet zo gemakkelijk. daar 
zou je bij wijze van spreken al het hoofd 
van de rector voor moeten inslaan.”

hoewel Cogen hoopt op een voor hem 
positieve afloop, durft hij geen uitspraken 
te doen over de uitkomst. “die is erg on-
voorspelbaar. de beslissing ligt immers 
volledig bij de faculteitsraad, waar ze over 
de kwestie zullen stemmen. Maar ik hoop 
echt dat ze de verstandige keuze maken. 
Mijn vervanging zou een grote nederlaag 
zijn voor de student en voor de diversiteit 
aan onze universiteit. Zij zouden de grote 
verliezers zijn, niet ik”, aldus Cogen.  ¶

FE Kamp je met overtollig 
speeksel door alleen maar aan 
Quorn te denken en kreun je 
van genot bij kikkererwten en 
tofu? dan is de kans groot dat je een 
vrouw bent! uit onderzoek van eva (ethisch 
vegetarisch alternatief) blijkt namelijk dat 
3/4 van de (bijna) vegetariërs een vrouw is. 
eva had naar eigen zeggen al langer in de 
mot dat haar activiteiten vooral door het 
vrouwelijke geslacht werden bijgewoond en 
organiseerde daarom prompt een enquête 
om dit te testen. de enquête werd op de web-
site geplaatst en zo’n 3400 personen (vooral 
leden en sympathisanten) vulden in of ze al 
dan niet vegetarisch aten en zo ja, waarom. 
en wat bleek? slechts één man tegenover 
vier vrouwen noemde zichzelf een vegetariër. 
en die arme kuikentjes maar in de vermaler 
belanden en de aarde maar opwarmen…

Waarom vrouwen dan 
wel meer vegetarisch eten, 

is niet echt duidelijk. in de 
enquête zelf duiden de vrouwen die-

renwelzijn aan als de belangrijkste reden 
om geen vlees te eten. Op de tweede plaats 
staat de impact van vlees op het milieu, en 
op de derde plaats de eigen gezondheid of 
de gezondheid van het gezin. Mannen schui-
ven dan weer de wereldvoedselproblematiek 
naar voor. volgens het vrouwenrapport (een 
diepgaand onderzoek naar de zeven pijlers 
van het leven van een vrouw) bevestigt dit 
een trend. vrouwen zouden namelijk meer 
begaan zijn met de wereld rondom hen en 
zich daar ook naar gedragen door bijvoor-
beeld meer bioproducten te kopen of vege-
tarisch te eten. 

een bank vooruit en een kus van de juf 
voor het vrouwelijke geslacht? Wel, er kunnen 

natuurlijk ook nog andere zaken meespe-
len. Zo kan het grote aandeel vrouwen ook 
verklaard worden doordat meer vrouwen 
vlees vies vinden of zweren bij groentebur-
gers voor hun strakke lijn. Misschien hebben 
toevallig meer vrouwen de film Babe gezien 
(trauma alom) of Dieren eten van Jonathan 
Safran Foer gelezen. en misschien heeft het 
grote aantal vrouwen gewoon te maken met 
het feit dat ze hoe dan ook meer aanwezig 
zijn in organisaties, zoals onderzoek al heeft 
uitgewezen.

Kortom, de enquête geeft wel een interes-
sante tendens weer, maar is moeilijk repre-
sentatief te noemen. iets wat eva trouwens 
ook niet pretendeert. Maar wie toch het plan 
heeft opgevat om de mannelijke bevolking te 
beschaven, kan gerust de eva site checken 
voor een aantal betoverende recepten.  ¶

Marc Cogen staakt  
uit protest tegen unief

Wie wil er nog een kippenbil?
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UGent deelt eredoctoraten uit
Naar jaarlijkse gewoonte reiken de UGent en zijn faculteiten op Dies Natalis  
eredoctoraten uit. Dit jaar zijn dat Ai Weiwei, Grigoriy Yablonsky, Luc Soete, 
Meinrat O. Andreae, Peter Piot, Ray Dolan en, eh, Guy Verhofstadt. Wie?

door Simon Leenknegt en Lode Rummens

een dikke 30 jaar geleden hield baron 
Peter Piot zelf nog de zitjes van de gentse 
auditoria warm, sindsdien legde hij een lange 
weg af. hij is voormalig assistent secretaris-
generaal van de verenigde Naties, gewezen 
directeur van uNaids en huidig hoofd van 
het institute for global health. verder 
plaatste hij aids op de internationale agen-
da, ontdekte hij mede het ebola-virus in het 
toenmalige Zaïre en is hij voorzitter van de 
Koning boudewijnstichting. de ugent kon 
natuurlijk niet achterblijven en lauwert hem 
dit jaar eindelijk met een eredoctoraat. Om 
aan zijn lijstje toe te voegen, uiteraard.

Luc Soete mag gerust één van de 
grondleggers worden genoemd van on-
derzoek naar de aard en de gevolgen van 
innovatie, lang vóór dit werd bestem-
peld als iets van cruciaal belang voor de 
economische ontwikkeling. Momenteel 
is hij directeur van uNu-MeRiT, een 
onderzoeksinstituut van de united 
Nations university, en geeft hij les aan de 
universiteit van Maastricht. soete is ook 
bekend door de belangrijke beleidsim-
puls die van zijn onderzoek is uitgegaan. 
daarbij aarzelde hij niet om nieuwe en 
soms controversiële paden te bewande-
len, zoals zijn betoog voor een belasting 
op het gebruik van internet per volume, 
de zogeheten bit tax.

de duitse professor Meinrat O. 
Andreae mag een topresearcher heten. 
de man deed aan onderzoek in de che-
mie, fysica, biologie, klimatologie, aard-
wetenschappen en al wat daartussen 
ligt. hij is dan ook directeur van het de-
partement biogeochemie van het Max 
Planck institut für Chemie, ook wel het 
Otto hahn institut, in Mainz. andreae 
onderzocht de invloed van aerosolen – 
de vaste en vloeibare deeltjes die in de at-
mosfeer zweven – op het klimaat. voorts 
verrichtte hij studies over de impact van 
biomassaverbranding op het klimaat.

Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen

Luc Soete
Faculteit economie en Bedrijfskunde

Meinrat O. Andreae
Faculteit wetenschappen

Peter Piot
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de Oekraïense ingenieur 
Grigoriy Yablonsky, professor aan 
de Washington university en st-
louis university, krijgt een eredoc-
toraat voor zijn meer dan 40 jaar 
lang onderzoek naar de kwalitatieve 
herkenning van reactiemechanis-
men. Ook op het vlak van reactie-
kinetiek verdiende hij reeds zijn 
strepen. Zijn lessen en onderzoek 
zijn beladen met moeilijke chemi-
sche en technische vraagstukken 
die hij probeert op te lossen met ge-
bruik van geavanceerde wiskundi-
ge technieken. Technieken die voor 
sommige van zijn studenten moei-
lijk te volgen zijn door ‘s mans diffi-
cult to understand Russian accent.

de kunstenaar Ai Weiwei (艾未未) heeft 
niet meteen de beste verstandhouding met 
de regering van zijn geboorteland China, 
die al een aantal van zijn blogs liet hacken. 
Zijn kunst handelt over de Chinese cultuur 
en geschiedenis en heeft vaak een expliciet 
politieke ondertoon. die sociaalkritische 
ingesteldheid heeft ai Weiwei onder an-
dere aangezet tot een onderzoek naar het 
aantal studenten dat omkwam in de grote 
aardbeving in sichuan in 2008, iets wat hem 
niet in dank werd afgenomen. voorts is hij 
een belangrijke promotor van hedendaagse 
Chinese kunst in het westen. Zo was hij on-
langs betrokken bij de tentoonstelling The 
State of Things in brussel. ironisch genoeg 
is ai het bekendst voor zijn bijdrage aan 
het ontwerp van het ‘vogelneststadium’ in 
beijing, een project waarvan hij zich heeft 
gedistantieerd. Ondanks het welgevallen 
van dat project bij de Chinese autoriteiten, 
werd hij vorig jaar nog ernstig in elkaar ge-
timmerd door de Chinese politie. 

Ray Dolan wordt geëerd voor 
zijn bijdragen aan de cognitie-
ve neurowetenschappen, het in-
tellectuele bastaardkind van de 
neurowetenschappen en de cog-
nitieve psychologie. dolan is pro-
fessor aan het university College 
in londen, waar hij directeur is 
van het Welcome Trust Centre for 
Neuroimaging. Zijn onderzoeken 
spitsen zich toe op de manier waar-
op menselijke emoties worden be-
paald door hersenmechanismen en 
hoe deze interageren met aspecten 
van het menselijke kenvermogen, in 
het bijzonder aandacht en het ma-
ken van beslissingen. de gelauwer-
de dolan behoort wereldwijd tot de 
vijf meest geciteerde wetenschap-
pers in de neurowetenschappen die 
zich met gedrag bezighouden.

We lijsten even op: voorzitter van het 
lvsv, voorzitter van de Pvv-jongeren, 
nationaal voorzitter van de Pvv, Baby 
Tatcher als minister van begroting en 
Wetenschappelijk onderzoek in de rege-
ring Martens vi, de privatisering van de 
aslK, vier Burgermanifesten, omvormer 
van de Pvv tot de vld, belgisch premier 
van 1999 tot 2008 in drie regeringen – 
waar het homohuwelijk, de euthanasie-
wet, de snel-belgwet en de legalisering 
van soft-drugs onder werden goedge-
keurd – géén voorzitter van de europese 
commissie, wél gemeenteraadslid in 
gent, fractieleider van de alliantie voor 
liberalen en democraten voor europa in 
het europees parlement en nog een hele 
trits geweten en minder goed geweten 
feiten. voor welke maatschappelijke ver-
diensten Guy Da Joenk Verhofstadt een 
eredoctoraat krijgt, kunt u zelf uitmaken.

Ai Weiwei
Faculteit politieke en 
sociale wetenschappen

Guy Verhofstadt
institutioneel eredoctoraat

Ray Dolan
Faculteit psychologie en 
pedagogische  wetenschappen

Grigoriy Yablonsky
Faculteit ingenieurs- 
wetenschappen
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JVDD goed nieuws voor dokters in spe: de 
basisopleiding geneeskunde, die nu uit drie 
bachelor- en vier masterjaren bestaat, zal 
binnenkort voor de doorsnee student slechts 
zes jaar meer duren. Reden voor die veran-
dering is tweeledig: enerzijds komt belgië zo 
tegemoet aan een europese eis uit 1975 en 
anderzijds zijn de studenten een jaartje min-
der financieel afhankelijk van hun ouders. Of 
toch de meeste.

voor de studenten die zich willen speci-
aliseren wordt de opleiding in zijn totaliteit 
een jaartje korter, maar voor zij die een carri-
ère als huisarts ambiëren verandert er in the 
long run niets: waar de opleiding tot huisarts 

nu zeven plus twee jaar duurt, zal ze in de 
toekomst zes plus drie jaar duren.

hoofd huisartsengeneeskunde van de 
ugent Jan De Maeseneer verduidelijkt: “het 
zevende jaar gold nu eigenlijk als het eerste 
specialisatiejaar voor degenen die zich spe-
cialiseren in huisartsengeneeskunde — een 
specialisatie die drie jaar duurt. Maar voor 
alle andere specialisaties kwam dat zevende 
jaar er gewoon bovenop. dat kon eigenlijk 
niet langer.”

