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KORT
lb Bijna alle brave kindjes hadden die 

nacht hun cadeautjes gekregen. Sinterklaas 
liep vermoeid over het dak van Home 
Boudewijn. Slechtweervandaag vertoon-
de reeds de eerste tekenen van een wortel-
indigestie, maar rusten was nog lang niet 
aan de orde. De schoentjes moesten immers 
nog gevuld worden. “Veel schoentjes, wei-
nig studentjes”, merkte de Sint echter te-
recht op. “Welja, ze zijn met z’n allen gaan 
schaatsen op het Sint-Pietersplein (6/12)”, 
zei Zwarte Piet, die snuisterde in de agenda 
van een homebewoonster. “En daarna gaan 
ze waarschijnlijk nog binnenvallen op één 
of andere Sinterklaascantus (VEK 6/12 
in de Salamander, VTK 7/12 in Tequilla) of  
Klaasvat (Dentalia 6/12 in de Artevelde).”  
“Zoveel verschillende feestjes ter ere van 
mijn verjaardag? Volgend jaar zouden ze be-
ter één grote massacantus (15/12, Flanders 
Expo) organiseren! Met Rodenbach, want 
daar houdt de Sint wel van! Maar laten we 
vandaag een willekeurig studentenfeestje 
frequenteren, Piet.” 

Zo trokken Sint en Piet op de rug van 
de arme schimmel naar de Overpoort. 
Sinterklaas liet in zijn hoofd een paar aan-
lokkelijke keuzes voor die avond de revue 
passeren, zoals een karaokeavond (KHK 
16/12, rector), toen plots de Kerstman voor 
hun neus opdook! “Wel wel Sintje,” sprak hij 
op dreigende toon, “uw rijk is weer bijna uit!” 
Sint en Piet waren door deze plotse aanval 
even van hun melk maar pareerden hem met 
een snedige quote. “Nil volentibus arduum”, 
sneerde Piet, “en laat ons nu door kerel, wij 
zijn op weg naar From Russia With Love 
(Dentalia, 7/12, Père Total), shotjes aan €2!” 
“Gaat ge uw horecagezwel nog wat aandik-
ken, Piet? Als ik u was, zou ik eerder eens 
naar het IFK Badminton (13/12 in het 
GUSB) gaan. Een beetje op de lijn letten kan 
geen kwaad in uw geval.” 

Piet keek verontwaardigd: “Ik ben pas 
nog gaan zwemmen (VEK, 16/12, vertrek 
aan Yucca).” “Tja, sfeerzwemmen (VPPK, 
16/12, GUSB) helpt natuurlijk niet. Maar 

goed, ik heb betere dingen te doen dan mij 
te laten ophouden door zo’n stelletje fakers”, 
schamperde de Kerstman, en hij verdween 
in de nacht. “Kom, Piet, de Sint wil feesten 
vanavond, laten we voortmaken.” Het drietal 
trok verder richting Overpoort, waar ze het 
eerste en beste café binnengingen. Wat ze 
echter niet wisten, was dat de Kerstman hier 

op de loer lag en nog voor Sint en Piet het 
eerste glas aan hun lippen zetten, werden 
ze door deze slechterik overmeesterd en in 
een kelder gegooid! “Haha”, triomfeerde de 
Kerstman. “Veni, vidi, vici!” en hij trok rich-
ting de Pi-nuts alwaar een kerstclubavond  
(VPPK, 13/12) plaatsvond.  ¶
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Afval op ‘t uniefStudenten en geloof

Over werk gesproken, kris Martin 
maakt beeldende kunstwerken en hij 
doet dat goed. bijna even goed als de 
muziek van Chris Martin. Wie, waar, 
coldplay zegt u? Jaja …

Over containers gesproken, ons oma 
heeft zo een bakje om haar pillen in te 
steken. John Harris heeft als filosoof 
dienaangaande slechts één mening: 
iedereen moet met rust gelaten worden 
met zijn rilatine. dat werkt dus wel, eh.

Kris MartinJohn Harris

2618

Over sorteren gesproken, het afval  
in Gent is een slecht gesorteerde  
stinkende beerput. exclusief: alles over  
het GFT-complot waarvan u niet wist  
dat het bestond. Ken je containers!

Over God gesproken, er zijn blijkbaar 
nog studenten die geloven. We sorteer-
den katholieke studenten en moslims-
tudenten op fanatisme. Zij die het licht 
willen zien, zullen het artikel lezen.
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roosters

Soms krijgt een student het gevoel dat de univer-
sitaire administratie een gigantisch boeltje is, bij-
voorbeeld wanneer het gaat over het vrijgeven van 
de examenroosters aan de UGent. Terwijl bepaalde 
richtingen hun examenroosters al sinds oktober 
kunnen koesteren, hebben studenten Letteren en 
Wijsbegeerte begin december nog steeds geen exa-
menregeling te zien gekregen. Dikke merde voor wie 
graag op voorhand zijn blokplanning wou opstellen, 
maar het wachten op de examenroosters breng voor 
veel studenten ook een ander euvel met zich mee. 
Zolang die roosters niet online staan, heb je als stu-
dent namelijk een vals gevoel van veiligheid. De exa-
menregeling is nog niet opgesteld, dus die examens 
lijken veraf. 

Aan de UGent stelt elke faculteit afzonderlijk haar 
examenroosters op, wat de grote verschillen verklaart 
tussen de data waarop deze vrijgegeven worden. Maar 
zelfs binnen faculteiten zijn er verschillen: bachelor-
studenten Rechten krijgen hun planning al aan het 
begin van het semester, voor masterstudenten is het 
een stuk langer wachten. Enige eenduidigheid in het 
examenreglement voor de faculteiten is dat de exa-
menplanning uiterlijk op 17 december online moet 
staan. Met de examens die dit jaar op 10 januari be-
ginnen, ligt de deadline dus minder dan een maand 
voor de start van de examenperiode. Vloeken voor 
studenten die op dat moment ontdekken dat ze al 
hun studietijd in het enige vak gepompt hebben waar 
ze wél zeeën van tijd voor hebben tijdens de examens. 

“Maar die examenplanning opstellen gaat niet 
vooraleer iedereen zijn curriculum heeft ingediend!”, 
piepen voorvechters van het systeem nu lichtjes hys-
terisch. “De omvang van de zaal waarin het examen 
plaatsvindt, kan niet op voorhand bepaald worden! Je 
moet rekening houden met examens die elkaar anders 
zouden overlappen! Studentenvertegenwoordigers 
moeten nog geraadpleegd worden!” We hebben het 
allemaal al gehoord. Maar als de ene faculteit zoveel 
effectiever blijkt te zijn in de opstelling van de exa-
menroosters, dan moet de andere faculteit dat ook 
kunnen. En 17 december als datum voor de ‘uiterlijke 
bekendmaking’ van de examenroosters is in ieder ge-
val ruimschoots te laat.  

In Leuven werden dit jaar de examenroosters al 
aan het begin van het semester vrijgegeven, zodat 
studenten hun curriculum konden samenstellen en 
tegelijkertijd rekening konden houden met de haal-
baarheid van de examenperiode. Het systeem kampt 
nog met de nodige kinderziektes, maar toont tenmin-
ste pogingen van de universiteit om studenten niet 
last minute hun examenrooster toe te schuiven. Tijd 
voor de UGent om het eigen systeem ook eens aan 
kritisch onderzoek te onderwerpen.   ¶

Lise eelbode

fa Echt creatief met geld zijn Europese regerings-
leiders niet. In tijden van economische crisis doen ze 
namelijk allemaal hetzelfde: de schaar zetten in on-
derwijsgelden. Waarom zou je immers investeren in de 
toekomst? Britse studenten vulden hun november al 
met het bezetten van universiteiten, als protest tegen 
de verhoging van hun collegegeld. De Italianen bezetten 
daarop de toren van Pisa en het Colosseum. Daar moet 
een aantal universiteiten gedwongen de deuren sluiten 
en vallen bepaalde studiegebieden weg. 

In Nederland probeerden protesterende studenten 
het torentje van Mark Rutte, de werkvertrekken van de 
kersverse premier, te bezetten. Daar stak de ME echter 
een stokje voor. De studenten zijn niet blij met het plan 
van de premier om 180 miljoen euro te bezuinigen op 
het onderwijs. Dat doet hij door de studiefinanciering 
in de masterfase weg te nemen, door masterstudenten 
ook hun gratis kaart voor openbaar vervoer in te laten 
leveren én ze nog 3.000 euro extra collegegeld aan te re-
kenen per jaar studievertraging. Ook hogescholen en 
universiteiten worden beboet bij studievertraging. Zij 
moeten dan hetzelfde bedrag ophoesten als de student. 

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond bestraft 
het kabinet met haar plannen de meest ambitieuze stu-
denten in plaats van de bedoelde neusvreters. Een jaar-
tje studeren in het buitenland, een tweede studie of een 
master komt de voorbeeldige student nu extra duur te 
staan. Ook vindt de vakbond de bewindslieden een tikje 
hypocriet. Premier Rutte deed namelijk zeven jaar over 
zijn studie en vicepremier Maxime Verhagen maar 
liefst elf jaar. Dat kon toen nog voor een koopje: 4.000 
euro. Volgens het nieuwe plan zou de vicepremier nu 
37.000 euro kwijt zijn. Enig idee waarom we nu zouden 
moeten bezuinigen?  ¶



www.schamper.ugent.be Schamper 496          5

◉
Blokken in  
De Brug:  
much ado  
about nothing

JdM Studentenbeheerder Werner Raeymaeckers 
werkte de afgelopen weken hard aan een compromis, 
dat onlangs door de Sociale Raad unaniem werd goed-
gekeurd. In het voorstel wordt tegemoetgekomen aan 
de voornaamste bekommernissen van zowel het SK als 
de UGent. Het SK vraagt immers al jaren dat haar le-
den erkend zouden worden. Anderzijds had de UGent 
moeite met de positie van de hogeschoolclubs in het 
Konvent. In het compromis worden enkel de streek-
clubs erkende verenigingen. Dat betekent dat ze kunnen 
gebruikmaken van de faciliteiten van de DSA (Dienst 
StudentenActiviteiten) en bijvoorbeeld ook bij de pro-
vincie materiaal kunnen lenen. Anderzijds moet het SK 
wel zijn statuten herschrijven.

ConCrete veranderinGen

Voor financiële beslissingen is vanaf nu steeds een 
meerderheid onder de streekclubs vereist. Bovendien 
moeten hogeschoolclubs een verhoogde bijdrage betalen. 
Dat brengt een soort transfer van de hogescholen naar de 
UGent tot stand, die het voordeel compenseert dat de hoge-
schoolclubs halen uit de subsidies die het SK krijgt. Tot slot 
moet de penningmeester van het SK en van de streekclubs 
steeds een universiteitsstudent zijn. Dat is een versoepe-
ling tegenover de huidige regeling, waarbij alle belangrijkste 
functies door universiteitsstudenten moeten worden inge-
vuld. De UGent erkent dat het SK historisch altijd een ge-
mengd ledenbestand heeft gehad. Hogeschoolstudenten zijn 
als het ware niet meer weg te denken uit het SK.

“Ik ben uiteraard verheugd”, zegt Raeymaeckers. “Dit voor-
stel is het resultaat van een breed gedragen compromis; alle 
hogeschoolclubs gingen akkoord. Het SK kan nu eindelijk 
naar de toekomst kijken, en de financiële discussies achter 
zich laten.” Nu de Sociale Raad zich achter het voorstel heeft 
geschaard, gaat het dossier naar het Bestuurscollege. De kans 
dat daar nog problemen ontstaan, is bijna onbestaande.  ¶

In Schamper 494 kon u lezen 
over de problemen bij het 
SeniorenKonvent Ghendt. 
Ondertussen is de SK-knoop 
(bijna) doorgehakt.

SK-problemen  
bijna opgelost

Onlangs raakte bekend dat de 
eerste verdieping van De Brug 
ook openstaat als studieruimte. 
Schamper pakte zijn cursussen en 
ging eens meeblokken.

door Lise Beirinckx

lb Om 10 uur ’s morgens zijn er amper blokkers te vin-
den in De Brug. Eén groepje studenten lijkt bezig te zijn 
met een groepswerk, een ander is aan het kaarten, en voor 
de rest vinden we vooral Brugpersoneel dat bezig is de 
vloeren te dweilen. Bovendien heerst hier duidelijk een 
leuke werksfeer: uitwisselen van de laatste roddels, de 
radio aan en af en toe een schaterlach! Een studievrien-
delijke omgeving kan je dit niet echt noemen. De massa 
lijkt dan ook uit te blijven. Maar goed, wie wil er nu op 
dit vroege uur al met de doordringende geur van frietjes 
geconfronteerd worden? 

neGatieve reaCties

Nochtans zijn er al veel negatieve reacties op het 
initiatief gekomen. Vooral omdat het de bedoeling is 
dat de studerende massa rond het middag- en avond-
uur zijn plaats aan de restoklanten afstaat en dit naar 
het schijnt een probleem is. Maar na twee dagen ob-
serveren kan ondergetekende nauwelijks problemen 
vaststellen. Ook navraag bij het Brugpersoneel geeft 
aan dat er amper hinder is. 

Misschien komen die reacties gewoon voort uit 
het feit dat veel studenten wel eens in De Brug dur-
ven blijven plakken na hun maaltijd. Plaatstekort en 
lange rijen waren al een probleem vóór de Brug tot 
studieruimte werd omgetoverd. En wat de blokkers 
betreft: die vinden meer hun gading in echte blo-
kruimtes zoals de Boekentoren en de Therminal, 
waar de stilte meer gegarandeerd is. Voor een 
groepswerk is De Brug dan weer wel geschikt, maar 
er zijn genoeg plaatsen in Gent en op de unief waar 
je er ook op een aangename manier werk van kan 
maken. Zónder frietgeur in je kleren!  ¶
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U
Zet je sorteerhoed eens op
Grootvervuilers vliegen bij Zwadderich

Door wanhoop gedreven ondernamen uw redactrices een tocht door Gent, knapzak 
over de schouder, blauwe, groene, grijze zak in de hand. Wie sorteert, wie niet?  
De resultaten vindt u hieronder. En op ‘t stort.

In resto De Brug komen per dag zo’n 
1000 studenten eten. 1000 monden = 1000 
maaltijden = heel veel afval. Frank Van De 
Moortele, de verantwoordelijke voor de 
avondshift, wist ons te vertellen dat er echt 
moeite wordt gedaan om de vuilnishoop zo 
klein mogelijk te houden. “We proberen de 

omvang van de voedseloverschotten in te 
perken. Natuurlijk zijn die voedselres-

ten wel altijd aanwezig, daar kan je 
niet onderuit. Om de hoeveelheid 

benodigd voedsel te berekenen per dag, be-
helpen we ons met het kijken naar de pie-
ken en dalen die vastgesteld werden in het 
verleden. Met de populariteit van de maal-
tijd wordt ook rekening gehouden. Het is en 
blijft nattevingerwerk.”

uitverkoop in de resto

“Veel studenten vinden het spijtig dat we 
soms zoveel over hebben. 

We zijn dan ook beginnen te werken met 
een systeem waarbij we om half negen pro-
beren ‘uit te verkopen’. Het is jammer voor 
de studenten die om kwart voor negen bin-
nenlopen. Op dat uur kunnen we onmogelijk 
nog het hele gamma aanbieden, kwestie van 
de verliezen wat in te perken. Ik heb altijd 
in de privé gewerkt en daar moet alles veel 
efficiënter. Die kennis gebruik ik hier waar 
mogelijk.”

door Anemoon Soete en Dominique De Meyst
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ddM Alle recyclageprincipes netjes op een rij, 
voor je eigen welzijn … en dat van de planeet.