Wouter Degrève, voorzitter van de 
studentenWerkgroepOpleiding (sWOP) van 
de vlaamse geneeskundige Kring en jaar-
vertegenwoordiger van de tweede master 

in de geneeskunde, is bijzonder opgetogen 
met de beslissing. “de ugent heeft een on-
miskenbare voortrekkersrol gespeeld en 
heeft de andere universiteiten op sleeptouw 
genomen. We zijn dan ook erg tevreden dat 
de knoop eindelijk is doorgehakt en fier dat 
we zo’n groot stuk hebben kunnen bijdragen 
aan deze realisatie”, aldus degrève.

de verkorting van de opleiding zal gradu-
eel worden ingevoerd vanaf september 2011. 
Wie op dit moment reeds geneeskundestu-
dent is, zal er met andere woorden niet al te 
veel van merken.  ¶

Opleiding Geneeskunde 
wordt een jaartje korter

Roma bezetten  
verlaten UGent-pand

ll een groep van vijftig Romazigeuners 
heeft begin maart een verlaten pand van 
de ugent gekraakt in de de Pintelaan. 
voordien woonden ze op een verlaten 
terrein van de lijn in de Wondelgemse 
Meersen, over deze ‘sloppenwijk’ werd eind 
vorig jaar nog schande gesproken in de na-
tionale media. de lijn wil dat terrein nu 
gebruiken om een nieuwe stelplaats op te 
bouwen en stelde dan ook een ultimatum: 
de Roma moesten weg tegen ten laatste 15 
maart. die hebben echter niet gewacht op 
het verstrijken van deze datum en lieten 
hun oog vallen op de leegstaande gebou-
wen in de schaduw van het uZ.

het pand wordt al meer dan 10 jaar 
niet gebruikt, bedoeling van de ugent is 
om op termijn tot de sloop over te gaan. 
achter de kille, ijzeren poort aan de straat-
kant schuilt een verwaarloosd terrein met 

enkele oude barakken. daarin zijn enkele 
geïmproviseerde huisjes gebouwd die als 
slaapplaats moeten dienen. enkele buizen 
steken uit het dak en fungeren als schoor-
steen voor de primitieve houtvuurtjes die 
gevoed worden met de ter plekke gekapte 
bomen. er is een kleine generator die wat 
elektriciteit kan opwekken, sanitaire voor-
zieningen lijken echter volledig te ont-
breken. Mensonterende omstandigheden 
voor gezinnen met kinderen om de winter 
in door te komen.

lang zullen ze er echter niet kunnen 
blijven, de ugent is in allerijl naar de vre-
derechter getrokken om de uitzetting van 
de groep te bekomen. Rector Paul Van 
Cauwenberge: “ik heb wel begrip voor hun 
situatie, maar dit pand is veel te gevaar-
lijk. ik ben de eindverantwoordelijke als er 
daar iets zou mislopen, ik kan dan ook niet 

toestaan dat zij hier blijven. vorige week 
ben ik zelf het pand gaan bezoeken en het 
risico is werkelijk te groot. elke dag dat ze 
daar zitten is een gevaarlijke dag.”

van Cauwenberge: “door plaatsgebrek 
waren er geen gebouwen beschikbaar die 
we in ruil konden openstellen. het is ook 
niet onze taak om hen op te vangen, dat 
is de taak van de overheid. We hebben de 
burgemeester gecontacteerd en zijn bereid 
mee te zoeken naar een alternatief.” in af-
wachting van de werkelijke uitzetting is de 
juridische dienst van de ugent niet bereid 
verder te communiceren in deze zaak. 

Na een tocht langs onder meer de 
Poel, het ondertussen gesloopte post-
kantoor aan het sint-Pietersstation en 
de Wondelgemse Meersen, lijkt er ook nu 
geen einde te komen aan de diaspora van 
de Roma doorheen het gentse.  ¶



Studentenblad

      van de 

Universiteit 

      Gent
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“de één zijn dood is de ander zijn brood.” 
het is een veelgebruikt spreekwoord, maar 
sommigen verdienen ook letterlijk hun 
brood door over lijken te gaan. Ook in tijden 
van economische crisis en klimaatsopwar-
ming blijft de dood een rots in de branding 
voor begrafenisondernemers. Of, zoals de 
film Meet Joe Black ons leerde: de dood is de 
enige zekerheid in dit leven naast de belas-
tingen. Wie er geen probleem mee heeft om 
met zijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd 
te worden, kan dus steeds helpen om overle-
denen in stijl onder de grond te krijgen. 

lIJKEn WaSSEn

lijken wassen is volgens de wandelgangen 
één van de best betaalde studentenjobs die er 
bestaan. Op internetforums noemen enkele 
dodenwassers bedragen van 20 tot 25 euro 
per uur. gevoelige zieltjes en mensen met 
smetvrees hebben waarschijnlijk een broer-
tje dood aan dergelijke bijverdiensten, maar 
voor wie de knop in zijn hoofd kan omdraai-
en is het een job als een ander. lijkenwassers 
moeten wel op de hoogte zijn van het feit dat 
dode lichamen soms nog geluid of beweging 
kunnen maken, vanwege lucht die wil ont-
snappen. best wel even schrikken voor wie 
de avond ervoor nog naar Zombi Holocaust 
of 28 days later heeft gekeken. 
 

in onze zoektocht naar mortuaria waar je 
aan de slag kan in gent, kwamen we echter 
niet op de verwachte goudmijn uit die het 
lijkenwassen schijnt te zijn. het algemeen 
Ziekenhuis Jan Palfijn in gent houdt bijvoor-
beeld alvast voet bij stuk dat er geen studen-
ten in hun mortuarium werken. dan maar 
enkele miljoenen verdienen in het mortuari-
um van de geneeskundefaculteit? Mis poes! 
Wie als geneeskundestudent een tandje bij-
steekt in de zogenaamde ‘snijkamer’, krijgt 
als vergoeding een bon van de Fnac. Waarde: 
5 euro. ehbO-lessen aan dezelfde faculteit 
verdienen zelfs meer. 

de reden waarom studenten toch hun 
handen uit de mouwen steken in de snijka-
mer, heeft eerder met prestige te maken. een 
studente geneeskunde legt uit: “het staat 
goed. Je krijgt namelijk een attest om te to-
nen dat je het gedaan hebt en om bijvoor-
beeld binnen te raken in chirurgie is dat een 
echte hulpbron.” Wie lak heeft aan prestige 
en gewoon vette cash wil binnenhalen, moet 
echter in een andere richting zoeken. 

KIStEn DraGEn

een job als kistdrager verdient bijvoor-
beeld wel heel goed. een begrafenisdienst 
duurt 2 à 3 uur en dragers krijgen een ver-
goeding van om en bij de 40 euro. belangrijk 
bij dit werk is dat je de juiste lengte hebt: de 
lengtes van de verschillende dragers moeten 
uiteraard op elkaar afgestemd zijn. Tweede 
voorwaarde heeft te maken met een zekere 
graad van seriousness die je moet behouden 
tijdens een dienst. dragers moeten steeds se-
reen, deftig, respectvol en beleefd blijven ten 
opzichte van de nabestaanden in de kerk. 
Ook word je als drager onderworpen aan 
een kledingetiquette en moet je het werk bo-
vendien fysiek aankunnen. dragers worden 
trouwens niet altijd geconfronteerd met het 
lichaam dat in de kist ligt: vaak zijn de kisten 
al gevuld voor ze getransporteerd worden. 

een nine-to-five job is het dragen van 
doodskisten in elk geval niet, ook omdat kist-
dragers geen vaste uren hebben. het aantal 
werkuren hangt af van het aantal diensten 
dat de begrafenisonderneming die maand 
houdt. uitkomen voor je bijverdienste als 
drager blijkt in elk geval geen sinecure. Zoals 
een drager het zelf verwoordt: “het is moei-
lijk om ervoor uit te komen bij mijn vrien-
den. het is voor hen soms raar te geloven dat 

ik die bijverdienste eigenlijk wel 
graag doe.”  ¶

Wanhopig op zoek naar een manier om vlug geld te verdienen? Een reeks over de best betaalde 

studentenjobs voor durvers. optie 6: de één zijn dood. door Lise Eelbode
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Tour 
 de France
Historicus in spe Sander Roelandt 
studeert dit academiejaar 
aan de Université de  
Bourgogne in Dijon 
en vertelt elke  
Schamper waarom  
Dijon meer is dan de
mosterd alleen. 

dijon, stad van de bourgondische her-
togen. Ja, ook van de mosterd. in Frankrijk, 
waar men drie kussen geeft, waar men geen 
handboeken en syllabussen kent, waar po-
werpoints enkel gebruikt worden in de les-
sen informatica en waar een pint drie euro 
kost. 

dit laatste in acht genomen begon de 
zaterdagavond in de studentenresidentie. 
het plan: weerwolven spelen, maar het volk 
bleef toestromen zodat we nooit aan spe-
len zijn gekomen. Nadat een vriendelijke 
veilleur ons buitengeborsteld had, trokken 
we naar het café op de campus. het is een 
gewoonte in mijn gebouw om op zondag-
middag te brunchen. die zaterdagavond 
hebben we dan ook alle medetooghangers 
uitgenodigd. Om twaalf uur stipt zouden 
we brunchen op de vierde verdieping.

Zondag, 12.20 uur. ik doe mijn deur open 
en daar staat een verdwaalde Dominik, 
Tsjech en conform het stereotype alcoholi-
cus. Met een stokbrood onder de arm kijkt 
hij me vragend aan. er wordt koffie gezet 
(met een italiaanse moka), stokbrood en 
sandwiches gaan vlot binnen.

Ondertussen druppelen mede-erasmus-
sers binnen. het is 13.30 uur, de soep wordt 
opgediend. Jezus was vergeten ons brood te 
vermenigvuldigen dus begonnen we daarna 
aan de derde gang: pasta met groentesaus.

Elisa heeft haar computer meege-
bracht en kiest wat meezingers uit. Andrea 

(in tegenstelling tot mijn oma, 
een man) leert met zijn bekken 
schudden op Mambo n° 5, de 
Spice Girls zijn nog steeds we-
reldberoemd, The Beatles zijn be-
ter dan The Rolling Stones en net 
zoals Jacques Brel is ook Rocco 
Granata een belg. Twee wedden-
schappen die ik steevast herhaal en 
altijd win.

iemand wil op haar kamer wat le-
zen maar wordt onderweg verplicht 
wafels te eten op een duits feestje. 
ik blijf over met twee studentes en 
geef Nederlandse les. Zijn, hebben en 
moei ip uw mulle ein miskien. genoeg 
gestudeerd voor vandaag.

Om 20.15 uur gaan we risotto eten 
op uitnodiging. Onderweg naar de 
andere residentie maakt de helft van 
het gezelschap plots rechtsomkeer 
want er wordt gemeld dat er niet ge-
noeg borden aanwezig zijn. ik ‘offer me 
op’ (ik eet niet zo graag rijst) om in de 
plaats wat spaghetti te eten, daar onze 
gastheer het aantal aanwezigen stevig 
onderschat had. We speelden een spel 
die avond: iemand vertaalt engelse lied-
jes naar het Frans, degene die deze cover 
raadt mag een nieuw liedje kiezen.

de dag eindigde op dezelfde plaats 
waar hij gepland werd: in het café op de 
campus.  ¶

roCKrallY DE VEDEttE

aan het begin van het academiejaar ging de 
student Kick-Off op zoek naar muzikaal en rock-
talent onder de studenten. Negentig bandjes 
waagden hun kans. de zeven finalisten zijn nu 
bekend. Wie de uiteindelijke winnaar zal zijn, 
weten we op 31 maart, na een optreden van 
de zeven in de Make-up Club. van schamper 
krijgt We Seem To Have Misplaced Our 
Igloo alvast de prijs voor beste bandnaam.

WInDMolEnS

de universiteit staat nu al een tijd op een 
financieel dieet. handig dan ook dat het 
nu enkele honderduizenden euro’s min-
der aan energiekosten zal moeten uitge-
ven. Op dinsdag 9 maart werd het nieuwe 
windmolenpark, een samenwerking tussen 
sPe luminus en de ugent voorgesteld. de 
plannen lagen al sinds 2004 op tafel, maar 
de bouw op de proefhoeve van de unief 
langs de e40 kon pas van start gaan in 
2009. het energiebedrijf heeft nu twintig 
jaar de grond tot haar beschikking, in ruil 
betaalt de ugent twintig percent minder 
voor de gebruikte energie. Maar laten we 
niet vergeten dat het ook gewoon goed is 
voor het milieu, niet alles draait om geld 
natuurlijk.

olYMPISCHE SPElEn DEr rECHtEn

als schaken een sport kan genoemd 
worden, dan mag dat van pleiten ook 
gezegd worden. Freekje De Vidts, 
nu bezig aan haar tweede master 
Rechten, en haar vier teamgenoten 
mogen namelijk naar de ‘Olympische 
spelen voor rechtenstudenten’ in 
Washington na het winnen van de na-
tionale pleitwedstrijd. Op 19 maart 
vertrekt het vijftal naar amerika. als 
ze de andere 79 deelnemende landen 
achter zich kunnen laten, winnen ze 
een stageplaats bij het advocatenbu-
reau White en Case.  ¶

UGent-nieuwtjes, heet van de naald

achterklap
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Wetenschap

Waarom u geen medelijden moet 
hebben met mensen zonder benen
... en andere leuke weetjes over de hersenen

Het i-brain-festival gemist? Geen nood. Schamper zet de meest wonderbaarlijke 
weetjes over uw brein nog eens op een rijtje. Of over hoe een hoogstens anderhalve 
kilogram wegende grijze blubber de bron is van cognitie, emotie en creativiteit.

al bij al heeft de psychologie nog maar 
weinig vooruitgang geboekt in haar ambi-
tieuze doelstelling om menselijk gedrag te 
begrijpen en te voorspellen. daar zouden 
neurowetenschappers in de eenentwintig-
ste eeuw wel eens verandering in kunnen 
brengen: de neuropsychologie verwerft als-
maar meer inzicht in het menselijk brein, 
dat buitengewoon plastisch en flexibel blijkt 
te zijn. Zo kunnen bepaalde hersendelen 

bijvoorbeeld functies van de dichtbijgelegen 
hersengebieden overnemen. Naast dieren-
proeven waarbij selectief hersendelen ver-
nietigd of gestimuleerd worden, zijn mensen 
met hersenbeschadiging de belangrijkste 
bron van informatie om de verschillende 
hersenfuncties in kaart te brengen. 

Zo kan hersenbeschadiging aan de rech-
ter pariëtale kwab — het bovenste deel van 
de hersenen aan de achterkant van je hoofd 

— door bijvoorbeeld een hersenbloeding of 
een herseninfarct, tot het merkwaardige fe-
nomeen neglect leiden: de patiënt zal zijn 
linkerlichaamshelft en de omgeving aan 
diezelfde zijde gewoon negeren doordat de 
hersenen de prikkels aan die kant niet meer 
verwerken. Neglect-patiënten met schade 
aan de rechterkant van de hersenen vergeten 
daardoor vaak hun linkersok aan te doen, 
scheren hun gezicht maar voor de helft, eten 

door Pieter Van Nuffel
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Schamper zoekt wetenschapsredacteurs!

Onze redactie verwelkomt schrijvende wetenschappers met open armen. 
Een liefde voor chemie en fysica en tonnen aan inspiratie voor artikels? 
Stuur ons een mailtje op schamper@schamper.ugent.be

hun bord maar half leeg of negeren de per-
soon die links van hen aan tafel zit. en als zo 
iemand gevraagd wordt om iets te tekenen, 
zal die enkel de rechterhelft van de tekening 
maken terwijl ze er zelf van overtuigd zijn ze 
volledig te hebben gemaakt. 

DE StaaF En DE SCHEDElPan

al in 1848 werd voor het eerst — toeval-
lig — opgemerkt op wat voor een extreme 
manier hersenbeschadiging ook het ka-
rakter beschadigt. Phinean Gage was een 
doodnormale, sociale, amerikaanse spoor-
wegarbeider. Toen hij rustig op een spoor-
weg aan het werken was, ging er plots iets 
mis en schoot een zware dynamietstaaf met 
hoge snelheid via zijn linkerwang door zijn 
hoofd en beschadigde de frontale delen van 
zijn hersenen. de staaf zelf zweefde, na het 
doorboren van de schedelpan, nog vijftig 
meter in de lucht. Toch kwam Phineas gage, 
na enige stuiptrekkingen, al snel weer bij be-
wustzijn. Na twee maanden kon hij alweer 
lopen, praten en zich dingen herinneren. 
alleen zijn persoonlijkheid was totaal veran-
derd. de ijzeren staaf had een betrouwbare, 
stipte man volledig omgevormd tot een kin-
derachtige, asociale en onverantwoordelijke 
agressieveling. vanaf toen kreeg hij ook last 
van epileptische aanvallen.  

SPooK-orGaSMES

Ongeveer 70 % van de patiënten waar-
bij een ledemaat geamputeerd is, voelt 
daarin later een tintelend gevoel, soms ook 
krampen of een stekende pijn. de neuro-
psycholoog V.S. Ramachandran ontdekte 
dat ook dergelijke fantoompijnen hun oor-
sprong hebben in het brein. als bijvoorbeeld 
je linkerhand is geamputeerd, ontvangen 

bepaalde gebieden in je hersenen daaruit 
geen prikkels meer, maar nog wel uit de aan-
grenzende gebieden in de hersenen, in dit 
geval die van de linkerwang. 

door met een wattenstaafje over iemands 
linkerwang te strelen, kon Ramachandran 
fantoomgevoelens opwekken in het geam-
puteerde linkerhand. “Ons lichaam wordt 
volledig in onze hersenen bedacht”, is zijn 
leuze. een ander opmerkelijk geval betreft 
een man die bij een orgasme een gevoel in 
zijn geamputeerde voet rapporteerde. de 
voet en de genitale zone liggen in de herse-
nen dan ook vlak naast elkaar, iets wat ook 
aanleiding zou kunnen geven tot fenomenen 
als voetfetisjisme.

Ramachandran, door Richard Dawkins 
de “Marco Polo van de neuropsychologie” 
genoemd, beschrijft in zijn boek Phantoms 
in the Brain ook onderzoek naar onder an-
dere de neurologische basis van schijnzwan-
gerschappen en hyperreligiositeit. Op basis 
van een galvanische huidreactie merkte hij 
dat woorden als ‘Jezus’ bij slaapkwabepi-
lepsiepatiënten eenzelfde emotionele reac-
tie oproepen als seksueel beladen woorden 
bij andere mensen. Neurowetenschapper 
Michael Persinger beweerde zelfs dat hij 

hallucinaties van paranormale fenomenen 
zoals geesten en ufo’s kon oproepen door die 
slaapkwab elektromagnetisch te stimuleren.

alS JE JE VroUW Voor EEn HoED HoUDt

Nog zo’n opmerkelijk fenomeen is agno-
sie, waarbij iemands brein bepaalde objec-
ten niet kan herkennen. een agnosielijder 
probeert bijvoorbeeld een lepel te gebrui-
ken in plaats van een balpen om te schrij-
ven. een bijzondere vorm is prosopagnosie 
waarbij men niet in staat is iemands gezicht 
te identificeren. als zo’n patiënt in de spiegel 
kijkt ziet hij wel zijn spiegelbeeld, maar her-
kent hij zichzelf niet. Meer voorbeelden van 
agnosie worden beschreven door de neuro-
loog Oliver Sacks in The man who mistook 
his wife for a hat and other clinical tales. 

roDE ‘a’ En GroEnE MaanDaG

hebben weekdagen een kleur of luistert 
u graag naar bordeauxrode muziek? dan 
behoort u tot de één op twintig mensen die 
een of andere vorm van synesthesie heb-
ben. bij het babybrein staan alle zintuigen 
sowieso nog met elkaar in contact. Pas vanaf 
twee jaar specialiseren de zintuigen zich en 
worden die zenuwverbindingen uitgedund, 
behalve bij een synestheet. daardoor zou-
den synestheten sneller associaties kunnen 
leggen en metaforen bedenken en daardoor 
creatiever zijn. het valt dan ook niet te ver-
wonderen dat zich onder de beroemde sy-
nestheten nogal wat kunstenaars bevinden, 
alsook Richard Feynman (de creatiefste 
fysicus na Einstein). en van de componist 
Franz Liszt is bekend dat hij zijn orkest 
soms toeriep om de muziek wat blauwer te 
spelen, zonder te beseffen dat niet iedereen 
een kleur bij de muziek ziet.  ¶

Van Franz liszt is bekend 
dat hij zijn orkest soms 
toeriep om de muziek 
wat blauwer te spelen, 
zonder te beseffen dat 
niet iedereen een kleur 

bij de muziek ziet.



De liefde in een notendop volgens Ad Vingerhoets

Werkelijk geen enkel onderwerp blijft uit de klauwen van de wetenschappelijke 
methode. De ontwikkelingen in de neurologie en psychologie ontsluieren nu ook de 
geheimen van de liefde. Op i-brain gaf de Nederlandse professor Ad Vingerhoets 
een stand van zaken.

Hoe omschrijft u liefde als onderzoeksobject? 
“Je kan dat via heel wat verschillende 

manieren benaderen. uiteraard is het een 
subjectief gevoel, we moeten op voorhand 
aannemen dat iemand die zegt dat hij al 
dan niet verliefd is de waarheid spreekt. 
vervolgens kan je wel kijken of er zich bij de 
mensen die dat zeggen bepaalde fysiologi-
sche of neurologische zaken voordoen.”

Zoals?
“uit onderzoek blijkt dat er bij verliefd-

heid in de hersenen bepaalde structuren 
actiever worden en andere juist minder. 
globaal kan je aan de ene kant stellen dat 
vooral die structuren geactiveerd worden 
die te maken hebben met positieve emoties 
en met beloning. bij die structuren is vooral 
de stof dopamine betrokken. aan de ande-
re kant zie je dan weer minder activiteit in 

de gebieden die betrokken zijn bij de kriti-
sche evaluatie: liefde maakt dus echt blind. 
verder zijn er aanwijzingen dat de seroto-
nineniveaus van verliefde mensen vrij laag 
zijn, dezelfde stof zie je bijvoorbeeld ook bij 
manische buien tijdens een depressie.”

U maakt een onderscheid tussen aantrekking, 
lust en gehechtheid. Situeert liefde zich in het sa-
menspel tussen die drie factoren?

“dat model is gebaseerd op het werk van 
Helen Fisher, de belangrijkste liefdesonder-
zoeker. in haar boek Why We Love: The Nature 
and Chemistry of Romantic Love, stelt ze dat 
ze er bij het begin van haar onderzoek ach-
ter wou komen wat de neurologische basis is 
van verliefdheid. al die jaren verder komt ze 
echter tot de conclusie dat liefde of verliefd-
heid eigenlijk niet bestaat, maar dat het gaat 
om die drie componenten: aantrekking, lust 

en gehechtheid. daarbij zijn telkens andere 
hersenstructuren en stoffen betrokken.”

als liefde door bepaalde stoffen wordt ge-
stuurd, kan dat dan ook gemanipuleerd worden? 
Ik denk bijvoorbeeld aan love potions.

“dat kan zeker. Je kan bijvoorbeeld ge-
voelens van verliefdheid opwekken door 
de omgeving te manipuleren. Zo worden 
gevoelens van spanning door het lichaam 
soms verward met verliefdheid. er is een 
experiment gedaan in Canada waarbij man-
nen over een wiebelende touwbrug werden 
gestuurd. Op het einde daarvan werden ze 
opgewacht door een mooie dame. Ze kregen 
haar nummer waarnaar ze achteraf konden 
bellen voor feedback over het onderzoek. 
Wat bleek? Ze vertoonden meer interesse in 
haar dan mannen die over een stabiele brug 
werden gestuurd.

door Bram Bombeek en Laurens Lavrysen

“Wij trouwen met 
de vrouw die we 

beminnen, Indiërs 
beminnen de  

vrouw waarmee  
ze trouwen”
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het zou dus een goede verleidingstruc zijn 
om een meisje mee te nemen naar pakweg 
een pythonkuil, een achtbaan of gewoon-
weg een spannende film. ik heb ook een tip 
voor de meisjes: het dragen van rode kleren 
werkt prikkelend op de man. andersom zijn 
er ook mensen die antidepressiva slikken en 
die vaak klagen dat ze minder voelen voor 
hun partner, dat heeft dus een negatief ef-
fect op verliefdheid. volgens de literatuur 
zou het omgekeerde ook mogelijk zijn door 
hersenstimulatie.”