Om te vermijden dat je kot er begint uit te 
zien als de Overpoort om zeven uur ‘s ochtends, 
vol glasscherven, sorteer je lege flessen en bo-
kalen best in de glasbak. De papier-en-kar-
ton-doos is dan weer de ideale tweede thuis 
voor kranten, tijdschriften, dozen, overbodige 
flyers, oude cursussen en massa’s kladpapier. 
Horen er niet in thuis: papieren zakdoeken, 
keukenrol, stickers, drankkartons, carbon- en 
behangpapier, vuil of vet papier, cellofaanpa-
pier en Schampers.

Passeren we langs de PMD-zak: hier raak je 
je plastic, metaal en drankkartons kwijt. Gaan 
evenwel tanden krijgen en in je gat bijten als je 
ze in de blauwe zak durft steken: botervloot-
jes, plastic potjes, verpakkingen van gevaarlijke 
en giftige producten, plastic zakken, alumini-
umpapier en huishoudfolie. Klein Gevaarlijk 
Afval (KGA) zoals injectienaalden, tl-lampen, 
detergenten, cosmetica en je ex-lief moeten 
ook apart gehouden worden. Batterijen depo-
neer je in één van de vele BEBAT-inzameldozen 
in onder meer supermarkten en tankstations. 

Omdat de gemiddelde student nogal veel 
groenten- en fruitafval genereert (NOT) en alle 
koten een tuin hebben, is er de groene bak. 
Mmmm, de geur van verse compost. Voor de 
liefhebbers nog even meegeven: ook genees-
middelen, bouw- en sloopafval, textiel, 
elektrische en elektronische apparaten kan 
je recycleren. En als je dán nog iets over hebt, 
dan mag het bij het restafval. Enkel en alleen 
dan. Capiche?  ¶

www.belgium.be/nl/leefmilieu/ 
duurzaam_consumeren/afval/ 

sorteren/thuis/

“Wij hergebruiken niets. De 
HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, n.v.d.r.) is 
zeer streng in zijn voedselnor-
men. Toch mag en kan volgens de 
HACCP bepaald voedsel herge-
bruikt worden, maar wij doen het 
niet. De UGent kiest daar bewust 
voor. Waarom? We kunnen het ons 
niet bepaald permitteren dat de 
helft van de studentenpopulatie 
met een voedselvergiftiging in bed 
moet blijven liggen. Is de recupera-
tie dat risico waard?”

varkens van de uGent

“Hoe het met de ophaling van de 
voedselresten zit, weet ik niet juist. 
Het zou allemaal gebruikt kun-
nen worden als veevoeder. Ik heb 
al dikwijls gezegd: de UGent zou 
varkens en kippen moeten hou-
den. Ik vroeg me al meermaals af 
of dat eten niet naar een goed doel 
zou kunnen. Ik weet dat dat idee 
bij andere medewerkers van de 
UGent ook leeft. Maar bij de goe-
de doelen zijn ze evengoed streng. 
Alles moet nog verpakt zijn. Kijk, 
als het aan mij zou liggen, mogen 
die arme mensen komen om kwart 
voor negen en mogen ze alles op-
eten wat er overblijft. Ik heb vroe-
ger als instructeur gewerkt voor 
een vzw. Daar zie je de noden van 
mensen wel. Mocht de UGent dat 
standpunt willen innemen, krijgen 
die mensen een warme maaltijd 
waar wij nul komma nul verlies aan 
hebben.” 

Een telefoontje naar Paul 
Speeckaert, afdelingshoofd Maal-
tijdvoorzieningen, lost het mys-
terie voor eens en altijd op. De 
voedselresten van de Brug worden 
verwerkt door het bedrijf SITA, dat 
er biogas van maakt. Zij werken 
in onderaanneming voor IVAGO. 

“Vroeger werd het afval opgehaald 
door een varkensboer”, mijmert 
Speeckaert, “maar dat is sinds de 
dioxinecrisis niet meer toegestaan. 
Alles moet traceerbaar blijven.”

Voedselresten zijn uiteraard niet 
de enige soort afval waarmee het 
personeel van De Brug te kampen 
krijgt. Bij het afruimen een simpel 
plastic bekertje in de bak met be-
kers steken, lijkt voor sommigen 
al een onmogelijke taak. “Een deel 
van de studenten is zich daar niet 
bewust van of wil er zich niets van 
aantrekken. Ze vinden het evident 
dat alles zomaar ter beschikking 
staat. Veel studenten zijn ook non-
chalant met papier. Dat is nu toch 
basis.” Als je weet dat alle flyers van 
verenigingen die niet geassocieerd 
zijn met de UGent rechtstreeks van 
de tafels naar het restafval gaan, 
denk je als student maar beter 
twee keer na vooraleer je eender 
wat aanvaardt aan de ingang van 
de resto.

ander en beter?

Home Fabiola sorteert papier, 
PMD en glas. Het overige gaat bij 
het restafval. Emma Holleman, 
een rechtenstudente in home 
Fabiola, wijst ons de weg naar de 
keuken. “Als het vuilnis niet tijdig 
wordt opgehaald, durft er wel al 
eens een vuilbak overlopen. Voor 
de rest heb ik de indruk dat het sys-
teem goed wordt opgevolgd. Bij ons 
op de gang zitten er niet veel bui-
tenlanders, ik weet niet hoe het er 
hierboven aan toe gaat.” Een verdie-
ping hoger is er evenmin een vuiltje 
aan de lucht. Hangt het sorteren in 
de Belgische lucht dan? Een Poolse 
studente die we tegenkomen in de 
gang, sorteert in België haar afval. 
“In Polen houden we enkel plastic 
en glazen flessen apart, maar hier 

Sorteren  
kan je 
leren
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vind ik het een beter systeem. Ik heb 
uitleg gevraagd aan Poolse vrienden 
in Brussel, want in het begin was het 
nogal moeilijk.” Daar wringt inder-
daad het schoentje: het ontbreekt 
uitwisselingsstudenten schromelijk 
aan informatie. De Dienst Milieu 
van de UGent beseft dit maar al te 
goed: “Buitenlandse studenten ko-
men aan op de homes, krijgen hun 
sleutel en that’s it. Het zou beter zijn 
mocht iemand hen rondleiden en 
daarbij ook de nadruk leggen op het 
sorteren van afval.”

De fietsenherstelplaatsen tonen 
zich een lichtpuntje in de onmete-
lijke afvalduisternis die Gent is. “Ik 
houd deze fietsenherstelplaats al 
vijftien jaar open en heb nog nooit 
klachten gehad. Ik denk niet dat alle 
herstelplaatsen even rigoureus sor-
teren als wij”, vertelt Patrick Van 
Acker, de ietwat spichtige chef van 
fietsenherstelplaats Blandijn met 
enige fierheid. “Elke maand komt 
een camion alle wielen, banden, ket-
tingen, … ophalen. De UGent baat 
een eigen mini-containerpark uit 
aan de Sterre, je moet daar maar 
eens op bezoek gaan.” En maar goed 
ook, het zou weinig verantwoord 
zijn fietsenafval in de grijze zak te 
proppen.

Wat Ze ook doen…

Op rondrit in Gent kan een stop 
op de Dienst Milieu van de UGent 
niet ontbreken. Ze doen hun best, 
maar levert het ook iets op?

Laten we met de frustraties be-
ginnen: “De huidige generatie stu-
denten is vertrouwd met gans de 
santenboetiek* van het sorteren. 
Toch lijkt het alsof ze van hun 18de 
tot hun 28ste weigeren te sorteren, 
om nadien de draad weer op te 
pikken. Ik denk ook dat studenten 
thuis veel beter sorteren dan in de 
universiteitsgebouwen”, verzuchten 
Ann Van Goethem en Riet Van de 
Velde. Het is wreed gesteld.

“Je zou kunnen stellen dat het 
aan de buitenlandse studenten ligt, 
die niet steeds op de hoogte zijn van 

hoe er bij ons met afval wordt om-
gegaan. Als je dan kijkt naar het Ufo, 
dat zeker niet constant volzit met 
buitenlanders, is de belangrijkste 
factor waarschijnlijk nog steeds de 
onverschilligheid van de studenten. 
Dat auditorium ligt er immers per-
manent bij als een stort, wat we ook 
proberen.”

Je mag milieuraden en –commis-
sies organiseren wat je wil, het hele 
overlegsysteem doet nogal fluffy 
aan. Als het erop aankomt, laat het 
de studenten koud. Er is simpelweg 
geen incentive om zich in te zetten, 
studenten freeriden op de rug van 
de kuisploeg. De Milieudienst stuurt 
powerpointpresentaties de wereld 
in met foto’s (in kleur) van half opge-
geten lunches die zich opstapelen in 
de auditoria, in de hoop het bewust-
wordingsproces een beetje kracht 
bij te steken. Druppels op een hete 
plaat.

Mentaliteit

“Veel is te wijten aan het con-
sumptiegedrag van mensen tegen-
woordig. Als wij er, om de afvalberg 
te verkleinen, voor kiezen geen 
automaten te installeren in het 
Ufo, heeft enkel de GB Express op 
de hoek daar baat bij en niet de 
vuilnisbakken. Jullie zijn millen-
niumstudenten, toch? Studenten 
appreciëren het als een prof voet bij 
stuk houdt wat betreft het eetver-
bod in de lessen. Als ze daarentegen 
niet het gevoel hebben dat ze iets 
verkeerds doen wanneer ze pizza 
laten bezorgen in de les, is het hek 
uiteraard van de dam.”

Er is niet echt een manier waar-
op studenten de gevolgen van hun 
gedrag kunnen voelen. In principe 
betaalt elke faculteit de kosten voor 
haar eigen afvalbeleid. Die prijs is er 
een per kubieke meter en kan dus 
aardig oplopen. In dat opzicht zul-
len afvalefficiënte faculteiten meer 
geld overhebben voor de mooie din-
gen des studentenlevens.

Na afloop lijkt GFT ons hét gro-
te pijnpunt van de universiteit. De 

Milieudienst weet dit, maar zegt er 
weinig aan te kunnen doen. In au-
ditoria wordt dit niet ingezameld, 
wegens te kleinschalig. In de homes 
is de grootschaligheid dan weer het 
probleem. En zo belanden de spa-
ghettiresten steeds bij het restaf-
val. Eens kijken of IVAGO daar geen 
mouw aan kan passen.

GroenebakbriGade

Blijkbaar kan GFT wekelijks 
worden opgehaald in Gent. Elke 
particulier kan daarvoor een con-
tainertje bestellen bij IVAGO zelf. Je 
betaalt per ophaalbeurt. Geen tuin 
hebben is niet langer een excuus, 
dit blitse bakje past zelfs op het 
kleinste balkonnetje. De universiteit 
en hogescholen vallen als bedrijfs-
klanten onder een ander systeem, 
de homes onder nóg een ander. 
Systeem schmysteem: het komt erop 
neer dat er nergens GFT wordt op-
gehaald behalve in home Bertha. 
Dat is daar mogelijk omdat er geen 
gemeenschappelijke keukens zijn. 
Het is niet de gemakkelijkste fractie 
om te sorteren, maar moeilijk moet 
ook maar gaan, als het intern maar 
wordt opgevolgd.

In deze tijden van overconsump-
tie waarin Italiaanse steden wel 
eens door wat anders dan verse 
Napolitaanse pizza’s worden over-
spoeld, geven we je graag nog het 
volgende mee. Als je merkt dat er in 
een auditorium geen mogelijkheid 
bestaat om je afval in de daartoe 
bestemde vuilnisbak te deponeren, 
neem dan als de vliegende bliksem 
contact op met de Dienst Milieu 
van de UGent. Ze zullen het euvel zo 
snel mogelijk verhelpen waardoor je 
bij een volgend auditoriumbezoek 
hopelijk niet langer de boterham-
korstjes van je voorganger hoeft weg 
te schoppen vooraleer je plaats kan 
nemen.  ¶

(* We moesten dit regionalisme 
van professor de backer op cor-
recte wijze in een zin gebruiken.)

«Voedselresten 
zouden gemak-

kelijk gebruikt 
kunnen worden 

als veevoeder.  
Ik heb al dik-
wijls gezegd:  

de UGent zou 
varkens en kip-

pen moeten  
houden.»



D
ecaan

 van
 D

e W
eek

Geboortedatum? 25 oktober 1952
Woonplaats? “Zevergem, een deelgemeente van De 

Pinte. Erg landelijk gelegen, vlak naast de Schelde, en 
daarmee heel geschikt om te wandelen of te fietsen in de 
buurt.”

Kinderen? “Drie: één zoon en twee dochters. Geen 
van de drie woont nog thuis, dus het zijn nu vooral de 
kleinkinderen die voor leven in het huishouden zorgen.”

Combinatie kinderen en werk? “Vroeger heb ik het 
contact met de kinderen altijd goed kunnen combineren 
met het professorschap. Sinds ze het huis uit zijn, kan 
ik me weer 100% toeleggen op mijn werk — en op mijn 
vrouw, natuurlijk.”

Wat wou u worden als kind? “Ik heb altijd interesse 
gehad om dirigent te worden van een groot symfonisch 
orkest. Als ik naar klassieke muziek luister, heb ik ook 
steeds de neiging om mee te dirigeren. Alleen moet je 
daarvoor muzikaal talent hebben, maar gezien ik geen 
muziekschool heb gevolgd, is dat er nooit van gekomen.

Mijn interesse voor bouwkunde kwam op het einde 
van het middelbaar. Er waren toen grote infrastructuur-
werken, onder andere de aanleg van de E17, en daar was 
ik erg van onder de indruk. En zo ben ik dan burgerlijk 
ingenieur bouwkunde gaan studeren.”

Waarom bent u decaan geworden? “Ik wou mijn 
grenzen wat verleggen. Ik was al een tijd bij het beleid 
van de faculteit betrokken — zo was ik een paar jaar aca-
demisch secretaris en was en ben ik nog steeds voorzit-
ter van de beleidscommissie — en vandaar vond ik het 
decaanschap een logische stap.”

Grootste verwezenlijking? “Het uitbouwen van het 
Laboratorium Magnel (een universitair onderzoekscen-
trum in Zwijnaarde dat zich bezighoudt met betononder-
zoek, n.v.d.r.), waar ik directeur van ben. Als decaan ben 
ik dan weer erg tevreden met de gerealiseerde vieringen 
rond de 175ste verjaardag van de faculteit (zie Schamper 
495, n.v.d.r.). Die zijn natuurlijk ook de verdienste van de 

mensen met wie ik samenwerk, maar er moet wel iemand 
het voortouw nemen.”

Ambities? “Ik moet zeggen, op professioneel vlak ben 
ik vrij tevreden met hetgeen ik doe. Op persoonlijk vlak 
misschien wat meer van de wereld zien — zowel mijn 
vrouw als ik reizen heel graag. Ook zou ik graag wat meer 
fietsen, wandelen en — iedereen zegt dat wel — wat 
meer boeken lezen. Ik lees nu al zo veel professioneel, dat 
ik er bijna enkel in de vakantieperiode nog in slaag om 
romans te lezen.”

U bent voor één dag rector met dictatoriale macht. 
Welke veranderingen voert u door? “Wel, dictatoriale 
macht is niet echt aan mij besteed. (lacht) Los daarvan — 
en dat zal je waarschijnlijk geen spectaculair antwoord 
vinden — vind ik ook dat de universiteit als geheel vrij 
goed werkt. Er is niets waarvan ik zeg: ‘Dat doet de rector 
nu totaal verkeerd!’”

Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen, ik 
heb daar geen behoefte aan. Ik ben wel lid van een aan-
tal wetenschappelijke verenigingen en in De Pinte zit 
ik ook in het bestuur van de Gemeentelijke Raad voor 
Cultuurbeleid, zoals dat zo mooi heet.”

Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “Goh, 
waarom er geen zijn, zou u aan mijn vrouwelijke colle-
ga-proffen moeten vragen. In onze faculteit is het wel zo 
dat we qua studentenaantal slechts 25% vrouwelijke stu-
denten hebben. En bij de proffen is de verhouding nog 
wat lager: 20% vrouwen versus 80% mannen. Maar ik zou 
uiteraard niets tegen een vrouwelijke decaan hebben, 
graag zelfs! (lacht) Al kan je moeilijk iemand verplichten, 
natuurlijk.”

De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke 
positie speelt u? “Ik ben geen fanatieke voetballer — ik 
heb zelfs nooit in een voetbalploeg gespeeld — maar als 
ik moet kiezen, dan toch liever in een aanvallende positie 
vooraan dan ergens passief achteraan.”  ¶

om de twee weken reikt schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit in 
ruil voor een kort gesprek. Deze week: prof. luc Taerwe van de faculteit ingenieurswetenschappen. Voor zijne 
sinterklaas. door Joost Vanderdeelen en nele Van kerschaver
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Ophef in academische kringen: de Vlaamse regering besliste onlangs dat in het  
hoger onderwijs meer plaats voor het Engels als onderwijstaal kan zijn. Maar zal 
dat tot een regelrechte verengelsing van het hoger onderwijs zal leiden?

“De verengelsing van het hoger onder-
wijs” was in elk geval de titel van het debat 
dat professor Gita Deneckere op dinsdag 23 
november aan de UGent organiseerde in het 
kader van het August Vermeylenjaar. Ter in-
leiding schetste zij de situatie: “De Vlaamse 
regering heeft een consensus bereikt over de 
versoepeling van de taalwetgeving op het 
hoger onderwijs. De wettelijke taalbarrière 
wordt doorbroken om meer buitenlandse 
studenten aan te trekken enerzijds en de ‘ei-
gen’ studenten beter voor te bereiden op een 
internationale loopbaan anderzijds. Vanaf 
2012 kunnen op bachelorniveau 30 van de 
180 studiepunten in een andere taal dan het 
Nederlands worden gegeven. Op master-
niveau kan de opleiding voortaan volledig 
in het Engels, op voorwaarde dat dezelfde 
opleiding aan een andere Vlaamse univer-
siteit overwegend in het Nederlands wordt 
gedoceerd.” 

Let wel: de politieke beslissing is geno-
men, maar het is wachten op de vertaling 
daarvan in een decreet. Hoe dan ook klinkt 
het dat de concrete uitwerking aan de UGent 
pas vanaf het academiejaar 2012-2013 zal 
gebeuren, aldus onderwijsdirecteur aan de 
UGent Kris Versluys.

brede Consensus

Deze consensus is breed gedragen binnen 
de politieke wereld. Zo bleek ook al snel tij-
dens het debat, dat er nooit één werd over de 
plaats van het Engels in het hoger onderwijs. 
Minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) 
en Fientje Moerman, Vlaams parlementslid 
voor Open VLD, waren — zoals te verwach-
ten — voorstanders. Smet gaf in de regering 
de consensus mee vorm, Moerman had als 
commissievoorzitter de beslissing voorbe-
reid in de ad hoc commissie over het hoger 
onderwijs. 

Meer onverwachte bijval kwam er van 
Siegfried Bracke (N-VA) die fijntjes stelde 
dat “dom” geen synoniem is voor Vlaams-
nationalisme. Ook bij de N-VA, die deel uit-
maakt van de Vlaamse Regering waarin de 
consensus tot stand kwam, is men overtuigd 
van de meerwaarde van het Engels in het 
hoger onderwijs. Tom Demeyer, voorzitter 
van de Vlaamse Vereniging van Studenten 
(VVS), sloot het rijtje voorstanders. Hij is 
evenmin tegen het principe van verengel-
sing van het hoger onderwijs, maar plaatst 
bij de precieze invulling wel kanttekeningen: 
“De kwaliteit van het Engels is momenteel 

ondermaats. Proffen zijn niet gekwalificeerd 
om in die taal les te geven en wild lopen ze er 
ook niet meteen van. De VVS vraagt dan ook 
dat docenten een certificaat behalen van de 
vreemde taal waarin zij lesgeven.”

Gsr staat paraat

Gertjan Dewaele, bestuurslid onderwijs-
intern bij de Gentse StudentenRaad (GSR), 
heeft alvast geen weet van notoire voorbeel-
den van Engelse onkunde bij proffen aan de 
UGent (Schamper evenmin; rondvraag lever-
de hooguit gematigd negatieve reacties op, een 
klaagzang op een occasionele onverstaanbare 
gastprofessor niet te na gesproken, n.v.d.r.). 
“Bij mij kwamen studenten alleszins nog niet 
hun beklag doen over belabberd Engels van 
hun docenten. Wanneer er klachten zouden 
zijn, horen studenten dat in principe via de 
studentenevaluaties door te geven en dat 
doen ze ook.” 

Dewaele ziet ook weinig commotie over 
de verengelsing bij de Gentse studentenpo-
pulatie: “De tijden dat studenten op straat 
kwamen voor vernederlandsing van het ho-
ger onderwijs, liggen ver achter ons.” De GSR 
benadrukt dat zoveel mogelijk meerwaarde 

door Ruben De Winne

Meer plaats voor  
engels aan de unief
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uit anderstalige vakken moeten wor-
den gehaald en dat de taal geenszins 
een rem mag zijn voor het studeren 
van deze vakken. Verder stelt zij 
voor om taallessen te organiseren. 
Studenten die onvoldoende Engels 
of een andere vaktaal beheersen, 
kunnen die lessen dan als keuzevak 
opnemen. Onderwijsdirecteur Kris 
Versluys bevestigt dat dit een mo-
gelijkheid is die door de opleidings-
commissies zal bekeken worden. 
Tot slot wil de GSR ook dat aandacht 
wordt besteed aan de kwaliteitszorg 
van anderstalige lessen.

nefaste GevolGen van 
verenGelsinG

Bedenkingen bij de invulling van 
de verengelsing zijn er dus wel, maar 
tegen het loutere principe kanten 
politici noch studentenvertegen-
woordigers zich. In de academische 
wereld zijn wel kritische stemmen 
te horen. Afgelopen zomer drukte 
Jos Devreese, fysicus en emeri-
tus hoogleraar van de Universiteit 
Antwerpen en de Technische 
Universiteit Eindhoven, in Knack de 
vrees uit dat verengelsing van het 
hoger onderwijs zal leiden tot een 
verschraling van het Nederlands als 
onderwijstaal. Hij pleitte voor een 
behoud van de oude regeling, want: 
“Waarom veranderen als iets goed 
gaat?” 

UGent-professor Gita Deneckere 
vreest dan weer dat de nakende 
versoepeling van de taalwetgeving 
een dualiteit zal creëren in het ho-
ger onderwijs in Vlaanderen. Aan 
de ene kant is er de topstudent die 
internationaal wordt gerekruteerd. 
In de gespecialiseerde Engelstalige 
masters geniet hij onderwijs in klei-
nere groepen en kan hij rekenen op 
een meer gemotiveerde docent. Aan 
de andere kant moet de gemiddelde 
millenniumstudent onderwijs lijden 
in overvolle auditoria. Deneckere 
is dan ook voorstander van méér 
middelen naar onderwijsverstrek-
king, waardoor kleine lesgroepen de 
norm worden. 

Ze ziet ook de nefaste gevolgen 
van een tweedeling binnen de uni-
versiteiten: “Bepaalde masteroplei-
dingen zullen binnenkort naar het 
Engels overschakelen en andere 
niet. Daaraan gekoppeld zal dan 
een verschil in status en prestige 
ontstaan als taal als criterium van 
kwaliteit wordt bekeken. De kop-
peling van Engelstalige masterop-
leidingen aan die domeinen waar 
de universiteiten internationaal er-
kend hoogstaand onderzoek doen, 
zal ongetwijfeld een weerslag heb-
ben op de reputatie van de rest.” Ze 
ziet dan een strijd ontstaan tussen 
universiteiten om de Engelstalige 
opleidingen te mogen organiseren 
en het daaruit voortvloeiende pres-
tige op te strijken. 

Tot slot wijst Deneckere ook op 
de negatieve weerslag van de ver-
engelsing op de kwaliteit van het 
onderwijs. “In Nederland, waar de 
verengelsing al een feit is, blijkt dat 
het onderwijs aan kwaliteit verliest. 
Men heeft het moeilijker om nuan-
ces uit te leggen.”

nederlands Houdt stand

Fientje Moerman reageert op de 
kritiek. Ze wil duidelijk maken dat 
de Vlaamse regering een kader heeft 
gecreëerd voor meer Engels in het 
hoger onderwijs. “De universitei-
ten zullen de mogelijkheid hebben 
om het Engels in te voeren. Maar 
let wel: niemand legt hen op dat 
het Nederlands plaats moet ruimen 
voor het Engels. Dat willen we niet. 
Een taal wordt afgebouwd wanneer 
men haar van een bepaald deel, zo-
als wetenschap, zou amputeren.”

Moerman wordt bijgetreden door 
de Gentse onderwijsdirecteur. Hij 
noemt de stelling dat het Nederlands 
zou verdwijnen paniekzaaierij. “Het 
zou dan ook een absolute catastrofe 
zijn als het Nederlands zou verdwij-
nen. Het zal wel degelijk behouden 
blijven als volwaardige academi-
sche en wetenschappelijke taal. Dat 
is onze plicht. Maar daarnaast is 
het Engels een zeer belangrijke taal 

« Het zou een  
absolute  

catastrofe  
zijn mocht het 

Nederlands  
verdwijnen. Het 

zal wel dege- 
lijk behouden 
blijven als vol-

waardige aca- 
demische en 
wetenschap- 
pelijke taal. »

in de wetenschappen en moeten 
we de horizon van onze studenten 
verbreden.”

Minister Smet ziet nog een an-
dere reden om het Nederlands 
te behouden: “Het is te moeilijk 
voor allochtonen om naast het 
Nederlands ook nog eens het Engels 
er bij te nemen. Ook om sociale re-
denen moet het Nederlands sowieso 
behouden blijven. Maar daarnaast is 
er in Europa nu eenmaal nood aan 
een gemeenschappelijke taal om te 
communiceren. Ook in de Europese 
eenwordingsgedachte heeft het 
Engels zijn belang.” Ook Demeyer 
ziet in het Engels een belangrijk 
instrument voor de Europese een-
wording: “Studies tonen aan dat 
studenten bang zijn voor een inter-
nationale uitwisseling wegens de 
taalbarrière. Het Engels speelt een 
grote rol bij het wegwerken van die 
drempel.” 

opleidinGsCoMMissies aan Zet

Iedereen benadrukt dus dat het 
Nederlands niet moet verdwijnen 
ten koste van het Engels. Maar wat 
zal dan wel veranderen? Het blijft 
zoals gezegd wachten op de uitwer-
king van de regeling in een decreet. 
Tot het academiejaar 2012-2013 zal 
de student weinig verandering mer-
ken. Versluys: “Vanaf dan zijn het 
de respectieve opleidingscommis-
sies die programma per program-
ma zullen afwegen of meer Engels 
opportuun is. Vooral vanuit de bè-
tawetenschappen is er vraag naar 
meer Engels.” Kwaliteitsgarantie 
is ook voor Versluys een must: “Bij 
ons komt momenteel het niveau 
van Engels van de docenten in de 
studentenevaluaties aan bod. In 
Leuven gaat men een strakkere re-
geling invoeren, waarbij men een 
taaltest oplegt aan nieuwe docen-
ten die in een andere taal dan het 
Nederlands gaan doceren. Die test 
is een piste die we in Gent gaan on-
derzoeken.”  ¶
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over hosties 
en kabouters

Aan een wetenschappelijke instelling als de UGent is geen plaats voor dogma’s, zo 
lijkt het. Toch zochten en vonden wij studenten die — al dan niet blindelings — in 
iets geloven: in Allah, in de christelijke God of in het feit dat Club Brugge dit jaar 
nog kampioen gaat spelen. 

Pedofilieschandalen, kritiek op uitspra-
ken van iets te openhartige aartsbisschoppen 
en een massale leegloop uit de zondagsmis. 
Het zijn harde tijden voor de Katholieke 
Kerk. Toch zijn er in Gent nog vastberaden 
studenten te vinden voor wie het geloof wél 
nog een actieve plaats in hun leven heeft: zij 
die wekelijks de jongerenavonden van het 
Studentenpastoraal Gent (GPS) opzoeken. 
Elke donderdagavond, terwijl menig stu-
dent zich overgeeft aan de verlokkingen van 
den duivel in de onchristelijke danscafés van 
de Overpoort, komen zij samen in de crypte 
van het seminariehuis om te bidden voor de 
Heer. 

Schamper treedt een avond in hun voet-
sporen en gaat meebidden. De eucharistie-
viering lijkt op die in een doorsnee parochie, 
al is de preek van de priester een stuk langer 

en duidelijk meer gericht op het niveau van 
verstandige studenten. Er zijn opvallend 
meer meisjes dan jongens. Gebeden worden 
afgewisseld met gezang en momenten van 
stilte. En er is wijn! En van die merkwaardige 
ronde koekjes die ze het lichaam van Christus 
noemen — lekker.

Na de eucharistie volgt een broodmaal-
tijd. We schuiven mee aan tafel bij het  
praesidium van het Studentenpastoraal  
en vragen naar wat hen aantrekt in het  
katholieke geloof en in deze jongerenavon-
den. “Naar de misviering in mijn eigen  
parochie zou ik niet gaan”, vertelt een meis-
je met een Ghent University-trui, “maar hier  
is de sfeer echt helemaal anders. In mijn  
dorp zie ik enkel oude mensen die uit  
traditie naar de kerk gaan. Bij de misvie-
ring van GPS daarentegen zit je samen met 

gelijkgezinden van jouw leeftijd die bewust 
bezig zijn met hun geloof en dat hier samen 
komen delen.” 

kaboutertJes

Het Studentenpastoraal bestaat sinds 
2003. Sindsdien zijn er, tegen de dalen-
de trend van Katholieke Kerk in, almaar 
meer tafels bijgekomen op de broodmaal-
tijd. Hoewel het met een 35-tal aanwezigen 
slechts een peulenschil van de Gentse stu-
dentenpopulatie betreft, spreekt het concept 
steeds meer jonge gelovigen aan. “Het is niet 
meteen onze bedoeling om een groot aantal 
mensen te bereiken, maar wel om jongeren 
ten minste de mogelijkheid te bieden om 
hun geloof kwalitatief te beleven”, vertelt de 
priester die de mis opdroeg.