Worden ze dan verliefd op de eerste persoon 
die ze tegenkomen?

“dat vroeg ik me af, ja!”

Is er eigenlijk zoiets als liefde op het eerste 
gezicht?

“ik heb de indruk van wel, net zozeer als 
er volgens mij ook apathie op het eerste ge-
zicht kan zijn: ‘Nou, dit vind ik gewoon niks!’ 
liefde op het eerste gezicht maakt op een 
bepaalde manier een schifting. als die eer-
ste test doorstaan is, komt er vaak na een 
paar dagen toch iets van een denkproces op 
gang. Tenzij men echt verliefd is, want dan 
wordt dat kritische vermogen toch vrij lang 
uitgeschakeld.”

Bestaat eeuwige liefde?
“het schijnt wel te bestaan, maar het is 

vrij zeldzaam. Fisher heeft onderzoek ge-
daan naar bejaarden die beweren dat ze 
nog bijna even verliefd zijn als twintig, der-
tig jaar geleden. en inderdaad, in de herse-
nen werden toen precies dezelfde reacties 
vastgesteld.”

Wat vind je van de volkswijsheid “oude liefde 
roest niet?”

“The first cut is the deepest? daar is voor 
zover ik weet geen onderzoek naar gedaan. 
voor zover ik me kan baseren op mijn eigen 
inzicht — for what it’s worth — lijkt daar wel 
iets van aan te zijn. Je ziet wel vaker mensen 
die na een mislukte relatie terugkeren naar 
hun eerste liefde.”

DE GESCHIEDEnIS Van DE lIEFDE

liefde is historisch gezien niet altijd de bepa-
lende factor geweest in relaties. Hoe verklaar je 
dat?

“Nee, absoluut niet. Kijk maar naar de 
partnerkeuze, dat was veeleer een kwestie 
van sociaal-economische factoren. in lan-
den waar men met armoede te maken heeft, 
draait het niet om het belang van het indivi-
du, maar om dat van de familie. evolutionair 
gezien is dat niet zo gek, het belang van de 
gemeenschappelijke genen staat immers 
centraal.”

Denkt u dat die keuzes in de toekomst even-
tueel opnieuw aan de hand van andere factoren 
gemaakt zullen worden?

“het zal wel nooit overal hetzelfde wor-
den, zo zijn er nog steeds heel wat landen 
waar ze aan uithuwelijking doen. een indiër 
zei me eens: ‘Jullie trouwen met de vrouw 
die jullie beminnen, wij beminnen de vrouw 
waarmee we trouwen.’”

En zo’n verstandshuwelijk lijkt ook nog vaak 
te werken?

“Ja, volgens hen is het waanzin om je door 
verliefdheid te laten leiden, zeker als je weet 
dat het meestal na twee jaar over is. dat is 
toch het domste wat je kan doen. heel nuch-
ter beschouwd zit daar ook nog wel iets in.”

Welke maatschappelijke evoluties hebben 
ons dan op het pad van het affectieve huwelijk 
gebracht?

“de verklaring daarvoor ligt voor een 
groot deel bij onze welvaart: het feit dat je 
het je kan veroorloven om je door de liefde 
te laten leiden. in een onderzoek dat terug-
gaat tot de jaren ’30, de economische crisis 
in amerika, werd gepolst naar de belang-
rijkste criteria bij partnerkeuze. Wat bleek? 
liefde stond maar op de derde plaats, na be-
trouwbaarheid en ambitie.”

als je nog verder teruggaat, zie je wel dat de 
hogere klassen ook naar politieke criteria gaan 
selecteren…

“Ja, maar die hadden natuurlijk ook wel 
hun minnaressen!”

Waarom blijven vrouwen eigenlijk bij geweld-
dadige mannen?

“Op een of andere manier oefenen die 
mannen een bepaalde aantrekkingskracht 
uit, want ze zijn gewelddadig, sterk en mach-
tig. het is geen geheim dat vrouwen op sta-
tus vallen. Kijk bijvoorbeeld naar dik zijn, 
dat is een bepaalde culturen een teken van 
welvaart en dat is dus erg in trek bij vrou-
wen. er is ook wat onderzoek gedaan door 
een amerikaanse psychiater naar wat ze dan 
prison groupies noemen. die vrouwen me-
nen echt dat de man in wezen niet zo slecht 
is en dat ze hem via hun liefde terug op het 
rechte pad kunnen helpen. een soort van 
misplaatst moedergevoel, zo u wil.”

Waarom vallen vrouwen dan nu op een six-
pack en vroeger op een tonnetje?

“Je mag de dingen niet door elkaar begin-
nen te gooien. enerzijds is het uiterlijk wel 
een belangrijke indicator van goeie genen. 
anderzijds is status weer nog een stapje ver-
der. dan wordt er geredeneerd: als ik kinde-
ren heb, kan er dan voor gezorgd worden? 
er wordt ook over gespeculeerd dat vrou-
wen wel eens twee strategieën zouden kun-
nen volgen: een bikkel om kindjes mee te 
maken en een dikkerd om ze goed groot te 
brengen. de genen van het alfamannetje en 
de zorg van het bètamannetje met andere 
woorden.”

tenslotte nog een ietwat indiscrete vraag: lijdt 
uw eigen liefdesleven niet onder al die nuchtere, 
wetenschappelijke inzichten?

“ik heb de indruk van niet, hoor. (lacht) 
Wat dat betreft ben ik heel schizofreen. ik 
werk ook rond huilen en dan vraagt men me 
altijd of ik nou zelf zo’n huilebalk ben. Maar 
onderzoek neemt alleszins niet echt de ma-
gie weg, op een bepaalde manier wordt het 
juist fascinerender. bij een bepaalde kern 
kom je immers niet, daar blijf je altijd om-
heen cirkelen. Zijn die stofjes nevenver-
schijnselen of juist de oorzaak? Zelfs al is het 
oorzakelijk, dan nog moet er altijd een prik-
kel achterzitten.”  ¶

“Het zou een goede 
verleidingstruc zijn  
om een meisje mee  
te nemen naar pak-
weg een pythonkuil,  

een achtbaan of  
gewoonweg een 
spannende film.”
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als eerste vraag: wat is onze tweede vraag?
“daar kan ik niks over zeggen want je 

kan gewoon veranderen van vraag. volgende 
vraag!”

Hoe ben je in het mentalisme gerold?
“dat was een vrij logische weg. ik ben be-

gonnen als klassieke goochelaar met doek-
jes, duifjes, kaarten en zwevende madams. 
in de vorige shows zaten een aantal dingen 
met telepathie en ik ondervond dat dat echt 
wel aansloeg. ik deed dat ook wel het liefste, 
want ik was wat uitgekeken op de duifjes en 
de doekjes.”

Hoe verwerf je die nieuwe kennis en technie-
ken eigenlijk? Was je dan een leerling-tovenaar?

“Min of meer. ik ben zelf beginnen lezen 
en studeren. dan ben ik via internet bij een 
wereldwijde groep mentalisten gearriveerd 
die weten waarover ze babbelen. veel din-
gen begrijpen goochelaars zelf niet. Je kan 
met die mensen enkel een conversatie of 
technisch gesprek aangaan als je op hetzelf-
de niveau zit.” 

over mentalisme bestaat dus een aparte vak-
literatuur. Volg jij dan eigenlijk de ontwikkelingen 
in de academische psychologie? 

“Nee, ik specialiseer mij gewoon in de za-
ken waar ik iets mee kan doen. Mentalisme 
is vooral psychologie en verder een combi-
natie van verbale en non-verbale communi-
catie, suggestie en ‘magie’.”

Heb je al veel parapsychologie-adepten be-
keerd met je shows? 

“Mensen die naar mijn show komen kij-
ken, kan je indelen in believers en non-be-
lievers. de believers zien zich de hele avond 
bevestigd. de non-believers weten dat het 
bullshit is en plezant is om naar te kijken. 
dan heb je ook twijfelaars die zeggen: ‘Fuck, 
‘t zou toch wel eens waar kunnen zijn.’ Maar 

als ik hen dan op het einde vertel dat ik enkel 
de illusie van een zesde zintuig creëerde, zijn 
ze weer gerustgesteld. er zijn ook altijd wel 
believers die volharden en dan na de show 
om een persoonlijke séance vragen. in Dag 
Allemaal stond bijvoorbeeld een interview 
met een medium dat beweerde dat ik een 
zesde zintuig had zonder het zelf te besef-
fen. Ja, hallo.”

Je bent als mentalist aan de slag gegaan om-
dat je dat leuk vond, zei je, maar wou je mensen 
ook iets leren?

“Nee, dat is er bijgekomen eigenlijk. Toen 
ik begon, was er nog geen sprake van shows 
als Het Zesde Zintuig, maar dat was wel een 
gelukkige samenloop van omstandigheden. 
als ik dan zie hoe zo’n deelnemer een spreek-
buis krijgt en een sérieux aangemeten wordt 
dat totaal onterecht is, dan raak ik een klein 
beetje geïrriteerd. en omdat ik daar nu wel 
wat over weet, dacht ik: dan doen we dat 
maar als maatschappelijke opdracht. (lacht)

Maar ik wil in de eerste plaats een goeie 
show hebben. ik ben ook jaren van dat men-
talisme weggebleven omdat alle mentalisten 
die ik zag te saai waren om dood te smijten. 
Maar uiteindelijk — via de engelse mentalist 
Derren Brown — ben ik ook op het juiste 
spoor geraakt. Niet meer als een superman 
op het podium staan en tonen: ‘ik kan iets 
dat jullie niet kunnen’, maar wel: ‘ik kan iets 
dat iedereen hier kan, maar je moet gewoon 
weten wat je moet doen.’ en dat doe ik dan 
ook in mijn show: ik laat mensen naar voren 
komen en laat die dan de gedachten lezen 
van mensen die in de zaal zitten.”

Zou je, zoals Derren Brown heeft gedaan, 
ook naar de VS trekken om je te meten met die 
charlatans? 

“ik doe al iets gelijkaardigs bij Cirq/
bataclan op de gentse Feesten. daar ben 
ik al drie jaar ‘Tony Chakra, the man who 
knows everything‘. Tijdens de laatste edi-
tie zat ik in een caravan tarotkaarten te le-
zen. Op het einde van de sessie vroeg ik dan 
steeds: ‘Welke score zou je nu geven voor 
mijn voorspellingen?’ en dat liep steeds tus-
sen zeven en tien op tien. vervolgens vertel-
de ik hen: ‘ik moet jullie nog één klein detail 
meegeven. alles wat ik hier nu gedaan heb, is 
bullshit. dat heeft niets te maken met tarot-
kaarten, het was pure cold reading.’ Meestal 
reageren ze dan: ‘ah, euh, sja, oké.’ (lacht) We 
hebben ook met het idee gespeeld om een 
mol te doen infiltreren in Het Zesde Zintuig, 
maar uiteindelijk is dat format niet gemaakt 
om te achterhalen wie het beste medium is, 
maar wel om te zorgen dat er zoveel moge-
lijk mensen blijven kijken.”

IEDErEEn ParanorMaal

Kan je enkele technieken uitleggen die me-
diums gebruiken? Die fameuze cold reading 
bijvoorbeeld.