Universiteitsstudenten over hun geloof

door Pieter Van Nuffel, Jeroen De Mets en Joost Vanderdeelen
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De afkorting van Studenten-
pastoraal Gent is — een beetje te-
gen de logica van afkortingen in 
— GPS, een knipoog naar het be-
kende navigatiesysteem. GPS wil 
er namelijk zijn voor jonge zoekers, 
voor hen die naar meer verlangen. 
Sommigen zoeken datgene wat ze 
willen zoeken — whatever that may 
be — wel heel erg ver. Aan de ande-
re kant van de wereld bijvoorbeeld, 
want velen hebben een trui van de 
Wereldjongerendagen aan. “Ik ben 
al naar Keulen en naar Sydney ge-
weest”, vertelt een meisje. “Dat wa-
ren plezante en leerrijke ervaringen. 
Op een bepaald moment waren we 
met de kinderen van het gastgezin 
waarbij we verbleven jungle speed 
aan het spelen. Hun ouders zijn tus-
senbeide gekomen omdat ze dat 
gezelschapsspelletje toch iets te ge-
welddadig vonden. In plaats daar-
van moesten we in de zetel gaan 
zitten en een paternoster lezen. 
Zoiets zijn we nu ook weer niet ge-
woon, maar we hebben dat natuur-
lijk wel gedaan. Uit respect.”

We kunnen het niet laten even 
verder te fantaseren. De pastoor 
naast ons aan tafel moet eraan ge-
loven: “Stel dat Schamper een cul-
tus opricht waarin we onzichtbare 
kaboutertjes vereren en elke week 
samenkomen om het kabouterboek 
van Kabouter Wesley te lezen, zou-
den jullie ons geloof in kaboutertjes 
dan belachelijk vinden en waarin 
verschilt dat dan van jullie geloof ?” 
Hij kijkt ietwat verbaasd maar laat 
zich niet van slag brengen. “Wel, in 
mijn ogen is God niets anders dan 
de liefde. En van de liefde is bewe-
zen dat ze bestaat. Van kaboutertjes 
daarentegen is dat duidelijk niet zo. 
In die zin zou ik het geloof in kabou-
tertjes inderdaad belachelijk vin-
den”, antwoordt de priester. “Voor 
andere godsdiensten zoals pakweg 
het hindoeïsme die geloven in een 
Vishnoe met vier armen heb ik dan 
weer wel respect”, vertelt een meisje 
aan de tafel. “Dat komt omdat zulke 
godsdiensten een eeuwenlange tra-
ditie hebben, terwijl jullie je fantasie 

over de kaboutertjes hier ter plekke 
verzonnen hebben en daardoor 
komt dat natuurlijk lachwekkend 
over.”

teruG naar de traditie

Voor sommigen volstaat het niet 
om blindelings de wegen van de 
Rooms-katholieke Kerk te volgen. 
Zo zijn er gelovigen die de hervor-
mingen van het Tweede Vaticaans 
Concilie betreuren en terug willen 
keren naar de traditionele Latijnse 
mis, waarin de hostie niet door le-
ken met de handen mag vastge-
nomen worden. We vonden zelfs 
iemand die Latijnse missen gaat op-
zoeken én fysica studeert. “Ik vind 
dat niet vreemd, want wetenschap 
en het katholiek geloof zijn niet met 
elkaar in tegenspraak. Beiden kun-
nen elkaar nooit uitsluiten, daar be-
staat geen twijfel over”, meent hij. 
“God is de oorsprong van alles en 
heeft een speciale scheppingsdaad 
verricht voor de mens. De ziel van 
de mens kan dus niet van een dier 
komen en in die zin kan er wel een 
discontinuïteit zijn als de evolutie-
theorie klopt. Natuurlijk heeft het 
katholiek geloof wel implicaties op 
de interpretatie van sommige we-
tenschappelijke feiten. Hoe je naar 
de werkelijkheid kijkt, kan je sowie-
so niet scheiden van je ideeën, maar 
dat geldt evengoed voor atheïsten 
die al op voorhand het bestaan van 
God uitsluiten.”

De gelovige in kwestie studeert 
onder andere kosmologie en daarin 
komen allerlei scenario’s over paral-
lelle universa en meerdere Big Bangs 
naar voor. “Zoiets is enkel onmoge-
lijk als er in al die universa ook daad-
werkelijk mensen zouden leven. 
Uit het scheppingsverhaal weten 
we namelijk dat een mens ooit een 
doodzonde heeft begaan en dat God 
daarom mens moest worden om 
de zondige mensheid te bevrijden. 
Deze verlossing van de mens kwam 
er met de kruisdood en opstanding 
van de in Jezus Christus vleesgewor-
den God. Nu, de tweede Persoon van 

de Heilige Drievuldigheid kan uiter-
aard maar één keer mens worden, 
dus kan er ook maar één wereld met 
mensen bestaan.”

een streepJe voor

Tijd om eens te gaan kijken bij 
de concurrentie. We praten met 
Mohsin, een 22-jarige student com-
municatiewetenschappen. Zijn ou-
ders zijn geboren in Pakistan, maar 
zelf is hij opgegroeid in Oostende. 
In een vloeiend Gents-West-Vlaams 
tussentaaltje vertelt Mohsin dat hij 
volledig achter het moslimgeloof 
staat, maar dat hij zichzelf nog niet 
rijp genoeg vindt om alle aspecten 
ervan te beleven. “Als je het niet 
doet met een goed hart, is het nut-
teloos en zou God het niet appreci-
eren.” Daarom bidt hij nog niet elke 
dag en gaat hij slechts op feestda-
gen naar de moskee. De ramadan 
heeft hij nooit langer dan 25 dagen 
uitgehouden. Drinken doet hij af en 
toe, maar varkensvlees eten doet 
hij niet. “Sommige van mijn mos-
limvrienden kijken daarom neer op 
mij. Maar ik vind: wie zonder zonde 
is, werpe de eerste steen.”

Mohsin ging jarenlang naar een 
katholieke school en kan beide reli-
gies dus goed vergelijken. “Als mos-
lim deel ik een groot stuk van het 
christelijke geloof. Zo speelt Jezus 
ook in de islam een belangrijke rol. 
Alleen geloven wij niet dat hij ge-
storven is. Wij zijn het laatste ge-
loof. God stuurde Mohammed om 
de mensen op het juiste pad te bren-
gen, net zoals hij daarvoor Jezus 
stuurde. Pas op, het is zeker niet zo 
dat je als christen niet in de hemel 
kan raken. Door goede of slechte 
daden kan iedereen in de hemel of 
de hel belanden. Alleen heb je als 
moslim een streepje voor.”

Mohsin koppelt ook politieke 
gevolgen aan zijn geloof. “Dat veel 
mensen een verkeerd beeld over 
moslims hebben is grotendeels de 
schuld van de Verenigde Staten. 
Amerika stelt de moslims voor als 
intolerante mensen”, vertelt hij, 

« In je geloof 
weet je nooit of 

je zeker bent, 
net daarom is 

het geloof. Voor 
hetzelfde geld 
gaan we dood 

en keren we  
allemaal terug 

als boom. »
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nonchalant slurpend van zijn blikje Coca-
Cola. “En dat terwijl de islam een zeer open 
en tolerante religie is. De eerste vrouwen-
rechten zijn zelfs door Mohammed inge-
voerd. Er zijn natuurlijk extremisten, maar 
die kiezen voor slechts één van de vele inter-
pretaties van de Koran. Je moet weten dat de 
Koran geen leestekens heeft. Je kan elke zin 
op drie of vier manieren lezen. En het zijn 
dan domme analfabeten als de Taliban die 
denken dat ze kunnen zeggen: ‘Ik weet wat 
de Koran zegt en het zit zó!‘” 

In tegenstelling tot zijn mening over 
Amerika, is Mohsin over België wel tevreden. 
“België is alles bij elkaar een tolerant land. 
Natuurlijk zijn mensen soms wat bang voor 
een nieuw geloof, maar dat begrijp ik.”

in de tuin

Ook op zijn studies heeft Mohsins geloof 
een invloed. “In sommige dingen die ik moet 
leren kan ik me niet vinden. Ik heb niets te-
gen de Joden, maar ik merk dat veel zaken 
vanuit Joods standpunt worden geschreven. 
Dat komt omdat zij veel geld hebben. Je ziet 
veel pro-Israëlische en pro-Amerikaanse 

standpunten opduiken. Neem nu bijvoor-
beeld Ahmadinejad, die wordt soms voor-
gesteld als de duivel zelf, gewoon omdat 
hij tegen Amerika en het kapitalisme is. 
Toegegeven, hij is extreem, maar echt niet zo 
extreem als de media hem voorstellen.”

“Zo ook met de Palestijnse kwestie. 
Amerika schaart zich aan de zijde van Israël, 
terwijl iedereen goed weet wat daar aan de 
hand is. Israël kan evengoed zeggen aan de 
Palestijnen: ‘Hier, jullie krijgen dat gebied’, 
maar dat doen ze niet omdat ze de macht 
hebben om de Palestijnen van het kastje 
naar de muur te sturen. Ik vergelijk het altijd 
als volgt: stel, je woont ergens, je gaat weg en 
een ander komt in je huis wonen. Dan kan je 
toch niet na zoveel jaar terugkeren en zeg-
gen: ‘Ga jij nu maar in de tuin wonen!’?”

Mohsin mag dan wel gelovig zijn, toch 
blijft hij — voorlopig — met zijn beide voe-
ten op de aarde. “In je geloof weet je nooit 
of je zeker bent, net daarom is het geloof. 
Ik denk wel dat er iets van aan is, maar ik 
kan alleen maar hopen. Voor hetzelfde geld 
gaan we dood en keren we allemaal terug als 
boom.”  ¶

mohsin abbas.

en dan is er ook nog ...

JdM Er zijn natuurlijk ook nog massa’s 
andere gelovige studenten, de ene al wat 
gekker dan de andere. Schamper sprak 
met twee van hen.

kevin (21)  
... gelooft dat Club Brugge binnenkort 
weer kampioen wordt

“Zeker binnen de eerste vijf jaar. Maar 
het kan zelfs snel gebeuren. Dit jaar zal het 
wellicht niet meer lukken, maar je weet 
nooit. Als je de punten halveert, hebben we 
maar twee overwinningen achterstand.”

Waarop baseer je dat rotsvaste geloof?
“We hebben echt een sterke ploeg. Met 

één of twee extra spelers worden we ge-
heid kampioen. Een scorende spits hebben 

we nodig, en een leider op het middenveld. 
‘t Is jammer dat Jelle Van Damme niet ge-
komen is.”

toch zien we dat het aantal toeschouwers 
jaar na jaar zakt: -9% in drie jaar tijd.

“We hebben de jaren daarvoor een 
enorme boost gekend, zeker onder Sollied. 
Nu het wat minder gaat, is het logisch dat 
een deel van die supporters terug afvloeit.”

sarah (19) 
... gelooft dat het kapitalisme op zijn 
laatste benen loopt 

“Dat is toch overduidelijk. De ene finan-
ciële crisis na de andere en ondertussen 
vervreemdt de arbeider steeds meer van 
wat hij doet. Het zijn loonslaven geworden. 

Binnenkort zal die uitbuiting het punt be-
reiken waarop de bevolking zegt: ‘Tot hier 
en niet verder!’ Dan ontstaat een nieuwe 
ordening.”

doet dat niet een beetje denken aan wat 
bijvoorbeeld Jehova’s Getuigen verkondigen?

“Nee. Het marxisme is een wetenschap-
pelijke analyse, die inzichten uit de econo-
mie, filosofie, geschiedenis en sociologie 
combineert.”

Hoe zal die nieuwe ordening er dan uitzien?
“Dat weet ik ook niet goed, maar het 

staat vast dat mensen weer controle zul-
len hebben over hetgeen ze produceren. 
Winstbejag zal geen rol meer spelen. Er zal 
ook eindelijk meer aandacht zijn voor het 
milieu.”  ¶
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In de traditie van de Grand Tour laten elk 
jaar vele studenten hun heimat achter zich. 
Onze columnisten bewijzen dat er meer  
is aan Erasmus dan ordinair gezuip en  
decadente feestjes. Deze keer: Jan-Willem 
Carpentier vanuit Guildford. 

Van alle mogelijke Erasmusbestem-
mingen is Guildford weliswaar een van 
degene het dichtst bij Gent, maar daar-
om lang niet gelijkaardig. De eerste we-
ken moest ik mij aanpassen aan de stijve 
Britten, het sombere weer, de norse bus-
chauffeurs en de marginale pubers.

Na een tijdje leerde ik echter hoe 
Engeland werkelijk in elkaar zit: het is het 
land van de grote contrasten. De op het 
eerste gezicht koele Britten, die nooit het 
initiatief nemen om goeiedag te knikken, 
ontdooien als je ze aanspreekt en trans-
formeren in joviale, humoristische en be-
hulpzame mensen. Een typisch voorbeeld 
van Britse humor: ik was op café mijn pa-
raplu vergeten en vraag de dag erop aan 
de barman of hij hem gezien had. “A small 
black one?” – “Yes!” – “I threw it away”, zegt 
de barman met een doodserieuze blik die 
na vijf lange seconden in een bulderlach 
verandert terwijl hij mijn paraplu aanreikt 
en zegt: “You should have seen your face!”

Er bestaat ook een enorm contrast tus-
sen verschillende burgers. Zoals een ge-
pensioneerde Brit me uitlegde: “There are 
two types of British people: the educated 
and the ignorant. We’re trying to get the lat-
ter out!” Met de geschoolden bedoelde hij 
natuurlijk de hierboven beschreven cate-
gorie, met de onwetenden bedoelde hij de 
geblondeerde jongens in Ali G-outfit met 
een diamant in één oor, en de sletterige 
tienermoeders in spe met meer inkijk dan 
een aquarium.

Ondanks het vreemde volkje herbergt 
dit land veel verrassingen: uitgestrekte 

natuurgebieden in the coun-
tryside, rustieke dorpjes zoals 
Fairlands, waar ik een cottage 
deel met vier studenten, en ge-
zellige pubs. Dat die laatste reeds 
om één uur sluiten neem ik er wel 
bij.

Ook op vlak van eten kloppen 
de clichés: Britten maken hun eten 
niet lekker, want dat zou te veel 
werk zijn. Ze nemen genoegen met 
‘eetbaar’. Efficiënte gedachte, maar 
de toegepaste combinaties zijn voor 
ons Belgen ondenkbaar. Pizza met 
frieten, fish and chips, muntsaus op 
vrijwel alle vleeswaren, enzovoort. 
Vandaar dat Burger King een rots in 
de branding geworden is.

De lessen voelen vertrouwder 
aan: hoorcolleges zijn monologen 
en oefensessies zijn interactief, al 
zijn de groepen maar half zo groot. 
Erasmussers zitten tussen Britten, dus 
maak je gemakkelijk vrienden. Toch 
troepen de internationale studenten 
samen omdat het lastig is te infiltreren 
in de vastgeroeste kliekjes. Het feit dat 
we een gedeeld avontuur beleven kan 
ook al tellen.