“Cold reading is een gesprekstechniek om 
informatie los te krijgen van je slachtoffers 
en die vervolgens terug in hun gezicht te 
gooien. Je laat dan uitschijnen dat je die in-
zichten verkregen hebt door te pendelen, ta-
rotkaarten te leggen of van een dode gids die 
naast je staat. er zijn natuurlijk twee soorten 
mediums. enerzijds de mensen die er echt 
van overtuigd zijn dat ze een zesde zintuig 
hebben, anderzijds een tweede groep die 
weet dat het onzin is, maar gewoon bakken 
geld tracht te verdienen door de kluit te be-
lazeren. ik richt mij voornamelijk tegen die 
tweede soort, omdat dat echt een verwerpe-
lijke soort is. Niet meer en niet minder. die 

De Gidsen van Gili
Op i-brain stal de Gentse mentalist Gili de show met zijn Iedereen Paranormaal! 
Hoe hij al zijn fenomenale voorspellingen doorkrijgt van zijn gidsen? Gewoon 
via den chat blijkbaar.  

door Bram Bombeek en Roeland Termote

“Ik besef nu dat er  
vroeger zwaar met mijn 

lepels is gespeeld.”
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W
andere gasten kan je enkel verwijten dat ze 
naïef zijn en beter wat meer boeken zouden 
lezen. Maar de meeste van die mensen zijn 
gewoon erg gevoelig en kunnen heel veel 
prikkels verwerken. bewust of onbewust kle-
ven ze daar dan de naam ‘zesde zintuig’ op. 
Parapsychologie is de enige branche waarin 
je stemmen kunt horen en spoken kunt zien 
zonder dat ze je naar de psychiatrie ver-
wijzen. in plaats daarvan onthalen ze je op 
applaus.”

Is naïviteit geen zonde in sommige van die 
gevallen?

“ik zou het eerder gevaarlijk noemen. als 
ze beginnen advies te verstrekken over ern-
stige zaken, dan denk ik: wow, easy. Meestal 
zijn dat wel echt mensen met een hart voor 
anderen die hen willen helpen vanuit een 
eerlijke ingesteldheid, ook al is hun uitgangs-
punt fout. een ziekte van de maatschap-
pij is dat mensen moeten betalen opdat er 
iemand naar hen zou luisteren. als ze zich 
beperken tot opvang, zitten mediums in die 
categorie. Maar als het gaat over gezondheid 
of over toekomstvoorspellingen waar ze 
nul de botten van kunnen weten, dan is het 
niet zo onschuldig. Maar de meesten doen 
het echt niet met de intentie om de boel te 
bedriegen.”

Ben je ooit zélf een believer geweest?
“ik ben nooit een dweper geweest, maar 

wel een paar keer serieus achterover geval-
len. Omdat ik toen nog niet wist waarover 
het ging. als je de technieken kent, dan be-
grijp je dat. dat is de hele doelstelling van 
mijn show: de grenzen pushen van wat je al-
lemaal kan. dat is zogezegd met een zesde 
zintuig, maar eigenlijk zonder. dan nog zie 
je mensen die er toch volledig in meegaan. 
dat is niet zo verwonderlijk, iedereen zoekt 
naar ‘iets’. vroeger zaten mensen in de kerk 
te luisteren naar wat de pastoor zei. Nu gaan 
ze niet meer naar de kerk en moeten ze het 
elders zoeken. Of erger nog: zelf beslissen. 
en dat is veel moeilijker dan luisteren naar 
iemand anders.”

Soms zijn de “experimenten” van mentalisten 
bijna te simpel om te bevatten. Ik zag ooit een 
mentalist een zaal mensen een persoonlijke rea-
ding geven. Hij gaf iedereen gewoon dezelfde 
tekst, maar toch vond iedereen het voor 90% op 
zichzelf van toepassing. Welk effect speelt daar?

“dat zijn de Barnum Statements, een per-
soonlijke, tussen grote aanhalingstekens, 
evaluatie van iemand, waar eigenlijk ieder-
een zich in kan vinden. een hele reeks alge-
meenheden, die redelijk specifiek zijn, maar 
voor iedereen gelden. Mensen die vooraf 
denken dat het speciaal voor hen gemaakt is, 
gaan zich daar voor 90% in herkennen. Maar 
dat is dan inderdaad krak hetzelfde.”

En is dat ook het principe dat achter horosco-
pen zit?

“Boit, ge hebt twee soorten horoscopen: 
die van weekbladen zijn totale pulp die 
niet eens door astrologen geschreven wor-
den, maar dan heb je ook de persoonlijke 
horoscopen die ervan uitgaan dat alles wat 
je doet wordt beïnvloed door de planeten. 
dat wordt tot in het absurde doorgetrok-
ken, want als de maan eb en vloed kan beïn-
vloeden en wij voor zoveel percent uit water 
bestaan, waarom zou de maan ons dan niet 
kunnen beïnvloeden? en dan zit je nog maar 
aan de maan! en de rest van de planeten 
dan? en de zonnestelsels daarbuiten? ik heb 
ooit een persoonlijke horoscoop gekregen 
waar ik zelf plat van achterover viel, maar 
ondertussen ben ik op de hoogte van het be-
staan van het Barnum statement en cold rea-
ding. ik besef nu dat er dus zwaar met mijn 
lepels is gespeeld.” (lacht)

Is het ook geen psychologisch effect dat de 
hits zwaarder doorwegen dan de flaters?

“Ja, en dat is één van de sterktes van cold 
reading.  alles wat lukt, wordt vergroot en al-
les wat misloopt, genegeerd. denk bijvoor-
beeld maar aan de legerdienst. als je daar 
mensen over hoort praten, was dat één en 
al amusement. Maar al die verhalen zijn op 

een uur afgelopen, terwijl je daar een heel 
jaar hebt gezeten. de ergernis en verveling 
wordt gewoon vergeten. dat is iets typisch 
menselijks.”

Derren Brown reikt in zijn boek Tricks of the 
mind ook bijzondere geheugentechnieken aan 
die hij bijvoorbeeld gebruikt om alle kaarten te 
tellen bij blackjack. Ben jij daar ook mee bezig?

“Ja, maar ik ben nog op zoek naar een 
goeie manier om daar een leuke show van 
te maken. Want het probleem met zo’n act 
is natuurlijk dat die beestig saai is. ik kan 
hier een lijst van voorwerpen laten opschrij-
ven en die direct van buiten leren. Maar dat 
werkt niet echt in een act want je wil geen 
tien minuten zitten schrijven. ik wil dat 
wel in een boek opnemen dat ik nu aan het 
schrijven ben. dat zijn eigenlijk eeuwenou-
de technieken die echt werken bij het leren, 
heel interessant voor studenten.”

Gebeurt het soms dat je in het dagelijkse le-
ven mensen ziet die niet met mentalisme hun 
brood verdienen, maar die wel zo’n methodes 
toepassen?

“Cold reading is echt een communica-
tietechniek die perfect te gebruiken is als 
psycholoog, dokter of verkoper. gewoon de 
informatie eruit vissen. een goeie verkoper 
weet binnen de vijf minuten perfect of hij za-
ken gaat doen of niet. in het dagelijkse leven 
kan je dat dus zeker gebruiken.”

Zijn er politici waar je van zou zeggen: dat lijkt 
mij een mentalist?

“Nee, niet echt eigenlijk. liegen zonder 
verpinken kunnen ze, maar dat is een ander 
domein.”

Mentalisten kunnen mensen hun huissleu-
tels afhandig maken of betalen met leeg papier. 
Zou je de rekening van onze koffies kunnen doen 
verdwijnen?

“Ja, maar dan zou ik mij klasseren als hel-
derziende oplichter. ik val nog liever dood 
dan met zulke dingen te beginnen. ik wil ‘s 
morgens kunnen opstaan en in de spiegel 
kijken.”

tips voor mondelinge examens kan je ons dan 
ook niet geven?

“Jawel: goed studeren!”

Die hebben we nog al gehoord.  ¶

“In Dag Allemaal 
stond bijvoorbeeld 
een interview met 
een medium dat  

beweerde dat ik een 
zesde zintuig had 
zonder het zelf te  

beseffen. Ja, hallo.”



WeTenSCHAPSOVeRziCHT

Ontdek hogere 
dimensies in Het Pand

Wie An exploration in another dimensi-
on  gaat bezoeken krijgt meteen tien blad-
zijden “introductie tot de kunst van Philip 
Van Loocke” toegestopt. Misschien is 
zoiets wel eens een verademing in tijden 
waarin kunstenaars vooral de “kunst voor 
zich laten spreken”. Of waar ze — als het 
dan toch moet — in postmoderne woor-
den een even hoogdravende als nietszeg-
gende visie verkondigen. 

Nietszeggend is van loockes beschrij-
ving over de filosofische context van zijn 
werk allerminst. Tenminste als je iets van 
wiskunde kent. samengevat komt het 
erop neer dat hij met behulp van compu-
tersimulaties elk punt van een foto van 
een concreet object (bijvoorbeeld van de 

sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende) 
afbeeldt op een meerdimensionale hyper-
bool of op een andere geometrische vorm. 
daarvoor doet de kunstenaar annex wis-
kundige beroep op de groepentheorie. 

Minder duidelijk is dat hij die groepen-
theorie ook gebruikt om een verband te 
suggereren tussen zijn hogerdimensionale 
kunst en de hedendaagse natuurkunde. 
sommige snaartheorieën voorspellen mis-
schien wel elf dimensies, maar die worden 
beschreven door andere groepen dan de 
zogenaamde “Kleinse groepen” die van 
loocke gebruikt. deze laatste geven aan-
leiding tot het ontstaan van fractale cur-
ven, te herkennen als spiraalvormen in 
zijn werk. Fractalen zien er op kleine en 

grote schaal net hetzelfde uit waardoor 
het originele beeld op verschillende ma-
nieren terugkomt. 

het spelen met verschillende dimensies 
doet denken aan de gravures van Escher 
en de vervormde wijzerplaten die daarbij 
uit het vlak lijken te komen, hebben wel 
iets weg van Dali’s weke klokken. en als 
je heel lang naar bepaalde werken blijft 
staren, waan je je misschien even in The 
Matrix. Maar of het hele hogerdimensio-
naal gedoe uiteindelijk ook een bijzondere 
esthetische ervaring teweegbrengt, mag 
uzelf gaan uitmaken. de tentoonstelling is 
nog tot 2 april gratis te bezichtigen in het 
Pand.  ¶

aWIS het kwam er niet van tussen de soep 
en de patatten, maar na 13 jaar mag basF 
haar genetisch verbeterde aardappelen in 
europese bodem planten. actiegroepen als 
greenpeace vrezen dat het toegevoegde an-
tibioticumresistentiegen in de natuur zal 
zorgen voor een ongevoeligheid voor antibi-
otica. de Vlaamsche boerenpatat op je bord 
hoef je alvast niet te vrezen, de nieuwe soort 
zal geteeld worden voor zijn aanzienlijke do-
sis stijfsel. het goedje zal dus eerder samen 
gepureerd worden met beton, lijm of papier. 

viel het je op dat de winter verdacht 
koud was? en uitgerekend nu hebben we 
het steeds meer over de opwarming van de 
aarde. Moedertje natuur lijkt wel de draak 
te steken met ons. Wetenschappers beves-
tigden opnieuw dat de aarde niet in gelijke 
mate warmer wordt maar dat we het over 

het algemeen toch heter onder de voeten 
krijgen. verder voorzien klimaatmodellen 
nog grotere pieken van koude en hitte, over-
stromingen en droogte. geen al te hartver-
warmend nieuws dus. 

in verre oorden zijn ze wel blij als er ijs 
blinkt aan de horizon. Jaar in, jaar uit wordt 
er gespeculeerd over de aanwezigheid van 
water op de maan. Nu blijkt uit indiaas on-
derzoek dat op de bodem van kraters poelen 
van dat bevroren spul aanwezig zijn, in to-
taal wel zo’n 600 miljoen ton. een mens zou 
zich beginnen af te vragen hoe ze ernaast 
konden kijken.