Een avontuur is het juiste woord. Hoe 
boeiend het ook is om Engeland te ont-
dekken, een groot deel van het plezier 
komt van het besef dat mijn verblijf hier 
slechts tijdelijk is. Niet dat België perfect 
is, maar de Big Brother-samenleving en 
de grote kloof tussen rijk en arm verjagen 
me vroeg of laat van dit eiland.  ¶

achterklap
verHelle ex, nobels in

Wisseling van de macht. Studenten-
vertegenwoordiger Laura Verhelle verlaat de 
Sociale Raad. Pieter Nobels, studentenvertegen-
woordiger in de faculteitsraad van de faculteit 
Rechtsgeleerdheid, uitgever, betrokken bij het 
VRG en ICT-beheerder van de Therminal had nog 
een gaatje in zijn agenda en neemt als opvolger 
het mandaat van Verhelle over. Nobels zelf was 
spaarzaam met de commentaar. “Goh, alles wat 
ik nu zou zeggen zou toch hol klinken.”

diversiteitsfail

Diversiteit is in. Om hun kansengroepen 
wat meer kansen te geven, kreeg de faculteit 
Rechten daarom 30 000 euro uit het fonds 
voor onderwijsinnovatie voor een mentor-
project. Bedoeling: eerstejaars uit een kan-
sengroep een ‘mentor’ geven, die hen kan 
begeleiden bij de moeilijke eerste stapjes aan 
de universiteit. Het project blijkt echter een 
complete flop: slechts vijf eerstejaars meld-
den zich aan voor een mentor. Critici me-
nen dat het project niets toevoegt aan het 
monitoraat en het peter- en meterschap 
van het VRG.

vvs lanCeert erasMusplatforM

Steeds meer studenten studeren een 
semester in het buitenland of volgen er 
stage, wat de Vlaamse Vereniging van 
Studenten (VVS) op het lumineuze idee 
bracht om de website www.studentineu-
ropa.eu te lanceren. Stel vragen over 
buitenlandse ervaringen, lees de getui-
genissen van andere studenten of laat 
een vraag na voor Vlaams minister van 
Onderwijs Pascal Smet. Met betrek-
king tot Erasmus, uiteraard.

reCHtZettinG

In tegenstelling tot wat wij in onze 
vorige editie berichtten, was topspor-
ter Korneel Deblock nooit tweede in 
de Grote West-Vlaamse Justin Bieber-
look-alike-wedstrijd. Het betrof hier 
een ongelukkige persoonsverwisse-
ling.  ¶
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Hou je alcoholgebruik onder controle. 
Overdaad aan alcohol schaadt je gezondheid en bederft de feestvreugde.
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Geniet, maar ga er niet over.
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Hou je alcoholgebruik onder controle. 

Bo&Julie,
PREMIER 

CRU

259062_AD Alcohol Schamper.indd   1 26-11-2010   14:48:26

Schamper 496          17



18          Schamper 496 www.schamper.ugent.be

Wetenschap

John Harris is auteur van een vijftiental 
boeken en meer dan tweehonderd papers 
waarin hij zich een vooraanstaand verdedi-
ger toont van het recht op toegang tot elke 
vorm van medische technologie: geslachts-
selectie, designerbaby’s, stamceltherapie, 
het recht op doping, Rilatinegebruik, … Het 
kernwoord dat daarin steevast opduikt is en-
hancement: biomedische technologieën die 
ons een beter en langer leven moeten bezor-
gen. Vanuit een libertair standpunt (lees: ie-
dereen moet de vrijheid hebben om te doen 
wat hij wil) redeneert hij ethische bezwaren 
op overtuigende wijze weg. 

u verdedigt het gebruik van rilatine voor ieder-
een. volgens de us food and Drug administration 
(fda) kan dat gevaarlijke neveneffecten hebben.

“Bullshit! Rilatine wordt al meer dan veer-
tig jaar voorgeschreven en honderdduizen-
den kinderen hebben het al genomen. Als het 
FDA zoiets zegt, dan zijn ze uit hun nek aan 

het kletsen. Een levensbedreigend genees-
middel zou immers nooit aan kinderen met 
ADHD voorgeschreven worden, want ADHD 
is zelf niet levensbedreigend. Volgens mij 
is het net het FDA dat onverantwoordelijk 
handelt als ze, ondanks de volgens hen ge-
vaarlijke bijwerkingen, toch het voorschrij-
ven ervan aan kinderen met ADHD toelaten. 
In tegenstelling tot hen pleit ik dan ook niet 
voor Rilatinegebruik voor kinderen. Ik vind 
dat volwassen mensen echter het recht moe-
ten hebben om hun eigen keuze te maken en 
de bijwerkingen en het verslavend effect er-
van te riskeren.”

denkt u dan dat elke mens in staat is een ra-
tionele beslissing te maken, bijwerkingen in acht 
genomen?

“Nee, natuurlijk niet. Elk volwassen indi-
vidu moet volgens mij wel het recht hebben 
om dat te doen, ook al maakt niet iedereen 
die afweging op de meest rationele manier.”

dan gaan er toch altijd mensen het middel 
onverantwoord gebruiken, zonder echt besef van 
de neveneffecten?

“Ja, maar veel mensen rijden ook met een 
motorfiets, zonder over de ‘gevaarlijke ne-
veneffecten’ daarvan na te denken. Dat is ge-
woon het leven. Mensen nemen risico’s, maar 
in een vrije samenleving hebben mensen nu 
eenmaal het recht om risico’s te nemen.”

voetbal Met 12

in uw lezing gaf u aan dat vaccinaties inge-
burgerde chemical enhancements zijn. doping is 
in die zin ook een vorm van chemical enhance-
ment. pleit u dan voor de volledige legalisatie van 
doping in de sportwereld?

“Het recht om doping in sport te ge-
bruiken bestaat niet en de plicht om het te 
weren evenmin. In tegenstelling tot wat ie-
dereen denkt, is dit geen ethische kwestie. 
Het hangt enkel af van de gekozen spelregels. 

John Harris, hoogleraar in de bio-ethiek aan de University of Manchester, kwam 
van 17 tot 20 november naar Gent om er drie lezingen te geven. Daarin verdedigde 
hij een libertaire benadering van bio-ethische kwesties. Voor Schamper wil hij zijn 
controversiële opvattingen graag eventjes herhalen.

door Pieter Van Nuffel

Waarom we betere  
mensen moeten maken
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Het gebruik maakt me dus niet uit. Je zou me 
evengoed kunnen vragen: “Pleit je voor de 
legalisatie van voetbal met twaalf in plaats 
van elf spelers?” Als men ervoor kiest om een 
antidopingbeleid te voeren, dan vind ik dat 
oké, maar het is een even triviale regel als 
de regel dat men voetbal met elf man speelt. 
Het zijn zinloze regels, maar ik kan er moei-
lijk iets op tegen hebben.”

Het wel toelaten verplicht de facto iedere com-
petitiesporter die iets wil bereiken om doping te 
nemen en elimineert keuzevrijheid.

“Dat is waar, maar die redenering geldt 
evengoed voor training. Iedereen die goed 
wil zijn, wordt ook gedwongen om veel te 
trainen. Volgens die redenering zouden stu-
denten niet extra hard mogen studeren, want 
dan zouden medestudenten ook gedwongen 
worden om een gelijke inspanning te leveren 
als ze dezelfde punten willen halen. Hebben 
die studenten dan zogezegd geen vrije keuze 
meer? Als jij in de bibliotheek binnenstapt 
en je ziet al je medestudenten daar blokken, 
dan kan je evenzeer bedenken dat zij jouw 
vrijheid om niet te studeren afnemen. Zo zit 
het leven nu eenmaal in elkaar.”

superMensen

u pleit ook voor het recht op geslachtsselectie, 
zodat koppels vooraf het geslacht van hun baby 
mogen bepalen. leidt dat niet tot discriminatie en 
demografische problemen?

“Momenteel zijn er meer mannen dan 
vrouwen op de wereld, zo’n demografisch ef-
fect komt dan misschien net goed uit.”

Maar je kent het langetermijneffect toch niet?
“Nee, maar je hebt dan ook genoeg tijd 

om zo’n demografisch effect op tijd te cor-
rigeren. In de tussentijd, wanneer de balans 
nog negatief of positief kan uitslaan, laat je 
mensen maar beter hun zin doen en ouders 
het geslacht van hun kind kiezen, als ze dat 
willen.”

Wat denkt u van francis fukuyama‘s argu-
ment dat enhancement mogelijk een subgroep 
schept van genetisch bevoordeelde supermensen 

tegenover een inferieure groep zonder toegang 
tot die medische technieken?

“Er zal nooit zoiets ontstaan als ‘super-
mensen’. In de huidige populatie mensen 
zijn er ook grote verschillen qua intelligen-
tie en kracht. We bezitten echter morele en 
politieke systemen die ervoor zorgen dat 
de sterken de zwakken niet onderdrukken. 
Enhancement zou daar niets aan verande-
ren. Zolang er wetten blijven bestaan die de 
zwakken beschermen, is er geen probleem. 

Als we jongeren onderwijzen aan de univer-
siteit, maken we ons toch ook geen zorgen 
dat ze later de rest van de samenleving gaan 
domineren? Op dezelfde manier zie ik ook 
in nieuwe verbeteringstechnologieën geen 
conflict tussen de keuzevrijheid van de mens 
en het risico op ongelijkheid.”

bye bye

bij ideale enhancement blijven we in principe 
eeuwig leven. Wat denkt u van onsterfelijkheid? 
vaak klinkt het dat een eindig bestaan juist zin 
aan ons leven geeft.

“Wel, dat is een mogelijk standpunt. Mijn 
standpunt is juist dat onze sterfelijkheid 
het leven zinloos maakt. Want op het einde 
ben je dood, en wat is daar dan de bedoeling 
van? Kijk, iedereen is gevoelig voor de dood, 
terwijl je niet gevoelig voor onsterfelijkheid 
kan zijn. Wie liever een leven heeft waarin 
hij sterft, mag van mij gerust het loodje leg-
gen: bye bye (wuift). Dat betekent echter niet 
dat ik daarom ook hoef dood te vallen.”

emoties als angst en agressie hebben we no-
dig als zelfverdediging en ook jaloezie heeft met 
recht natuurlijke selectie doorstaan. Goed en 
slecht in de menselijke natuur gaan samen. als 
we ons filosofisch een perfect ‘enhanced’ wezen 
voorstellen, is het misschien niet langer mens.

“Akkoord, maar ik heb het ook helemaal 
niet over zo’n perfecte mens. Ik wil mensen 
verbeteren en ik beschouw het wegnemen 
van waardevolle emoties als angst of jaloezie 
niet als vooruitgang. Af en toe ben ik bang 
en die angst is functioneel. Ik geloof niet in 
perfectie, maar wel in verbetering.”

bezinnen we niet beter eerst over mogelijke 
sociale problemen vooraleer we enhancement 
toelaten? 

“Natuurlijk moeten we over dergelijke 
problemen nadenken. En één van de groot-
ste problemen is dat er te veel mensen op 
deze aardbol leven. We moeten ons ook af-
vragen of het moreel gerechtvaardigd is dat 
we een kind hebben. Dat wil echter niet zeg-
gen dat we hun vrijheid in dergelijke keuzes 
moeten beknotten.”  ¶

pvn John Harris kwam naar 
Gent op uitnodiging van De 
Maakbare Mens. Deze vzw pro-
beert het brede publiek op een 
correcte en kritische manier te 
informeren over medische en 
biotechnologische ontwikkelin-
gen, en de ethische vragen die ze 
opwerpen. Zo kwam Harris spre-
ken op de Dag van De Maakbare 
Mens waar allerlei debatten 
plaatsvonden over thema’s als 
genetisch testen, orgaandonatie, 
stamcelonderzoek en de medi-
calisering van de samenleving. 
Omdat over deze onderwer-
pen nog heel wat urban legends 
de ronde doen, organiseert De 
Maakbare Mens ook geregeld 
lezingen en voert ze campagnes 
om die misverstanden te ont-
krachten.  ¶

www.demaakbaremens.org

de 
maakbare 

mens
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De K.U.Leuven tergt UGentgetrouwen door in universitaire rankings meerdere  
keren per jaar een trapje hoger te prijken. Waar het de K.U.Leuven wel aan  
ontbreekt, is een Nobelprijswinnaar. Sliepuit.

door Bart Bruneel

Corneel J.F. Heymans is zijn naam. 
Zijn faam heeft hij verdiend door als enige 
Gentse professor gedeeld te mogen hebben 
in de erfenis van de heer Nobel. Hij kreeg de 
Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 
in 1938 in zijn handen gedrukt “omdat hij 
had aangetoond hoe het lichaam de bloed-
druk en het zuurstofgehalte van het bloed 
kon meten en hoe die informatie naar de 
hersenen wordt overgedragen”. Ook voor 
toenmalig rector August Vermeylen — die 
gedurende het komende jaar door de UGent 
gevierd wordt, zie ook Schamper 495 — be-
tekende dit een carrièrehoogtepunt.

appel, booM 

Corneel Heymans zag het levenslicht in 
Gent op 28 maart 1892. Onder het toeziend 
oog van vader hoogleraar begint Heymans 
junior aan zijn studies geneeskunde. In 1930 
volgt hij zijn vader op als hoogleraar aan het 
door Heymans senior gestichte Instituut 
voor Pharmacodynamie en Therapie. Papa 
Jan Frans is ondertussen kortstondig opge-
klommen tot rector. 

frankenstein

Heymans zet de experimenten voort die 
hij samen met zijn vader begonnen is. Het 
was al lang geweten dat veranderingen in 

bloeddruk de ademhaling kunnen beïnvloe-
den. Een stijging in bloeddruk verzwakt de 
ademhaling, een verlaging in bloeddruk doet 
ons naar adem happen. In Heymans’ tijd wa-
ren ze ervan overtuigd dat de veranderingen 
in bloeddruk onmiddellijk inspeelden op 
het ademhalingscentrum in de hersenen. 
Heymans bewees de onjuistheid van dat 
idee.

De experimenten die hij hiervoor ont-
wierp lijken van een groteske genialiteit. Hij 
isoleerde de kop van een hond van zijn romp, 
waarbij enkel de vago-aortische zenuwen — 
deze lopen van de lichaamsslagader naar de 
hersenen — een verbinding vormden tussen 
de gescheiden lichaamsdelen. Hij verbond 
de bloedvaten in de kop van de hond met die 
van een andere hond, zodat de kop in leven 
bleef. De romp van de getweedeelde hond 
werd in leven gehouden door zijn eigen cir-
culatie en een respiratiemachine.

Wanneer hij een lagere bloeddruk in de 
romp teweegbracht, ging het hoofd van de 
hond sneller ademen. De bloeddruk werd 
dus helemaal niet in de hersenen gemeten 
maar in de bloedvaten dicht bij het hart. 
Verdere onderzoekingen deden Heymans 
besluiten dat er zich niet alleen druk- of ba-
roreceptoren in de aorta bevinden maar ook 
in de halsslagader, niet ver van de plaats 
waar deze zich splitst in een binnenste en 
buitenste halsslagader. 

Heymans breidde zijn experimenten nog 
uit. Wanneer hij bloed met een laag zuurstof-
gehalte naar een hoog koolstofdioxidegehal-
te door de romp van de hond pompte, snakte 
de kop van de onthoofde hond naar adem. 
Hij kon bewijzen dat het zuurstof- en CO2-
gehalte werd gemeten in de buurt van de li-
chaamsslagader en in de glomus caroticum, 
een kluwen van bloedvaatjes dat ontspringt 
uit de binnenste halsslagader. De ontdek-
king van de receptoren die onze bloeddruk 
en respiratie regelen, leverde hem in 1938 de 
enige Gentse Nobelprijs op. Zijn vader, zijn 
eerste en beste leraar, kon het gloriemoment 
van zijn zoon niet meer mee maken. Hij was 
zes jaar daarvoor gestorven.