af en toe wordt er aan vooruitgang ge-
daan louter om niet stil te staan. het was 
misschien wel in dit kader dat Microsoft on-
langs voor de dag kwam met Skinput, een sys-
teem waarbij de mens als touchscreen wordt 

benut. Skinput is een armband met een chip 
en een kleine projector die dan het klavier 
van je telefoon, mp3-speler of computer op 
je arm lijkt te tatoeëren. voor de stoerheids-
factor geven we een tien, de nuttigheid valt 
veeleer af te wachten. 

in ander onderzoek kwam aan het licht 
dat bij idioot roekoeënde duiven het lampje 
in de bovenkamer soms sneller gaat branden 
dan bij de mens. Onze gevederde vrienden 
werden onderworpen aan het maken van 
keuzes waarbij een bepaalde reeks handelin-
gen meestal tot meer voer leidde. Na een tijd 
kozen de duiven steeds het meest belovende 
pad. Mensen begonnen bij elk experiment 
telkens opnieuw te redeneren en kwamen zo 
bedrogen uit. soms ga je dus beter af op je 
ervaringen dan er al te veel over na te den-
ken.  ¶

Professor in de wijsbegeerte Philip Van Loocke stelt zijn kunst ten toon. door Pieter Van Nuffel
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vertrouw op schampers culturele intu-
itie en schuim elk event hieronder vermeld 
af ! Op 17 maart ontstaat al meteen een di-
lemma voor de klassieke fans onder ons. in 
de handelsbeurs interpreteren zangeres 
Elizabeth Watts en pianovirtuoos Roger 
Vignoles stukken van onder meer Schubert 
en Strauss, terwijl in de bijloke een an-
dere pianist, Ronald Brautigam, een op 
Beethoven geïnspireerde compositie brengt. 
Wie liever wat muziek van de voorbije eeuw 
hoort, kan tussen 22 en 28 maart terecht 
op het festival Jazz & Sounds. Zie www.jaz-
zandsounds.be voor de verschillende genres, 
organisaties en zalen.

Zak daartussen op 23 maart af naar de 
Charlatan voor Times New Viking. deze 
amerikaanse band brengt nonchalante lo-
fi punk overgoten met al even opzwepende 
lagen noise en distortion. Mis ook het voor-
programma Ping Pong Tactics niet: na 
Penguins Know Why een tweede topact uit 
het Meetjesland. houd zeker een plaatsje in 

je agenda vrij voor Look & Trees, een gentse 
band met “a rhythm section tighter than the 
asses of Ghent’s girls”, aldus een fan op hun 
Myspace. Ze spelen in de video op 24 maart: 
ga en dans.

een dag later komen in de Minnemeers 
de befaamde The Opposites (van de hit 
Broodje Bakpao). Ook Nederlandstalig maar 
van een ander kaliber vind je op 29 maart in 
het Trefpunt met Senne Guns. Catchy deun-
tjes en humoristische teksten over onder an-
dere meisjes omver fietsen. ga vervolgens 
voor een avondje opzwepende folkdans met 
Boombal in de vooruit op 30 maart. eerst 
kan je traditiegetrouw danslessen volgen 
op live muziek om dan volleerd uit je bol te 
gaan met de energieke moderne folkmuziek 
van Peut-être Demain om vervolgens de 
avond af te sluiten met het gentse dj-duo 
Tête-á-tête.

PoDIUM

de week begint met een ietwat onge-
woon concept van bij’ de vieze gasten. Op 

15 maart houden ze namelijk een gratis cu-
linaire vertelavond. aan de hand van 6 ‘culi-
naire’ boeken vertellen niet zo ongewassen 
sprekers over letterlijk en figuurlijk proeven. 
Wie op literair vlak op zijn honger blijft zit-
ten, wordt de volgende dag verwacht in de 
vooruit om het interview van Greet Op de 
Beeck (vRT) met John Irving (auteur van 
The World According to Garp) bij te wonen. 
Naast het interview wordt er uit zijn werk 
voorgelezen en zal de schrijver signeren.

Op donderdag 18 maart brengt de caba-
retgroep Ter Bescherming van de Jeugd 
hun stuk California bij de vieze gasten, op 
zoek naar hun pianist. Giselle daarentegen 
gaat op zoek naar ware liefde in het hartver-
scheurende gelijknamige ballet van Adolphe 
Adam in de Capitole op 23 maart. Net zo-
als de vieze gasten, heeft ook het NTgent 
het tegenwoordig over eten; meer zelfs, La 
Grande Bouffe. vier mannen sluiten zich op 
om al etend hun dood tegemoet te gaan en 
twee vrouwen willen er daarna het fijne van 
weten. de erg smakelijke voorstelling loopt 
nog in gent van 24 tot 27 maart. 

ExPo

Tot en met 29 maart loopt in de Centrale 
een expositie geïnspireerd op afrikaanse 
kunst van Nils Ketelers naar aanleiding van 
het festival Little Africa op 27 en 28 maart. 
iets dichter bij huis is de foto-expositie Lijn 
3 in het Caermersklooster tot 28 maart, die 
ons meeneemt naar het reilen en zeilen van 
de brugse Poort.

het sMaK beschikt nog tot 16 mei over 
drie sleutelwerken uit het werk van de uit 
Nederland afkomstige Loek Grootjans. de 
collectie heet Leaving Traces en is gebaseerd 
op zowel zijn persoonlijke artiestenleven als 
hedendaagse politiek. in datzelfde gebouw 
vind je ook The Wandering Tuba Method van 
Tamara van San: abstracte sculpturen van 
knalroze nylon en Pu-schuim, gedraaid om 
lange, dunne staven betonijzer. Kom uit je 
zetel en ga dat zien!  ¶
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Schamper geeft weg: 3 duotickets voor Boombal!
Op woensdag 31 maart doet Boombal de Vooruit aan. Iets voor jou? Mail  
wedstrijd@boombal en misschien kan je er zelfs helemaal gratis naartoe!

door Liesa Carton
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JV laten 
we meteen dui-

delijk zijn: Shutter 
Island, de nieuwste van Martin 
Scorsese en diens pupil Leonardo 
DiCaprio, is alweer een klein mees-
terwerk geworden. Natuurlijk is het 
geen Taxi Driver of Raging Bull — die 
tijden komen niet meer terug. Maar 
de film staat wel op het niveau van 
The Aviator, vooralsnog de meest ge-
slaagde productie van leo en Marty. 
Over hun samenwerking mag dan al 
veel inkt gevloeid zijn, wie verbaast 
zich er nog over? scorsese heeft altijd 
met zijn acteurs gewerkt. Jarenlang 
was dat Robert De Niro, en nu is 
diCaprio gewoon met voorsprong 
de beste acteur van zijn generatie. 
in Shutter Island zet hij een intense, 
meeslepende vertolking neer (met 
een eervolle vermelding voor zijn 
schreeuwlelijke das). Ook Sir Ben 
Kingsley en Max von Sydow, het 
soort acteurs dat doorgaans slechts 
de linkerwenkbrauw een tikje moet 
optrekken om open doekjes te krijgen 
bij de filmcritici, overtuigen moeite-
loos. Maar overtuigen doet eigenlijk 
de hele cast, die nooit uit de toon valt 
in de beklemmende setting, de psychi-
atrische instelling op het mysterieuze 
eiland. Niet het minst de verdienste 
van scorsese, die werkelijk van elke 
halve seconde een meesterlijk tableau 
maakt.

Toch weet de film het eerste uur 
niet helemaal te overtuigen, ook al 
proberen de stormachtige setting en 
de muziek de kijker (te) nadrukkelijk 
mee te voeren in de onheilspellende 
sfeer. Maar dan gebeurt het toch, on-
vermijdelijk. als ook het verhaal steeds 
beklemmender wordt, dieper gaat, al-
les omslaat. als trauma’s, verbeelding 
en werkelijkheid zich bijna voelbaar, 
ongemakkelijk in je eigen psyche nes-
telen. als je tot de laatste zin, tot zelfs 
de aftiteling toe zo mindblown bent 
dat je haast zelf een retourtje naar 
shutter island zou overwegen. aan de 
trip naar en in de bioscoop hoeft u al-
vast niet te twijfelen.

een heel andere trip wordt vast 
Alice in Wonderland. Wie graag door 
zo’n brilletje naar het scherm tuurt 
en niet meteen fan is van James 
Camerons vreemde smurfen, zal ze-
ker uitkijken naar de 3d-film van Tim 
Burton. Mét Johnny Depp als ‘Mad 
hatter’! Zo mogelijk nog enger dan de 
disney-versie. 

Ook om naar uit te kijken is Nine, 
zij het om heel andere redenen — 
te weten: Penélope Cruz, Nicole 
Kidman en, waarom ook niet, Daniel 
Day Lewis. evenveel redenen om te 
fronsen: de film heeft de weinig be-
scheiden (en even weinig realistische) 
ambitie om Fellini’s meesterwerk 8½ 
op te volgen én het is een musical.  ¶
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rV voor boeiende radiosites moet je bij 
onze noorderburen zijn. Naast luisterpaal 
(zie schamper 478) heb je er ook www.
concertzender.nl. Zij zorgen zowel voor 
live radio-uitzendingen als webradio. 
Lady Gaga zal je er niet vinden, maar ze 
bieden wel een uitgebreid gamma aan 
andere muziekgenres. het unieke aan 
Concertzender is dat ze per dag slechts 
één muziekgenre draaien. heb jij die dag 
zin in jazz en programmeerden zij net een 
flinke portie folk, dan heb je pech. 

Niet getreurd echter, want er zijn ook 
nog altijd hun themakanalen. die reiken 
van gregoriaans tot pop, met daartussen 
allerlei bekends en minder bekends als 
november music, wereldmuziek, Dutch 
music media, klassieke muziek, hard bop, 
oriënt express en young professionals. Wees 
echter bereid tot verrassingen. Onder 
de noemer pop vind je bijvoorbeeld een 
vergelijking van twee filmmuziekcompo-
nisten of een bespreking van ene Arjen 
Golleman over “nieuwe albums die voor-
uitlopen op het veld”. geen veilige thuis-
haven om met de nieuwste hits mee te 
brullen dus, wel een verrijkende ontdek-
kingsreis naar wat nieuw en vernieuwend 
is.  ¶
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Theatergids voor Gent

We weten het: je smacht naar troost, schoonheid, loutering, heil. Maar waar vind 
je dat? Misschien wel bij de edele kunst van het theater. Maar waar begin je je 
zoektocht?

hedendaags muziektheater, volkse kluch-
ten, opera, cabaret, experimentele dans of 
kinderen op de planken: voor elke theater-
minnende mens wat wils in gent. Of ben je 
niet zo thuis in theater, maar wil je die cul-
tuurcheque toch nuttig aanwenden? laat 
ons een handje helpen.

FInE FlEUr 

het NTGent (Nederlands Theater gent), 
een van die monumenten van het gentse 
theater, vind je op het sint-baafsplein. een 
huisnummer is niet nodig om het monu-
mentale theaterhuis te vinden. Zoek naar 

de gevel met het grote, rood verlichte NTg-
logo achter de ramen. dat is echter niet al-
tijd zo geweest. de stadsschouwburg dateert 
uit 1899 en was lange tijd, vooral tijdens 
de periode van het “Nationael Tooneel”, de 
gentse uitvalsbasis van de antwerpse to-
neelschouwburg. in 1965 kreeg gent met de 
oprichting van het NTg een eigen stadsen-
semble. in 1999 fuseerde het NTg met het 
kleinere Arcatheater en in 2001 veranderde 
het zijn naam in het Publiekstheater, wat in 
2005 uiteindelijk NTgent werd. 