Maan

Heymans kreeg na het winnen van de 
Nobelprijs tal van eredoctoraten. Op 18 
juli 1968 verraadt zijn favoriete studieon-
derwerp — de bloedsomloop — hem: hij 
sterft aan een beroerte. Na zijn dood krijgt 
Heymans de twijfelachtige eer zijn naam 
met een studentenhome te delen. Al kan 
je hem ook terugvinden op de maan. De 
Heymanskrater ligt er net ten noorden van 
de Hippocrateskrater, genoemd naar de va-
der van de westerse geneeskunde. Grotere 
roem lijkt voor een geneeskundige moeilijk 
te bereiken.  ¶



W
eTen

sch
apsko

rT
honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit 
de wondere wereld der wetenschappen. door sebastian ippolito

De volgende keer dat iemand zegt 
dat je minder moet gamen, zeg dan 
dat je hard aan het trainen bent. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat actie-
volle games zoals Halo of Call of Duty 
— dus niet FarmVille — onze visu-
ele aandacht kunnen verbeteren. 
Tijdens het gamen leren wij namelijk 
onze blik te focussen op relevante 
informatie. Door nazi’s, aliens, zom-
bies en al de rest achterwege te la-
ten, leren we onze visuele aandacht 
te richten op wat belangrijk is. Dit 
kan van pas komen in de training 
van gevechtspiloten, of bij de reva-
lidatie van sommige oogziektes. Bij 
het autorijden helpt het de ogen ook 
op de weg te houden en niet op het 
joggende stuk eye candy dat in onze 
ooghoek passeert. 

Over eye candy gesproken: rode 
lippenstift is sexy. Oud nieuws wel-
licht, maar nu is het ook bewezen. 
Aan de universiteit van Manchester 
werden de oogbewegingen onder-
zocht van mannen die vrouwenfoto’s 
bekeken. Uit het onderzoek bleek dat 
als een man voor het eerst een vrouw 
ziet, hij van de eerste 10 seconden 

er gemiddeld 2,2 spendeert aan het 
bekijken van haar lippen als zij geen 
lipstick draagt. Bij roze lipstick stijgt 
dit tot 6,7 seconden en een rood 
kleurtje houdt de aandacht zelfs 7,3 
seconden. Rode, volle lippen zijn dus 
perfect om ‘s mans aandacht te be-
waren, maar verwacht niet dat je af-
spraakje in je ogen gaat staren. Het 
houdt de interesse alvast een aantal 
centimeter hoger dan het decolleté.

Honden zijn slimmer dan kat-
ten, dat blijkt uit een studie van de 
universiteit van Oxford. Met de wolf 
als voorouder is het niet verwonder-
lijk dat honden nu eenmaal sociale 
dieren zijn. Wolven moeten commu-
niceren met soortgenoten om samen 
te jagen en hun complexe hiërarchi-
sche systeem te onderhouden. Bij 
honden is dat niet anders, met het 
baasje als alfadier in de roedel van 
de hond. Katten zijn daarentegen 
solitaire jagers, hun sociale vaardig-
heden hebben ze louter nodig om af 
en toe een onenightstand te scoren. 
In verhouding met hun lichaam zijn 
kattenhersenen dan ook kleiner dan 
hondenhersenen. Dit beslecht de 
eeuwige discussie tussen honden- 
en kattenliefhebbers natuurlijk niet. 
Katten mogen dan eenzaten wezen, 
honden schijten de buurt onder.

Naast kunnen vliegen is het eeu-
wige leven een van de grootste dro-
men van de mens. Misschien zijn we 
nu een stapje dichter bij dat doel. 
Wetenschappers aan de Harvard 

Medical School zijn er namelijk in 
geslaagd om oude muizen te ver-
jongen. Deze muizen waren zo gene-
tisch gemanipuleerd dat het enzym 
telomerase bij hen zou ontbreken. 
Dit enzym vertraagt de natuurlijke 
veroudering en komt bij volwas-
senen enkel voor in vaak delende 
cellen, zoals die van het immuun-
systeem. Na een kuur om de telo-
merase te reactiveren genazen de 
labmuizen van verscheidene ouder-
domskwalen. Het is nog onduidelijk 
of dit enige menselijke toepassingen 
zal vinden. In ieder geval vermoeden 
wetenschappers dat deze techniek 
bij ons, net als bij muizen, ook de 
kans op kanker verhoogt. 

Dorst naar kennis over de eco-
nomische crisis? Of gewoon 
dorst? In beide gevallen kan je 
op dinsdag 7 december terecht 
in het Ontmoetingscentrum 
Zebrastraat. Daar vindt namelijk 
het Wetenschapscafé ‘Hoe zou 
het nog zijn met … de economi-
sche crisis?’ plaats. Vanaf 19.45 uur 
kunnen alle aanwezigen samen met 
econoom en prof. Koen Schoors en 
Knack-redacteur Joël De Ceulaer 
discussiëren over alle aspecten van 
de economische crisis, en dat ge-
woon op café. Actieve publieks-
deelname aan de discussie wordt 
aangespoord. Bovendien is het hele-
maal gratis — behalve de drank — en 
is vooraf inschrijven niet nodig. 

Hoge hoeveelheden kwik ver-
oorzaakt homoseksualiteit bij 
mannelijke ibissen. Het gaat om 
precies te zijn over de Amerikaanse 
witte ibis (Eudocimus albus). Kwik 
beïnvloedt namelijk de hormonen-
huishouding van de ibis sterk. Die 
mannelijke ibissen vertonen minder 
paringsdrang en vormen soms paren 
met andere mannetjes. Ze zijn ook 
minder geneigd om van partner te 
wisselen als ze er niet in slagen zich 
voort te planten, iets wat ibissen 
normaalgezien wel doen.   ¶
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cultuur aGenDa

ConCert

Gaat allen op 8/12 in de Bijloke de 
Amerikaanse jazzzangeres Tierney Sutton 
horen en zien. The Tierney Sutton Band 
slaagt erin om buiten het eigen repertoire 
ook bekende en minder bekende liedjes 
in een jazzy kleedje te hullen. Haar hart-
roerende stem sleepte reeds drie Grammy 
Awardnominaties in de categorie ‘Best Vocal 
Jazz Album’ in de wacht en is bijgevolg uw 
oor meer dan waard. 

Eén nachtje slapen en het volgende 
prachtoptreden staat op u te wachten in 
Vooruit: Isobel Campbell & Mark Lanegan, 
met de Vlaamse Renée in het voorprogram-
ma. Campbell, ofte Belle (van Sebastian,  
niet het Beest) en Lanegan, ex-Queen of 
the Stone Age, brengen tijdloze muziek vol  
melancholie en breekbaarheid. De kans 
dat dit concert al is uitverkocht is meer 
dan reëel. Niet gevreesd: u komt voldoende  
op voorhand, doneert een muziekinstru-
ment aan Rock Bujumbura en maakt zo 
kans op gratis toegang tot het optreden van 

het droomduo. Dit project, een samenwer-
king van België en Burundi, wil jongeren de 
kans geven hun eigen muziekgroep op te 
richten.

In een ander genre, maar ongeveer dezelf-
de leeftijdscategorie, vindt u de mannen en 
vrouw van Bear Run. Dat akoestische vijftal, 
met vage invloeden van Patrick Watson, Bon 
Iver en Beach House, heeft eindelijk een EP 
uit en stelt die graag aan ons voor op 23 de-
cember in de Zebrastraat. 

podiuM & doCu

In Film-Plateau kan u de komende weken 
enkele aangrijpende documentaires ont-
dekken. Op 6 en 13 december lopen de twee 
laatste films van de cyclus rond Avatars 
van deze wereld. Geen James Cameron of 
3D-smurfen deze keer, maar harde beelden 
over de strijd van vergeten volkeren voor 
hun land en cultuur. Hetzelfde wakker-
schud-effect wil Door armoede getroffen 
(16/12) bereiken, door het verhaal van vijf 
(arme) Belgische vrouwen te tonen.

Heb je het meer voor arme kindjes, boek 
dan nog snel een ticket voor de Vlaamse 
musical Oliver!. De klassieker van Dickens 
speelt nog tot 18 december in de Capitole. 
In het NTGent loopt ondertussen Frans 
Woyzeck, de laatste productie van de on-
langs gestorven Eric De Volder. Wegens het 
overlijden van de theatermaker werden de 
laatste voorstellingen van het toneel opge-
schorst, maar van 8 tot 12 december kan je 
de poëtische adaptie van Georg Büchners 
onvoltooide werk alsnog bewonderen. 

expo

In het Museum dr. Guislain kan je mo-
menteel terecht voor een misschien ietwat 
ongewoon onderwerp. Het gewichtige li-
chaam gaat over ‘de geschiedenis van het 
hongeren’ en de persoonlijke, esthetische, 
religieuze en economische beweegredenen 
daarvoor. Gekleurd Verleden: Familie 
in Oorlog in Kunsthal Sint-Pietersabdij is 
daarentegen een expo over een gebeurtenis 
uit het historische canon. Men belicht de 
Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief 
van ‘de gewone mens’ en bewijst daarmee 
dat de hartverscheurende keuzes die ‘Jan 
met de pet’ 65 jaar geleden moest maken, 
ons nu nog steeds raken.

Even bekomen van dat zware thema kan 
u in het Design museum Gent, waar tot 27 fe-
bruari maar liefst twee tentoonstellingen lo-
pen: De Stoel .03 van Maarten van Severen 
en Art nouveau en art deco uit Nederland. 
In de eerste tentoonstelling wordt de evolu-
tie van het ontwerp van Maarten Van Severen 
getoond: de stoel die uitgroeide tot en icoon 
en Van Severen op de wereldkaart van de-
sign zette. Voor de andere tentoonstelling 
werd een deel van collecties van het Drents 
Museum in Assen naar het schone Gentsche 
vervoerd, om je te doen kennismaken met 
een “ware bloeiperiode in de geschiedenis 
van de Nederlandse kunst, waarvan het be-
lang nauwelijks onder doet voor dat van de 
Gouden Eeuw”.  ¶
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Jvn Dora 
van der Groen 

draait zich om in 
haar graf. Nu alle Zichemse families 
hun fifteen minutes of fame beleefd 
hebben, raken ze hun verhalen en-
kel nog kwijt aan de makers van Man 
Bijt Hond. De boerenlucht van weleer 
maakt plaats voor een frisse wind van 
een nieuwe generatie filmmakers. 
Er is Felix van Groeningen, die het 
boerse verving door het marginale, 
en Erik Van Looy, die Jan Decleir liet 
geloven dat hij Charles Bronson was. 
Hij brak er weinig potten mee, hoog-
uit enkele records. En nu is er ook 
Koen Mortier. Zijn brutale, visueel 
uitmuntende Ex Drummer had inhou-
delijk maar weinig om het lijf, maar 
de beeldenpracht van zijn nieuwste 
telg 22 mei staat deze keer wel ten 
dienste van een goed verhaal. Een 
beveiligingsagent van een winkelcen-
trum (Sam Louwyck) wordt samen 
met een aantal vroege vogels de lucht 
in geblazen door een zelfmoordenaar 
(Titus De Voogdt). Op dit punt komt 
hij terecht in een surrealistische, de-
solate stad vol dolende zielen, waar-
onder de mensen die hij niet heeft 
kunnen redden. Is dit het hiernamaals, 
de hel, of zijn verbeelding? De toogfi-
losoof blijft beter met beide voeten 

op de grond. Het gaat hier niet om de 
nieuwe Bergman of Antonioni, wel 
over een getalenteerde regisseur met 
een visie en stijl, die hij optimaal be-
nut heeft om 22 mei een ereplaats te 
geven in het pantheon der Vlaamse 
films. Zo ergens tussen Pallieter en 
Gaston en Leo in Hong Kong.

Van een geheel andere orde is 
Mother and Child van Rodrigo 
García, vooral actief in de tv-wereld 
(Six Feet Under, Carnivàle). Het ver-
haal draait rond drie vrouwen en hun 
gevoelens tegenover hun kinderen 
en het ouderschap. Karen (Annette 
Bening) stond als tienermoeder 
haar dochter Elizabeth (Naomi 
Watts) af voor adoptie zonder haar 
ooit nog te zien, en die blijkt nu op 
haar beurt ook zwanger te zijn (ver-
rassing!). Ondertussen hoopt Lucy 
(Kerry Washington) een kind te mo-
gen adopteren. Naarmate het einde 
vordert, komen de drie verhalen stil-
aan samen. Het slot is in al zijn voor-
spelbaarheid de grootste tearjerker 
van allemaal. Het VIJFtv-gehalte is 
torenhoog, maar de uitstekende ac-
teerprestaties en een stijlvolle regie 
maskeren dat vakkundig. Het zou van 
weinig respect getuigen het woord 
‘goedkoop’ in de mond te nemen, 
maar toch. Tot na de reclame.  ¶

lr Een tijd geleden liep Thomas 
Bonte nog rond in de faculteit 
Ingenieurswetenschappen, tegenwoordig 
laat hij eigen muziekprojecten rondlo-
pen op het net. Verbaasd door het gebrek 
aan partituren op het internet kwam hij 
ooit met Pianofiles.com op de proppen, 
een website waar nu meer dan een mil-
joen leden hun bladmuziek — al dan niet 
clandestien — kunnen ruilen met elkaar. 
Later zou hij samen met een tiental an-
dere Gentenaars, een West-Vlaming en 
een Fransman Wikifonia.org lanceren, een 
Wiki-community waar u legaal partitu-
ren kunt publiceren en downloaden. Het 
idee kreeg alvast de Creativity to Business 
Award van de Associatie Universiteit Gent 
en werd goed onthaald op innovatiefora. 
Het geld daarvoor kreeg hij los in Silicon 
Valley, alwaar “investeerders als gieren 
rond dergelijke projecten vliegen”. Met 
dat laatste in het achterhoofd hielp hij 
bij de ontwikkeling van MuseScore (www.
musescore.org), een van de gratis telgen in 
de familie van muzieknotatiesoftware. Of 
de investeerders gelijk hadden, maakt u 
zelf maar uit op zijn websites.  ¶

«   Film
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universiteit Gent:  
Collegium Musicale

Als we George Bernard Shaw mogen ge-
loven, zit de hel vol met amateurmuzikanten. 
Na visitatie besluit Schamper de muziekver-
enigingen van de UGent toch als ‘semi-pro-
fessioneel’ te betitelen. Hier zingen zij hun 
lokroep aan luisteraar en muzikanten. Van 
symfonisch tot harmonisch, van koraal tot 
beschonken volksmuziek: komt allen, hoort 
allen, speelt allen. In dulci jubilo!

boeM! paukeslaG

Met vurige Mayarituelen (Revueltas), 
kwikzilveren Armeense trompetvirtuosi-
teit (Arutunian) en Stokowski‘s mega-
lomane Bacharrangementen biedt het 
85-koppige Gents Universitair Symfonie- 
orkest (GUSO) op 9 december een klank-
explosie in de Bijloke. Het vijf jaar jonge 
symfonieorkest vindt warempel al drie 
jaar zijn thuis in die concerttempel — als 
ze niet in Amsterdam op boten slapen. 
Onder het motto “je bent jong en je wilt 
wat” leidt dirigent Steven Decraene uit-
voerder en toehoorder door het woud van  
uitdagende klassiek. Geheel voor en door 
vrijwillige studenten, en we hebben het 
uit goede bron dat u hier weleens de sexy 
altviolist(e) van uw dromen kan vinden. 
Een bijgewoonde repetitie gaf alvast een ge-
zellige indruk, om maar te zwijgen van de 

extracurriculaire activiteiten die er aan ge-
koppeld waren.

Een jaarlijkse buitenlandse Paasstage is 
voor leden van het GUSO ook inbegrepen, 
dit academiejaar in Nederland. Cambridge 
University (de échte), Berlijn en Spanje pas-
seerden reeds de revue. Hun reislust dient 
ook het Belgisch publiek, want volgend 
jaar trekken ze onze provincies door met 
een symfonische Jacques Brel, gezongen 
door ‘s mans dubbelganger, Filip Jordens. 
Voorgaande info las u trouwens hier voor 
het eerst. Wiens honger onstilbaar is na het 
decemberconcert, kan rond 28 en 29 april 
het GUSO zien improviseren samen met mu-
zikanten van Brazzaville en Zita Swoon en 
met ‘adepten van speciale gitaren’ — we we-
ten ook niet wat dat wil zeggen. Het werk dat 
ze dan onder handen nemen is van de jonge 
componist Michiel De Malsche. Creativiteit 
staat daarbij op het voorplan, want in vorig 
werk liet hij het GUSO proeven van turnta-
blism en jazz.

HarMoniCes Mundi

Amper twee jaar bestaat het Gents 
Universitair Harmonieorkest (GUHO) van 
dirigent Dimitri Bracke al en ze doelen reeds 
op dubbelconcerten, orkestwedstrijden en 
concertreizen als UGent-ambassadeur van 

de Vlaamse blaasmuziektraditie. Motivatie 
genoeg, want het schijnt dat menig lid in 
plaats van te studeren en buiten vader en 
moeders weten bijeenkomt voor oerdegelijke 
blaasmuziek en filmmuziekarrangementen. 
Momenteel gebeurt dat nog op andermans 
slagwerk, pupiters en piano — dank u, GUSO 
en GUK. Het is dan ook niet zonder reden 
dat hun komende lenteconcert rond 5 mei 
het thema ‘Van alle werelden’ krijgt.

Het GUHO groeit evenwel met 25 nieuwe 
gezichten dit jaar. Toch blijft er dat nijpen-
de tekort aan koperblazers. Dienaars van 
de koperen muze: u weet waarheen. In hun 
groeispurt lokken ze aspiranten en behagen 
ze leden met repetitieweekends, een zomer-
barbecue, een quiz en een Sint-Ceciliafeest. 
Als klap op de vuurpijl is er drank aan dum-
pingprijzen na de repetities. Vandaar dat ze 
spreken over “sociaal opgezogen worden” en 
dat het “grappig is als ze op elkaars instru-
ment beginnen spelen”. Zozo. 

Op 22 en 23 december blazen ze u al-
vast uit uw kerkstoel in de Parnassuskerk 
met fanfareklanken à la Star Wars (van 
James Barnes), een muzikaal Duivelseiland 
(Wouter Lenaerts) en animatiefilmcaprio-
len (Eric Whitacre). In die laatste catego-
rie ook de integrale soundtrack die Howard 
Blake schreef voor de ontroerende kerst-
klassieker The Snowman.

door Joris van der Herten en Jim van Nunen

Werp heden uw blik op het muzikaal blok van het cultureel koepelorgaan Kultu-
reel Konvent (KK): Gents Universitair Harmonieorkest, Gents Universitair Koor, 
Gents Universitair Symfonieorkest en Studentenfanfare Ghendt. Kultureel met 
grote K — we bedenken het heus niet zelf — maar vooral molto vivace con brio.
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sCat sinGinG

Kwatongen beweren dat het Gents 
Universitair Koor (GUK) na repetities cho-
comelk drinkt in de Bluesette. Het zal dan 
wel van chocomelk zijn dat bij hun cantus-
sen GUK-man, mascotte van dienst, er de 
ambulance moet bijhalen. Ze hebben even-
wel recht op vieren: vorig jaar bliezen ze tien 
kaarsjes uit, vergezeld van een jubileumboek 
en een uitvoering van Carl Orffs massaspek-
takel Carmina Burana. Dirigent Joris Derder 
was er sinds het begin bij, toen neveneffect 
Lieven Scheire nog meezong — wellicht als 
contratenor. Op 15 februari kan u tijdens een 
open repetitie zelf beleven waarom hij ooit 
lid werd.

De UGent haalt haar kwelende cheru-
bijntjes graag boven op proclamaties en dies 
natales. Als de leiband wat slapper staat, 
proppen ze de avonden vol met cocktails en 
etentjes. Of ze slaan onder het mom van een 
‘concertreis’ op de vlucht naar Hongarije, 
Engeland, Polen, Spanje, Italië en binnen-
kort Oostenrijk. Vooraleer de hills alive zijn 
met the sound of music verzorgen ze u bij het 
haardvuur van ‘A Jazzy Christmas’ op 7 en 8 
december in de Aula van de universiteit. Op 
programma staat onder andere A Little Jazz 
Mass van koorsensatie Bob Chilcott. Op de 
première is ook the voice of Zottegem, rector 
Paul Van Cauwenberge, aanwezig als gast-
zanger. Bij twijfel kan u ook nog kiezen voor 
het zacht fonkelend Requiem van Fauré in 
het tweede semester. 

fanfare for tHe CoMMon Man

Studentenfanfare Ghendt en haar pre-
ses Pieter Dejonckheere beschikken over 
een variatie aan concertlocaties. Hun loci 
delicti zijn cantussen, fuiven, bals en kerst-
markten. Daar brengen ze terloops aforis-
men te berde als: “Niet te doen, al die lekkere 
wijven hier! Mijne petit caisse hangt zeker 10 
centimeter hoger!”. Muziek op de straat voor 
de man van het volk. En de man van het volk 
heeft dorst, getuige hun concertfoto’s. 

Op hun website zijn alle speeldata terug 
te vinden, waaronder de massacantussen in 
Roeselare (7 december) en Expo Gent (15 de-
cember). Passeer zeker langs de ‘dixits’. Die 
geven een subtiel inzicht in de groepsdyna-
miek. Bijvoorbeeld: 

VLK: “Ej, slette!” — Nele: “Ja?” 
Dat heet dan emancipatie.

praktisCH

Informatie over hoe tickets te bestellen 
of hoe lid te worden, vindt u op de websites 
van het GUHO (www.guho.be), GUK (www.
gentsuniversitairkoor.be), GUSO (www.guso.
be) en de Studentenfanfare Ghendt (www.
sfghendt.be). Schamper houdt een speciale 
actie en zal voor ieder verkocht ticket een 
puppy vrijlaten uit ons geheime labo. Maar 
laat u door ons niet onder druk zetten, want 
zoals Henry Purcell ooit met noten onder-
streepte in Oedipus: A Tragedy: “Music for a 
while, shall all your cares beguile.”  ¶

in deze tijden van laagconjunc-
tuur is zelfs een website bezoeken 
tijdverlies. Waar en hoe bestellen, 
chronologisch en in ‘t kort.

Guk
Concerten in de aula, dinsdag 
7/12 en woensdag 8/12.
 

prijs: VVk €10 / €5 (studenten),  
aDD €12/€7 (studenten)

reservatie: concert@gentsuniversitair-
koor.be of 0497/67.13.06

Concert in piano’s Maene, 
ruiselede, zaterdag 11/12.

prijs: €10 / €8 (studenten)

reservatie: concert@maene.be of 
051/49.18.13

Guso
najaarsconcert in de bijloke, 
donderdag 9/12.

prijs: € 9 / € 5 (studenten)

reservatie: www.debijloke.be, tickets@
debijloke.be of 09/269.92.92

GuHo
Concerten in parnassus, oude 
houtlei 124 in gent, woensdag 
22/12 en donderdag 23/12. 

prijs: aDD €10, VVk €8, studenten €5

reservatie: concert@guho.be of  
0477/32.77.13 

concertkort



Amper bekend is hij 
in zijn thuisstad Gent. 
Ondertussen worden  

kunstminnaars in 
Londen, Parijs, New 
York en Berlijn wél 
warm van het werk 

van Kris Martin. Zijn 
kunst? Eenvoud,  

gratie, zware thema’s, 
een tikkeltje humor en  

vooral veel vragen.

In oktober liep Festum af, een solo-
tentoonstelling van Kris Martin (1972) 
in de gerenommeerde — en beruch-
te — White Cube Gallery in Londen. 
Oorspronkelijk is hij opgeleid als archi-
tect aan de Sint-Lucas Hogeschool in 
Gent, maar Martin koos uiteindelijk voor 
de beeldende kunst. Hoewel hij nog vrij 
jong is, getuigt zijn curriculum reeds van 
een stevige internationale reputatie.

In België is de kans dan weer klein dat 
je Martins werk zal zien. Hoog tijd dus 
dat daar verandering in komt. De lezers 
die een interview met het Britse popse-
creet Chris Martin hadden verwacht, 
komen bedrogen uit. Maar leest u vooral 
verder wat de minzame kunstenaar Kris 
Martin over zijn werk heeft te zeggen. 
Met de nodige voedselmetaforen.

less is More

in een interview gaf je aan dat je gezin 
en je alledaagse bezigheden een belang-
rijke invloed op je kunst zijn. uit dat zich in 
je kunst? 

“Mijn atelier is mijn hoofd en ik leef 
en werk in mijn huis. Privé en praktijk 
lopen continu door elkaar. Het enorme 
voordeel aan die situatie is dat al mijn 
werken uit het alledaagse leven ont-
staan. Iets wordt dan geïsoleerd in een 

door Simon Leenknegt  
en Ine De Jonge

Kris martin maakt crucifixen, flap-overborden en tijdbommen

“Dit is mijn werk. 
Denk ik toch.”
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Kris martin maakt crucifixen, flap-overborden en tijdbommen

“Dit is mijn werk. 
Denk ik toch.”

bepaalde context, zoals een gale-
rie of een museum. Mensen gaan 
uiteindelijk vanuit hun alledaagse 
situatie naar kunst kijken. Zo is de 
cirkel rond. Nu wil ik dat niet gene-
raliseren, want dat geldt voor mijn 
werk. Het is nooit mijn bedoeling 
om iets bevreemdends te maken. 
Mijn werk heeft wel iets cryptisch 
omdat het nooit zijn betekenis zo-
maar weggeeft.”

Hoe kom je tot een kunstwerk dat zo 
effectief mogelijk eenvoudig en toegan-
kelijk is? krijg je plots zo’n idee of schaaf 
je lang bij aan een concept?

“Daar ben ik heel lang mee be-
zig. De eenvoudigste beelden zijn de 
moeilijkste. Elk detail is belangrijk 
en tegelijk kan elk element overbo-
dig blijken.”

produceer je veel werken per jaar?
“Dat is relatief. Blijkbaar had ik 

dit jaar genoeg werk om tweeën-
twintig tentoonstellingen te stof-
feren. Een oeuvre opbouwen is een 
langzaam proces en mijn produc-
tie kan ik echt niet opdrijven. Als je 
dat doet, boet het qua kwaliteit in. 
Goede stoverij maak je ook niet op 
een kwartier tijd. Volgens mij kan je 
ook pas echt goede werken maken 
als je oud bent. De voornaamste 
voorwaarde voor kwaliteit is matu-
riteit en in mindere mate talent.”

talent bestaat dus? Je bent het dus 
niet eens met de uitspraak van Jacques 
brel: ‘le talent, ça n’existe pas‘?

“Getalenteerde mensen die het 
ver hebben gebracht, zeiden dat 
uit bescheidenheid. Als er iets in je 
zit, dan is dat misdadig om er niets 
mee te doen. Je moet je kwaliteiten 
maximaliseren. Doe je het niet, dan 
ben je lui. Het gaat niet over het ni-
veau dat je bereikt. Ik ben geen top-
kunstenaar, maar moet ik daarom 
treuren? Nee. Als je naar jezelf in de 
spiegel kijkt en kan zeggen: ‘Ik heb 
alles gegeven’, dan kan je niet on-
gelukkig zijn. Tenzij je jaloers bent 
op iemand die het beter doet. Maar 
daar kan je niks mee aanvangen. Ik 

heb jullie dus tot nu enkel dingen 
gezegd die jullie allang wisten!”

soms heeft men bevestiging nodig 
van wat men altijd wist…

“… en dat is mijn werk. Denk ik 
toch.”

GriJZe lasaGne

Heeft de toeschouwer een ongebrei-
delde vrijheid in het interpreteren van je 
werk?

“Ja. Veel mensen voelen zich wat 
verweesd bij mijn werken, omdat 
ze geen houvast hebben. Het is ook 
mijn bedoeling om het vaste denk-
patroon van de toeschouwer op los-
se schroeven te zetten. Mocht ik het 
idee kunnen teweegbrengen dat het 
werk wel iets anders zou kunnen 
betekenen, dan is mijn doel bereikt. 
We leven in een onwaarschijnlijke 
informatiediarree. Ik wil de toe-
schouwers een rustpunt geven, een 
soort vrijhaven om te denken. Als 
ik de toeschouwers observeer, heb 
ik de indruk dat ze er gelukkig van 
worden.” 

doe je dat vaak, toeschouwers 
observeren?

“Dat is plezierig. Op mijn werk 
plakt geen gezicht, dus ik kan onge-
stoord bij mijn werken staan. Ik heb 
ooit een volledig zwart flap-overbord 
gemaakt (Mandi III, 2003, n.v.d.r.). 
Dat werk werd door Maurizio 
Cattelan gekozen voor de Biënnale 
van Berlijn in 2006 en hing toen in 
een kerk. Sommige toeschouwers 
stonden drie kwartier voor mijn 
werk. Ze verwachtten niets, want 
ze wisten dat er geen enkele infor-
matie op dat bord zou verschijnen. 
Na een hele tijd begon het bord te 
flappen, wat de toeschouwers deed 
lachen. Mijn werken zijn geen dijen-
kletsers, maar ze bevatten blijkbaar 
ook humor. Het zijn vrij droeve on-
derwerpen, maar droefheid kan je 
enkel verkopen als er humor aan 
gekoppeld is. Mocht het kunstwerk 
te serieus zijn, vrees ik dat het pre-
tentieus zou overkomen.” 

« een kunstwerk 
is zoals een  
lasagne: als  

het bovenste 
korstje een  
vale, grijze  
kleur heeft,  

krijgt niemand 
zin om er in te 

snijden en naar 
de diepere la- 
gen te gaan. »

vind je de initiële betekenis die jij als 
maker aan het kunstwerk toekent dan 
niet belangrijk?

“Die is zeer belangrijk, maar het 
is fascinerend om te zien hoe het 
werk helemaal anders wordt gele-
zen. Ik heb het gevoel slechts 50% 
van mijn job te doen. Ik maak iets, 
stuur het de wereld in en als iemand 
er zin in heeft om er over na te den-
ken, dan vind ik dat fantastisch. Het 
wordt pas een kunstwerk op het mo-
ment dat men er naar kijkt. Kunst is 
per definitie communicatie, dat le-
gitimeert het kunstwerk.”

Hoe belangrijk is de mooie, zorgvul-
dige afwerking van uw werken?