Maar waarom zou jij nu jouw kostbare 
vrije avond opofferen aan het NTgent en 
niet spenderen in een of andere kroeg? de 

19e-eeuwse schouwburg, een eye-teaser op 
zich, is het schouwtoneel voor voorstel-
lingen van alle slag. Zowel nationale als in-
ternationale gezelschappen tonen er hun 
stukken, van Peter Verhelst tot Nicole en 
Hugo. daarenboven is het huiscollectief van 
het NTgent ook niet van de minsten. Namen 
als Wim Opbrouck, Frank Focketyn en Els 
Dottermans prijken op de affiche. het ar-
tistieke leiderschap is — voorlopig nog — in 
handen van Johan Simons, die vorig jaar een 
eredoctoraat van de ugent ontving. voor de 
theaterleek lijkt het NTgent toch al een goed 
vertrekpunt. Mocht het dan toch tegenvallen, 
kan je altijd na de voorstelling troost zoeken 

door Nikita Vos en Simon Leenknegt

Waar o waar met die cultuurcheque heen?
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in de T-bar of de Foyer. het NTgent pro-
grammeert overigens ook voorstellingen in 
andere theaterzalen, zoals het arcatheater, 
de liefelijk gelegen Minnemeerszaal en de 
Minardschouwburg.

BlInGBlInG

Ook Vooruit programmeert in de 
Minardschouwburg. de eigen zalen 
vind je in de historische vooruit (sint-
Pietersnieuwstraat 23), waar ook het gelijk-
namige kunstencentrum gevestigd is. het 
gebouw, dat in 1913-1914 gebouwd werd, was 
tijdens het interbellum een symbool voor de 
gentse arbeidersbeweging. aan democrati-
sche prijzen bood de vooruit als cultuur- en 
feestcentrum maaltijden en ontspanning 
van velerlei aard. Na de oorlog raakte de cul-
tuurtempel in verval, maar in ’82 restaureer-
de men het gebouw volledig. 

Nu biedt vooruit opnieuw een platform 
voor alle mogelijke kunstvormen, theater in 
het bijzonder. gezelschappen met nationale 
en internationale faam spelen er hun stuk-
ken, stand-upcomedy van de bovenste plank 
doet er zalen vollopen en ook voorstellingen 
van minder bekende, ja, zelfs obscuur ex-
perimentele gezelschappen vinden er hun 
plaats in de programmering. Op deze ma-
nier biedt vooruit een bijzonder gevarieerd 
theaterprogramma. van klassieke podium-
kunst tot performances met installaties en 
mediakunst over dans- en muziektheater. u 
vraagt, vooruit draait. 

CAMPO verdient ook een prominen-
te plek in dit artikel. het kunstencentrum 
is in 2007 ontstaan uit de fusie van the-
aterhuizen victoria (Fratersplein 7) en 
Nieuwpoorttheater (Nieuwpoort 31-35, ja-
wel). Qua infrastructuur iets kleinschaliger 
dan het NTgent en de vooruit, maar min-
stens even interessant. hier kan je eveneens 
terecht voor nationale en internationale ge-
zelschappen met kleine en grote producties. 
Onder de topgezelschappen van eigen bo-
dem die CaMPO frequenteren zijn danscom-
pagnie Ballets C de La B en Toneelgroep 
Ceremonia van Eric De Volder.

VolKSCH tHEatEr 

het gentse theater is echter meer dan 
fine fleur en blingbling. Ook zonder budget-
ten waar je hartje een slag van overslaat 

weten de zalen hun publiek te bekoren. uit 
de maatschappijkritische mentaliteit van 
het vlaamse theater in de jaren ’70 blijft 
het gezelschap Bij’ De Vieze Gasten over. 
in 1972 vormden Vuile Mong en zijn vieze 
gasten een eenmalig collectief ter gelegen-
heid van de verjaardag van een buurthuis. 
Nu kan je in het gelijknamige theaterhuis 
in haspelstraat 31, aan de brugse Poort, te-
recht voor gentse creatievelingen die nodig 
hun ei kwijt moeten. 

veteraan in het meer volkse genre is de 
Minardschouwburg (Walpoortstraat 15), 
niet alleen de gemene deler van het NTgent 
en de vooruit. Naast programmaties van bei-
de theaterhuizen organiseert de Minard im-
mers ook cabaret en menige volkse klucht. 
architect louis Minard bouwde medio 19e 
eeuw de schouwburg op eigen kosten als 
een reactie op de “Franschen schouwburg”, 
ofte de Opera op de Kouter. doel van zijn 
onderneming: een plateau bieden voor 
Nederlandstalig theater. voor de ingang van 
het gebouw waakt het bronzen standbeeld 
van Romain Deconinck, het icoon van het 
vlaamse volkstheater, die met zijn beren in 
de Minard resideerde. 

JEUGDtHEatEr

voor meer cabaret, als dat je ding is, 
kan je terecht in Theater Tinnenpot 
(Tinnenpotstraat 21). de zeven zalen, met 
elk hun eigen unieke sfeer en inrichting — 
samengesteld uit gerecupereerd materiaal 
— geven een vintage touch  aan je theater-
ervaring. Met vaste regelmaat worden in de 
zalen en zaaltjes comedy- en jeugdvoorstel-
lingen geprogrammeerd. Ook amateurgezel-
schappen passeren van tijd tot tijd de revue. 
dus zeker een aanrader om up-and-coming 
talent te spotten. 

voor meer van dat moet je naar de 
Kopergietery (vlotstraat 22 of blekerijstraat 
50). sinds 1978 werken zij aan hun stevige 
reputatie in de niche van het jongeren- en 

cultuurtheater. Zeker als je nog niet zo ver-
trouwd bent met de wonderen van het the-
ater is dit een handig lage drempel. laat je 
niet afschrikken door het jonge doelpubliek 
dat de Kopergietery voor ogen heeft. elk van 
de voorstellingen is doorspekt met zowel hu-
moristische als oogstrelende fragmenten. en 
hoeveel kwaad kan het eigenlijk om je nog 
eens twaalf te voelen? ’s avonds op café voel 
je je ook zo vaak hersendood. Naast kant en 
klaar kinder- en jongerentheater organiseert 
de Kopergietery ook werkateliers voor jon-
geren. Zij kunnen er terecht om zich onder 
te dompelen in alle facetten van het theater. 
als in een kruisbestuiving werken kunste-
naars en jongeren er samen aan voorstellin-
gen, die als producten van het huismerk op 
de bühne worden gebracht. Meer dan eens 
bewierookten verschillende professionele 
jury’s dergelijke voorstellingen.

Ook Larf (Warandestraat 13) brengt een 
soortgelijk concept. Naast voorstellingen or-
ganiseren ook zij zich als een leerschool voor 
jonge enthousiastelingen. Onder de noemers 
theatersessies en theatertrajecten  maken ze 
op maat en aanvraag initiatiesessies voor de 
allerjongsten. uit een uitgebreide kaart kiest 
de geïnteresseerde naar believen een project 
dat het meest aansluit bij zijn behoeften. 

MUZIEKtHEatEr 

als je op je muzikale honger lijkt te blij-
ven zitten, is LOD (bijlokekaai 3) misschien 
een beter alternatief. het gentse kunste-
naarshuis herbergt opera en musical maar 
ook ander muziektheater. daarbij gaat dit 
theaterhuis prat op zijn samenwerking met 
andere vlaamse en Waalse huizen. Zoek 
zeker eens naar speeldata voor De Duivel 
Beduveld (zie ook schamper 485), dat nog 
speelt tot eind april. 

doe je het graag meteen helemaal 
goed, opteer dan voor de Vlaamse Opera 
(schouwburgstraat 9). een beetje oubollig 
denk je? Fout gedacht. de vlaamse Opera 
staat bekend voor haar actueel getinte op-
voeringen van klassieke opera’s, van Mozart 
tot leonard bernstein. dat met de bedoe-
ling om een breed publiek te inspireren. Met 
diezelfde missie maakt het operahuis er een 
dagtaak van de drempel tot een operabe-
zoek te verlagen, ook voor kinderen en jon-
geren. “Want de opera is van iedereen”, aldus 
de vlaamse Opera.  ¶

Waarom naar  
theater gaan kijken 
als je ook gewoon 

op café kan?
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“Ik heb een zeer kwetsbaar 
boek geschreven”
Peter Verhelst over zijn literatuuropvatting, de willekeur en hoe icarus definitief gevallen is 

Fundamenteel anders maar toch hetzelfde: het nieuwe boek van literaire duizend-
poot Peter Verhelst doet weer veel stof opwaaien. De ene bewierookt hem, de  
ander begint te schuimbekken van walging. Schamper trok naar Nazareth  
voor tekst en uitleg en zag het licht.

door Hans Demeyer en Tom De Maerschalck

 werpt Peter Verhelst (°1962) ons toe ter-
wijl wij ons installeren in zijn ruime woon-
kamer in Nazareth. de kritieken op verhelsts 
nieuwste roman, Huis van de aanrakingen, 
zijn inderdaad niet mals. Critici verwijten 
hem hopeloos oubollig maniërisme en mo-
reel onverantwoord estheticisme. dat valt 
echter al beter mee dan de kritieken op zijn 
vorige roman, Zwerm (2005), waarvoor naar 
eigen zeggen “op voorhand een zak stront 
klaarstond”.

een werk van verhelst, of dat nu proza, 
poëzie of theater is, laat zich inderdaad niet 
gemakkelijk verteren. Huis van de aanra-
kingen bevat een tiental verhalen die elkaar 
fragmentarisch afwisselen, wat een nogal 
chaotisch effect teweegbrengt. Telkens wan-
neer je als lezer op dreef begint te komen in 
een verhaallijn, schakelt het boek over op 
een andere vertelling. verhelst: “de opbouw 
ervan is niet toevallig. ik zou makkelijk 
de zes novelles naast en na elkaar kunnen 
schrijven, bijna afgeronde gehelen waarvan 
je toch denkt: what the fuck hebben die met 
elkaar te maken? Maar door ze in elkaar te 
schuiven, worden ze troebel en ben je als 
lezer gedwongen om te beginnen na te den-
ken. Je leesgenot wordt zo wel vriendelijk 
ondermijnd en telkens als je mee bent, word 
je onderuit gehaald, opnieuw en opnieuw. 
dat is die weergaloze willekeur die telkens 
opnieuw toeslaat.”

Dus u wil uw lezers opzettelijk frustreren?
“Nee, dat is het niet. alleen heb ik veel ge-

duld. veel mensen willen elke seconde we-
ten waar ze zich in het verhaal bevinden. dat 
heb ik niet. Misschien komt een bladzijde of 
hoofdstuk verder wel een antwoord. Of ge-
woon niet. het is dus niet alsof ik giechelend 
aan mijn bureau frustrerende passages zit te 
schrijven. ik geloof immers dat een kluwen 
van ineengeschoven verhalen voor de lezer 
een hogere meerwaarde kan creëren dan een 
mooi geordend, rechtlijnig boek.

het is dus echt niet alsof ik enkel voor 
mezelf zou schrijven. bij elke zin hou je re-
kening met een publiek. ik heb ooit in een 
geïrriteerde en domme bui in een interview 
gezegd dat je me nooit op engagement zal 
betrappen. dat is natuurlijk niet waar. Wat 
ik toen bedoelde was: gaan we niet gewoon 
iets drinken in plaats van een interview af te 
nemen. ik zou echt achterlijk zijn mocht ik 
dat beweren over een boek. de volgorde van 
de bladzijden is meestal echt niet willekeu-
rig. elke zin is manipulatie.”

Houdt u dan rekening met uw publiek om hen 
een inzicht te verschaffen, of om juist te tonen dat 
er in die chaos geen inzicht te verkrijgen valt? 