“Het belangrijkste criterium voor 
de beoordeling van een kunstwerk 
is voor mij esthetiek. Ik meen dat 
oprecht. Volgens mij bestaat er een 
bepaalde consensus over. Een zeer 
lelijk persoon gaat bij iedereen on-
geveer hetzelfde gevoel opwekken, 
wat ook opgaat voor mooie men-
sen. Een kunstwerk dat esthetisch 
mooi is, verleidt de toeschouwer om 
er naar te kijken. Ik gebruik altijd 
de metafoor van een lasagne. Die 
mag nog zó lekker zijn, als het bo-
venste korstje een vale, grijze kleur 
heeft, krijgt niemand zin om er in 
te snijden en naar de onderliggende 
lagen te gaan. Sorry voor de onno-
zele voedselmetaforen, maar zo kan 
ik er van slapen. (lacht) Esthetiek is 
dus misschien oppervlakkig, maar 
volgens mij wel een essentiële uit-
nodiging om dieper te gaan.” 

dood

kan je stellen dat er persoonlijke as-
pecten in je werk zitten?

“Het zit er vol van, maar ik pro-
beer ze goed weg te steken. Elk werk 
dat ik maak is onvermijdelijk een 
gedeeltelijk zelfportret.” 

kan je er te veel van jezelf insteken? 
“Als ik nu zou binnenkomen in 

dit koffiehuis en zeggen: ‘Mag ik 
even uw aandacht? Mijn grootva-
der is gisteren gestorven.’ Iedereen 
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zou denken dat ik een zielenpoot ben, maar 
niemand zou in de lach schieten. Een alter-
natief scenario zou zijn dat ik hier binnen-
kom en plots zeg: ‘Dood’. Men zal denken dat 
ik een rare kwast ben, maar door niet meer 
dan dat te doen, laat ik een ruimte open om 
er over na te denken. Dat ontlok je door en-
kel ‘dood’ te zeggen. Als ik er iets bij vertel 
uit mijn persoonlijke leven wordt dat effect 
tenietgedaan.”

er zit wel een godsdienstig aspect in je werk.
“Eerder een religieus aspect. Het chris-

tendom zit in ons geworteld, of je het nu 
wilt of niet. Het instituut interesseert me 
niet, want dat is gecreëerd door mensen en 
heeft enkel met macht te maken. Het re-
ligieus gevoel vind ik wel interessant. Dat 
heeft volgens mij meer te maken met ont-
roering. Ik heb inderdaad wel de symboliek 
en de beeldentaal van het christendom aan-
gewend in mijn werk. Het is een hele uitda-
ging om voor de zoveelste keer iets te maken 
met een kruis. Eigenlijk zou elke kunstenaar 
iets moeten maken met een kruis, omdat hij 
daar in grote mate een eigen touch aan kan 
geven. Je kan er symboliek aan toevoegen of 
van weglaten.”

Zou je het erg vinden als bepaalde gelovige 
mensen zich erdoor beledigd voelen?

“Ik beledig niemand. Een goed kunstwerk 
maken is moeilijker dan choqueren.” 

Je hebt wel werken met een Christusfiguur 
waarin de titel ‘idiot’ voorkomt.

“Dat is geen scheldwoord. Mijn grootste 
literaire held is Ljev Mysjkin, de protago-
nist uit De Idioot van Fjodor Dostojevski. 
Mysjkin is mijn held omdat het iemand is 
die niet aangepast is aan de maatschappij. 
Hij maakt in zijn leven de kapitale fout me-
delijden te hebben. Hij doet dat om iedereen 
gelukkig te maken, wat een complete illusie 
is. Het maakt hem nochtans erg menselijk. 
Mysjkin is volgens mij een van de incarna-
ties van Christus in de literatuur. Hij is een 
Messiasfiguur, een profeet die mensen con-
fronteert met hun bestaan en hun proble-
men, maar geen uitleg of oplossing biedt. Ik 
heb er ook een werk rond gemaakt (Idiot uit 
2005, n.v.d.r.). Ik zag het nut niet in om een 
kopie te maken van het hoofdpersonage, 
maar ik wou wel in alle eerlijkheid mijn be-
wondering tonen. Dus heb ik 1500 pagina’s 
overgeschreven en overal waar ‘Mysjkin’ 
stond ‘Martin’ gezet. Alsof ik het was. Maar 
wat is het dan uiteindelijk? Je kan iets be-
reiken door te doen waar niemand op zit te 
wachten, zoals een handgeschreven kopie 
van De Idioot van Dostojevski, gekriebeld 
door een pipo die gewoon de naam van het 
hoofdpersonage wijzigt. Als je iets maakt 
wat de mensen anticiperen, dan ben je bezig 
als een missionaris. Dat gebeurt al genoeg.”

tiJdboMMen

een meer technische vraag: steun je vaak op 
hulpkrachten voor het vervaardigen van werken?

“Sommige kan ik alleen uitwerken, maar 
voor bepaalde technieken moet ik de hulp 
inschakelen van anderen. Het is soms moei-
lijk om hen te overtuigen om hun professi-
onele ervaring in te zetten voor iets totaal 
nutteloos, maar zij beleven er meestal wel 
plezier aan. Toen ik op het idee kwam voor 
de bronzen sculptuur Still Alive ben ik naar 
het ziekenhuis in Aalst geweest voor een 
scan van mijn schedel. De dokters moesten 
voor de verandering die scanner eens niet 
gebruiken om een probleem te constateren. 
Vroeger was de voorwaarde om een mense-
lijke schedel in kunst te representeren dat de 
bezitter ervan dood moest zijn. Still Alive is 
de eerste schedel in de kunstgeschiedenis 
van een levende persoon.” 

voor de reeks 100 Years heb je samengewerkt 
met ingenieurs. dat zijn dus tijdbommen die na 
honderd jaar zullen ontploffen?

“Ja, maar niemand gelooft dat. Mij inte-
resseert het eigenlijk niet. Ik weet dat ze zul-
len ontploffen en ik hou mezelf niet voor de 
gek. Niemand doet dat graag. Een van mijn 
tijdbommen werd tentoongesteld in New 
York. Doorgaans verdwijnen mensen die 
bommen het land proberen in te smokkelen 
achter slot en grendel. Een advocaat heeft 
me ten sterkste afgeraden mijn tijdbom mee 
te nemen naar de Verenigde Staten. Een 
week later lag dat werk in het Museum of 
Modern Art in New York. Dat is dus met een 
vliegtuig naar daar gevlogen! In mijn galerie 
in Düsseldorf ligt 1000 Years, de grote bom 
die over duizend jaar zal afgaan. Kan je je in-
beelden dat je als kunstenaar een bom in een 
museum kan leggen en dat ze je er zelfs nog 
voor betalen?” 

Je hebt meegedaan aan tentoonstellingen in 
White Cube in londen, Centre pompidou en het 
Museum of Modern art in new york. dat is iets 
waar menig kunstenaar enkel van kan dromen. 
Hier in belgië ben je echter nauwelijks bekend. 
Hoe komt dat?

“Dat is mijn eigen schuld, want ik loop de 
media niet achterna en zij komen mij ook 
niet opzoeken. Ik heb geen zin om me in de 
rol van BV te duwen om dan om elf uur ’s 
avonds te lullen over de Tour de France. Ik 
werk zodanig veel dat ik ’s avonds liever een 
glas wijn drink met mijn vrouw.”  ¶

kris martin, ‘100 Years’.
2004, mixed media, Ø 20 cm, courtesy sies + höke

kris martin, ‘still alive’.
2005, verzilverd brons, afmetingen van kris 
martins schedel, courtesy sies + höke
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Nee, niet de nieuwe volumewagen van het oerdegelijke Russische automerk Lada. 
Wel een laagdrempelig platform voor jonge artiesten om op allerlei manieren met 
kunst en aanverwanten te experimenteren.

In het voormalige snoepwinkeltje naast 
de Vooruit vindt momenteel Espace Ladda 
plaats. Van 18 november tot 16 december 
fungeert deze locatie in de Sint-Pieters-
nieuwstraat als werk- en ontmoetingsplaats 
voor jonge artistiekelingen die ervaringen 
willen delen en opdoen. 

eCleCtisCHe puZZel

Het format gaat uit van de vzw Ladda 
die onder andere onderzoek doet naar evo-
luties binnen de hedendaagse jeugdcultuur. 
Het idee achter Espace Ladda is om diverse 
initiatieven de kans te geven zich te kunnen 
ontplooien. Jonas Nachtergaele, mede-
werker van Ladda, verduidelijkt: “Hier kan 
je als creatieveling gemakkelijk je ideeën 
uitwerken en delen met anderen. Het is de 
bedoeling om op een laagdrempelige ma-
nier een locatie aan te bieden die uitnodigt. 
De open werkplek biedt overdag van 15u 
tot 20u de mogelijkheid om bij een kop kof-
fie en een streep muziek je artistieke zelf te 
ontplooien.” 

In het verleden kwamen naast beeldende 
kunst, muziek, dans, fotografie of naaiateliers 

ook al robotten aan bod. Op de vraag of er 
limieten zijn aan artistieke statements en 
of bepaalde bijdragen in het verleden al ge-
weigerd werden, vertelt Jonas dat het niet 
de bedoeling is om een waardeoordeel te ge-
ven. “We willen een puzzel samenstellen in 
een neutrale omgeving. We bieden dus geen 
kale tentoonstellingsruimte aan zoals in het 
verhuurcircuit, maar richten ons op indivi-
duen of kleinere organisaties en hun ideeën. 
We streven naar een evenwicht van diverse 
stijlen en media en een mix van ervaren ar-
tiesten en nieuwelingen.”

delen 

Het sleutelwoord van het huidige project 
SHARE is — u raadt het al — delen. Onder de 
noemer “Alles is gemeengoed” — een motto 
waar kameraad Marx warm van loopt — 
wordt iedereen uitgenodigd om skills, kennis, 
objecten en gebruiksvoorwerpen te delen. 
Hiermee hoopt men beelden, muziek, culina-
ria of kennis in het algemeen te verspreiden. 
Het is wederom duidelijk dat alle bijdragen 
worden gewaardeerd aangezien ‘kleren rui-
len’, ‘paaldansen’ en ‘vingerfluiten’ al op het 

programma staan. Het verzamelen van links 
naar rechtenvrije muziek biedt een alter-
natief voor systemen zoals Sabam. Andere 
projecten die lopende zijn getuigen even-
eens van een grote diversiteit. The Infamous 
Gentuza Scooter Club vormt een club voor 
Gentse brommards. Barry De Vriend is een 
knuffel die iedere dag van eigenaar wisselt en 
wiens escapades je via facebook kan volgen. 
Geeraard Respeel bouwt dan weer een heu-
se boomhut in het gebouw zelf. Na acht uur 
‘s avonds vinden er ook vaak events plaats 
van beeldende kunstenaars of muzikanten. 
Zo kwamen Johannes Verschaeve van The 
Van Jets en Dijf Sanders er hun nieuw pro-
ject Guitar Bondage voorstellen.

Door hun klein budget moet Ladda deels 
rekenen op de goodwill van Vooruit die de 
locatie voor een schappelijke prijs verhuurt 
of van bepaalde dranksponsors die in natu-
ra leveren (merknamen worden niet vermeld 
om product placement in Schamper te ver-
mijden. Met uitzondering van onze officiële 
sponsor Lada natuurlijk, n.v.d.r.). “Maar ook 
de inzet van onze vrijwilligers met veel ide-
alisme is niet te onderschatten”, voegt Jonas 
toe.  ¶

door Davy Verbeke

espace Ladda
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Professor Charles Renard zette deze 
week de harde middelen in tegen zijn eer-
stejaarsstudenten: “Ik zeg al weken dat ze op 
tijd in mijn les Ornithologie moeten komen. 
Toch blijven sommigen tien tot twintig mi-
nuten te laat komen. Daarom heb ik dinsdag 
vijfhonderd valkeniers ingezet om laattijdi-
ge studenten de toegang te weigeren tot het 
auditorium. Beter één vogel in de hand en 
maar tien studenten in mijn les.”

Tijdens de les zelf zette de professor nog 
enkele studenten buiten die aan de Groene 
Fee zaten. “Ik ben geen autoritaire of strenge 
lesgever. Studenten zijn acht uur durende 
hoorcolleges in het Latijn niet meer gewoon. 
Allemaal de schuld van dat verduvelde im-
pressionisme, jonge mensen hebben geen 
aandachtsspanne meer.”

Overigens ergeren niet alleen de prof-
fen zich, ook de studenten zelf luiden de 
alarmklok. “Recent hebben we dit probleem 
aangekaart in de opleiding Biologie”, zegt 
Gijs Vogelaar, voorzitter van de Gentse 
Studentenraad (GSR). “Studenten kwamen 
naar ons om te klagen over het lawaai van 
de fonografen waarop dandy’s en flâneurs 
Strauss, Léhar & Paolo Tosti zitten te 
draaien en vroegen om maatregelen.”

Blijkbaar maakt de GSR weinig indruk. 
“Het rumoer neemt toe”, stelt professor 
Renard. “Daarom trad ik verleden week zo 
hard op en heb ik dinsdagavond, in mijn hoe-
danigheid van voorzitter van de Facultaire 
Opleidingscommissie, een vlugschrift ge-
stuurd naar mijn collega’s met de vraag actie 
te ondernemen. Ik ga niet mee in de houding 

dat we ons moeten aanpassen aan de stu-
denten. Ik pik het niet dat ze met hun vélo-
cipèdes mijn les komen binnengestormd. En 
die poging om met mime (mimiek, n.v.d.r.) 
de les op te leven vind ik al helemaal over-
roepen. Dit is een instelling die kwaliteitsvol 
onderwijs aanbiedt, niet Cirque du Soleil.”

Renard heeft het ook niet begrepen op 
toverlantaarns in de les. “Ik pleit voor een 
verbod”, zegt hij. “Of ik wil ten minste de dis-
cussie aangaan. De helft zit onzedige foto’s 
te bekijken en gebruikt de toverlantaarn niet 
voor didactische dia’s.”

Rector Paul Van Cauwenberge nuan-
ceert enigszins: “Vroeger zaten studenten 
aan de snuifdoos en de champagne. Veel ver-
schil met vroeger zie ik niet.” Wel geeft hij toe 
dat lesgeven in grote groepen voor proble-
men zorgt. “Als lesgever moet je over de no-
dige lijfstraffen beschikken om de studenten 
stil te houden. Als Charles (Renard, n.v.d.r.) 
zulke maatregelen neemt, dan zal hij daar 
wel goede redenen voor hebben. Ik kan hem 
geen ongelijk geven dat hij de slechtvalken 
uitzendt als studenten te laat komen.” 

De UGent werkt verder aan een oplos-
sing. “Professor Renard volgt al een maand 
elektrische behandelingen om zijn mimiek 
te verbeteren, alleen krijgen we er die vis-
senblik niet uit”, zegt professor Guillaume 
Duchenne van de afdeling Neurologie. 
“Doodsangst kunnen we hem al laten uit-
beelden, maar zijn leerlingen spreken nog 
steeds over een mule voe stroent up te sor-
teern. We doen ons best.”  ¶

Centenniumstudenten
Professoren van de Universiteit Gent wapenen zich tegen de ‘centennium’- of Belle 
Époque-studenten: laatkomers die alles doen behalve opletten terwijl ze verveeld 

madeleines in bloesemthee soppen en trippen op Joyce, Kafka en Schnitzler.

door Joris van der Herten

Liegende    RepoRteR





“All you need for 
A movie is A gun 
And A girl”  
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STUDIO SKOOP 

CAFÉ: MUZIEK, 

DRANK & WIFI 

7 OP 7 VANAF 7

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Arthouse-films in de allerbeste omstandigheden: Uitstekend 
beeld, heldere Dolby digitale klank en modern zitcomfort.  
En niet te vergeten: ons uniek en sfeervol filmcafé! 
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