“ik denk een beetje van de twee. hoe je 
leest en interpreteert, zegt veel over jezelf 
en niet alleen over het boek. ik schrijf mijn 
boeken zo dat je ze moet toetsen aan je ei-
gen ervaringen van wat je gelezen hebt en 
hoe je leeft. Natuurlijk worden we wel van 
jongs af aan opgevoed met een soort bete-
kenisdrang. als je a hebt en dan volgt b, dan 

moét er wel ergens een verband tussen de 
twee bestaan. Zonder betekenis heeft het le-
ven geen zin. dat is zowat het westerse mo-
del van denken. Maar als ik naar mijn eigen 
leven kijk, dan merk ik toch veel gaten in dat 
model op.

dat weerspiegelt zich in mijn literatuur. 
sommige schrijvers, zoals Jeroen Brouwers, 
zijn van mening dat elke gebeurtenis een be-
tekenis moet hebben in hun boek. ik ben 
er echter van overtuigd dat alles geregeerd 
wordt door willekeur en die overheerst dan 
ook in mijn werk. er gebeuren immers zo-
veel zinloze dingen die enkel betekenis heb-
ben op zichzelf zonder dat ze in een groter 
geheel passen. de moeilijkheid blijft echter 
om mijn overtuiging te verenigen met ons 
verlangen naar betekenis.”  

EEn WIllEKEUrIGE ZEt

Die willekeur staat dan wel in contrast met het 
spelbord-motief in uw boek, een algemene struc-
tuur die je op alles kan toepassen. Hoe verenigt 
u dat dan?

“ik weet het niet. ik meen dat hoor. Je leert 
de regels van de maatschappij, en daardoor 
heb je soms geen flauw benul van onderlig-
gende principes. Je kan alleen maar kennis 
krijgen van the bigger picture als je afstand 
creëert tussen jezelf en de werkelijkheid. Je 
blijft toch altijd hoop koesteren dat er op 
een dag een sluitende formule komt die al-
les verklaart van begin tot einde. dat blijft 
een droom die ook ik heb natuurlijk, maar 
tegelijkertijd bedenk je dat alles evengoed 

“Vinden jullie het ook 
zo’n kutboek?”
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totale willekeur kan zijn. en voor mij zit daar 
schoonheid in, schoonheid van een bijna 
troostende kwaliteit.” 

Je hoort wel geregeld dat uw boeken vaak 
over hetzelfde gaan, dat dezelfde symbolen 
steeds terugkomen.

“ik wil daar wel eens over discussiëren of 
die boeken allemaal hetzelfde zijn. sommige 
ervan zijn wel vrij monomaan, tot onge-
veer aan Memoires van een luipaard (2001). 
daarin herneem ik elementen uit vorige 
boeken of werk die verder uit. dat heeft ook 
te maken met mijn opvatting over het schrij-
verschap. bijna een combinatie van een 
soort willekeur met toch ergens het geloof 
dat je de ultieme manier kunt vinden om 
over iets te praten. stukjes worden nu een-
maal hernomen, maar telkens in een andere 
context waardoor ze een nieuwe betekenis 
krijgen. Telkens opnieuw worden zaken her-
nomen en telkens opnieuw probeer ik een 
soort ultieme vorm te vinden. iets wat altijd 
mislukt natuurlijk. Maar zo ontstaat er wel 
één grote olievlek waarin alles heel verwant 
is aan elkaar.

Toch is het niet zo dat er één onderliggen-
de formule is. veeleer gaat het mij om de te-
genstelling tussen symbolisch en diabolisch. 
Toen ik klein was, kregen we van de pastoor 
een donderpreek over het verschil tussen 
beide. een symbool was eenduidig en had 
maar één betekenis. versplintering is diabo-
lisch en de belijdenis daarvan zou leiden tot 
het vergaan van de wereld. Maar dat is nu net 
wat me interesseert: wat gebeurt er als je één 
letter in een formule verandert. de eenduidi-
ge symbolen worden op die manier juist di-
abolisch. al die toespelingen in Zwerm over 
het getal 666 en het diabolische hebben dus 
ook te maken met die uitwaaiering van te-
rugkerende symbolen. ik bedoelde dat voor 
alle duidelijkheid allemaal ironisch, want er 

zijn mensen die geloven dat ik meende wat 
ik toen schreef.

Toch was Zwerm in grote mate een afre-
kening met die ‘formule’. Huis van de aan-
rakingen vind ik dan ook iets fundamenteel 
anders. Natuurlijk bevat het nog steeds mijn 
zogeheten zintuiglijk schrijven — ik heb ook 
maar één hoofd en lichaam. Maar het boek is 
toch minder destructief.”

Van ExPloSIEF naar IMPloSIEF

het universum van verhelst mag dan wel 
een sterke uniformiteit vertonen, toch kun-
nen we bij Huis van de aanrakingen over een 
zekere verandering spreken. een eerste ver-
andering is dat de pijlers van dit boek ge-
inspireerd zijn op de Oosterse kunst. er is 
enerzijds de voortdurende beweging van de 
reïncarnatie. anderzijds suggereert verhelst 
voortdurend parallellen tussen bewegin-
gen in de natuur en in de maatschappij. een 
school vissen troept samen wanneer ze be-
dreigd wordt net zoals een land zijn grenzen 
afsluit en de ander probeert op te nemen.

een tweede verandering is dat het boek 
niet eindigt in een sfeer van complete vernie-
tiging, en zelfs momenten van troost brengt. 
verhelst: “het icarus-principe speelt niet 
meer mee. er is niet langer de opbouw naar 
een vorm van totale perfectie die niet anders 
kan eindigen dan in de zelfvernietiging. de 
vorige boeken waren bijna als een tragedie 
van shakespeare: veel personages bleven er 
op het einde niet meer over. hier is er meer 
mededogen met de personages; ze eindigen 
bijna allemaal in een staat van glimlach. de 
gevoelens zijn dan ook humaner in dit boek 
en niet langer enorm hevig of hysterisch. het 
boek plooit af en toe op zichzelf terug. Met 
alle problemen vandien, want het blijft zeer 
kwetsbaar daardoor.” 

ook stilistisch is er een verandering. Waar uw 
oudere boeken een bijna explosieve stijl hadden 
waarin het ene fragment het andere opvolgt in 
een snel tempo, leest dit boek enorm traag. 

“dat klopt. hier spreekt de invloed van 
het theater. ik heb enorm veel geleerd door 
te werken met dansers. acht jaar geleden 
moest ik op bezoek bij de choreograaf Wim 
Vandekeybus. Omdat ik twee uur te vroeg 
was, zag ik de opwarming van de dansers. 
ik werd toen volledig  gefascineerd door de 
traagheid waarmee dat gebeurde, maar ook 

door hun bewustzijn van het lichaam. dat 
staat natuurlijk in contrast met bijvoorbeeld 
Tongkat (1999) of mijn vroegere poëzie. dat 
was explosief. dit is veel meer imploderend.”

U bent onlangs de nieuwe stadsdichter 
van Gent geworden. Daarvoor startte u het 
Dromenvanger-project op, waarbij u Gent vraagt 
om hun dromen op te sturen. Hoe vlot het en wat 
bent u juist van plan?

“Niet goed, jong. voorlopig heb ik nog 
steeds te weinig materiaal. er zijn nog maar 
een 150-tal inzendingen, terwijl ik toch hoop 
op een paar duizend. volwassenen willen 
vaak hun schrijverstalent etaleren en dat is 
niet de bedoeling. Kinderen sturen wel fan-
tastische dingen door. Zij beschrijven hun 
droom zoals die is: een opeenvolging van 
korte beeldflitsen, ruw materiaal. veel kin-
derdromen heb ik nog niet gekregen, dus 
daar zal ik meer naar op zoek gaan. ik moet 
ook eerlijk toegeven dat ik er tot nu maar 
weinig tijd voor gehad heb. ik ben nu ook 
aan het recupereren na mijn theaterstuk 
Julius Caesar, ik ben moe. samenwerken met 
mensen, dat is slecht voor je immuniteit.

Toch blijf ik overtuigd van de zin van het 
project: dromen verzamelen en verspreiden 
over de stad. ik denk echt dat mensen die 
zullen lezen en daarin zaken zullen herken-
nen waardoor het een vreemd of helend ef-
fect kan veroorzaken.  volgens mij bestaat er 
immers zoiets als een dromenreservoir. hoe 
ik het allemaal juist ga aanpakken, moet ik 
nog wat verder uitzoeken. ik ben immers 
niet zo organisatorisch begaafd.” (lacht)  ¶

“Bijna een combinatie 
van een soort willekeur 

met toch ergens het 
geloof dat je de ultieme 
manier kunt vinden om 

over iets te praten.”

Peter Verhelst. Deze keer wél scherp.

foto Pieter M
orlion
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Vettaks Voortaan 
enkel Voor zwaarlijVigen?
kandidaat-stuVer doet omstreden Voorstel

In verkiezingstijd lanceren kandidaat-stuvers hun vage en ongeïnspireerde  
programmapunten. Een uitzondering daarop is een revolutionair voorstel over de  
fameuze “vettaks”.

BB, Sl de vettaks is het geesteskind van 
voormalig stuver Stijn Baert. hij joeg in 
2007 de frietprijs in de studentenresto’s met 
20 cent de hoogte in, zodat de prijs van de 
soep en het fruit met respectievelijk 20 en 10 
cent gedrukt kon worden. 

veel studenten vonden dat een betut-
telende maatregel, waardoor het imago 
van de stuvers schade leed. het systeem is 
echter tot op de dag van vandaag in voege. 
Maar dat zou dus wel eens kunnen verande-
ren als de onafhankelijke kandidaat-stuver 
Sander Van der Maelen verkozen raakt in 
de sociale Raad. 

van der Maelen heeft zich altijd als een 
verwoede tegenstander van de frietenprijs-
stijging getoond, maar nu komt hij voor de 
dag met een genuanceerder, maar allicht 
zeer omstreden voorstel. van der Maelen wil 
de vettaks voortaan alleen nog aan mensen 
met een bMi-waarde boven de 30 opleggen. 
dat staat althans in zijn programma te lezen. 
Op die manier draaien alleen de mensen voor 
wie frieten écht kwalijke gevolgen hebben 
voor de kosten op. van der Maelen: “ik ben 
een groot voorstander van een betere her-
verdeling van de welvaart in de samenleving. 
ik kom dan wel op als onafhankelijke kandi-
daat (maakt breed gesticulerend airquotes), 
maar heel mijn politieke bestaan draait rond 
het principe dat de breedste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen. van brede 

schouders naar brede pens is volgens mij 
een kleine stap. als je het historisch bekijkt, 
is dik zijn bovendien altijd synoniem ge-
weest voor rijk zijn.”

de kandidaat-stuver heeft ook nagedacht 
over het technische aspect van zijn voorstel: 
“Men zou bijvoorbeeld een drukgevoelige 
plaat onder de tegels voor de kassa’s kun-
nen plaatsen. Tijdens het scannen van de 
studentenkaart staat de student dan auto-
matisch op een weegschaal. voorts zouden 
de studentenkaartscanners worden uitge-
rust met extra apparatuur om de lengte van 
de student te berekenen. Wanneer de bMi-
waarde van de student de norm overschrijdt, 
wordt de taks er meteen bijgerekend. ik ver-
moed dat douaniers soortgelijke apparatuur 

gebruiken bij het wegen van vrachtwagens, 
dus dat zal wel niet zo moeilijk te verkrijgen 
zijn.”

Op de vraag of het voorstel geen stigma 
betekent voor studenten die kampen met 
obesitas: “geenszins. alle mensen zijn voor 
mij gelijk, ook die met enkele kilo’s extra. 
alleen zijn bepaalde mensen nu eenmaal 
gelijker dan andere.” Op de fanpagina van 
van der Maelen op de sociale netwerksite 
Facebook woedt ondertussen de discussie: 
de ene vindt het een taboedoorbrekende en 
sociale maatregel, de ander vindt het je rein-
ste discriminatie. Op de fanpagina van de 
fanpagina van sander van der Maelen wordt 
het levendige debat dan weer unaniem op 
applaus onthaald.  ¶
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