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KORT
lb Goedenavond allerliefste luisteraars! 

Het is nu acht uur ’s avonds en we hebben 
nog drie uur vol spetterende muziek voor u 
klaar op — jawel — Radio DrinGENT! Het 
eerste uur gaan we nog wat melige stuff op 
jullie loslaten, februari is tenslotte niet voor 
niets de maand van de laaiende liefde, om er 
daarna een stevige portie rauwe rockers uit 
lang vervlogen dagen door te jagen. Echter, 
voor de lonely losers onder jullie die nu zie-
lig en alleen Russische datingsites aan het 
afschuimen zijn, is er de Dansavond van 
Home Boudewijn (23/2). Een single lady 
moet misschien maar gaan snuisteren op 
het Galabal der Ingenieurs (04/03), suc-
ces verzekerd. Maar vergeet niet om op tijd 
terug te zijn voor het tweede deel van onze 
uitzending, vandaag op Radio DrinGENT! 
Laten wij er alvast invliegen met de groot-
ste zeemzoete quatsch aller tijden: Bonnie 
Tyler met Total Eclipse of the Heart …

Ja, romantische zieltjes, dat was Bonnie, 
breaking my heart, as always. Ondertussen 
zijn er hier op Radio DrinGENT een paar be-
richtjes binnengelopen. Zo laat Wesley ons 
weten dat hij “dit soort plastieken meligheid 
keifake vindt, nog faker dan de hersencellen 
van Paris Hilton”. Nou, Wesley, dat is geen 
enkel probleem hoor, speciaal voor wanna-
be-intellecto’s zoals jij organiseert het VLK 
de presentatie Zoek een job die bij je past 
(21/2), of de Jobbeurs van Wina (02/03). 
Jürgen meldt dat hij hoopt om vanavond 
te kunnen wegsmelten bij Rihanna met 
Unfaithful. Al hangen er ook minder pret-
tige herinneringen aan vast, zegt-ie, want 
vorig jaar heeft z’n liefje hem na een harts-
tochtelijke relatie van zeven weken gedumpt 
op dit nummer tijdens de Heropeningsfuif 
van Filologica (01/03). Wel wel, Jürgen, met 
een beetje geluk krijg je hem vanavond nog 
te horen en kan je jezelf de volle vijf minuten 
in zelfmedelijden en liefdesverdriet wente-
len. Tenzij ik de intro weg laat vallen, haha! 
En ja, het is weer tijd voor een nummertje, 
wat dachten jullie van tearjerker without sha-
me, Céline Dion met My heart will go on …

Ach ach, wie krijgt er nu geen zin om te ver-
zuipen in de zee bij het horen van deze song? 
En over veel te veel water gesproken: tijdens 
de Oceanenweek van het GBK (28/02-
4/03) worden er elke avond wereldverbe-
terende lezingen gegeven, milieubewuste 

documentaires getoond en is er zelfs een 
quiz! Met ecologisch verantwoorde prijzen 
en presentatoren? Dat allemaal om ons af te 
leren vis te eten. Nou ja, De meeste dromen 
zijn bedrog! Zet ‘m op, Marco!  ¶
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de Gentse schrijver heeft het over de 
experimentele roman, postmoderne fri-
vole dansjes en het terugkeren naar de 
locus amoenus. misschien moeten we 
dat laatste wel allemaal eens doen.

Zonne- en windenergie zijn passé. 
flansea wendt de kleine golfjes van de 
Noordzee aan om je via gigantische 
zeeboeien letterlijk te overspoelen met 
energie. ride the waves.

Stefan HertmansGolven van energie

2618

als je een geneeskundestagiair te- 
genkomt waarvan je de wanhoop kan 
ruiken, heeft diens stagebegeleider al 
het achterpoortje van de nieuwe wet  
op beperkte werkuren gevonden.

helaas ademt oasis van de uGent 
geen kalmte uit en liet het studenten 
enkel oververhitten door ze de toegang 
te ontzeggen tot een gebrekkig punten-
briefje, ‘wegens onderhoudswerken’.

Dag HippocratesWelcome to the Oasis
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onderwijs kort

edito

kommunikoase

Zoals we op pagina zes in deze Schamper al uit 
de doeken doen, veroorzaakte de nieuwe applicatie 
Oasis dit semester de nodige problemen bij het be-
kendmaken van de puntenbriefjes. Veel studenten 
moesten even zoeken voor ze doorhadden dat de pun-
ten bij ‘curriculum’ stonden en niet bij ‘puntenbriefje’. 
Daarnaast verschenen de punten slechts één voor één 
online, en dan nog op de meest onvoorspelbare uren. 
Gevolg: absurde taferelen zoals rechtenstudenten die 
zich tijdens de les krampachtig groepeerden rond 
laptops om een pas verschenen resultaat te kunnen 
lezen. Een enkele bezorgde moeder mailde zelfs naar 
de studentenadministratie omdat haar studerende 
kroost net iets te gestresseerd en verslaafd voor zijn 
computer bleef hangen.

Het recente systeem van Oasis heeft weinig nieu-
we vriendjes gemaakt bij studenten dit semester, 
maar — zo leert een gesprek met Piet Ruyssinck (af-
delingshoofd Studentenadministratie en Studiepro-
gramma’s) ons — dit alles heeft vooral te maken met 
het feit dat de applicatie nog niet volledig af is. Vanaf 
volgend semester zouden de puntenbriefjes integraal 
bekeken kunnen worden op Oasis en wie wou, kon dit 
semester alsnog zijn puntenbriefje gaan ophalen bij 
de FSA. Mooi, alleen spijtig dat zowat niemand van 
de studenten dit wist.

Het is een beetje storend om als student uit de 
communicatie van de universiteit gehouden te wor-
den. Een simpele boodschap op Minerva om uit te 
leggen waaraan de problemen met Oasis lagen, had 
alvast heel wat paniekerige mailtjes naar de FSA kun-
nen voorkomen. In plaats daarvan moesten de stu-
denten zelf proefondervindelijk ontdekken waar ze 
hun punten konden raadplegen, of raad vragen aan 
medestudenten via de forums op Minerva. 

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte werd 
zelfs op voorhand triomfantelijk aangekondigd dat 
alle examenresultaten voor het eerste semester ‘ten 
laatste op dinsdag 8 februari’ via Oasis bekendge-
maakt zouden worden. Op het moment van de uiter-
ste deadline ontbraken — hoe voorspelbaar het ook 
moge zijn — nog steeds resultaten, maar nergens uit-
leg over het hoe of waarom. 

Bij het in gebruik stellen van een nieuw systeem 
als Oasis, zijn kinderziektes onvermijdelijk. Door de 
gebreken van het nieuwe systeem niet door te com-
municeren naar de studenten, benadeelt de UGent 
echter zowel zichzelf als de studenten. Voor deze 
laatste werd de periode tussen 7 en 21 februari een 
onnodig stressvolle periode, terwijl de administratie 
van de universiteit zelf een hele berg mails met vraag 
om uitleg mocht verwerken. “Transparante commu-
nicatie is de basis van elke goede relatie”, zou een re-
latietherapeut samenvatten.   ¶

lise eelbode

a.d. In Duitsland werd begin februari het startschot 
gegeven voor de Deutschland-Stipendium (studiebeurs), 
waarmee de regering 10 000 goed presterende studen-
ten een maandelijkse vergoeding van 300 euro geeft. De 
helft daarvan wordt gefinancierd door de federale re-
gering, de andere helft door privé-investeerders en be-
drijven. Ondertussen schaft het Bundesminesterium für 
Bildung und Forschung de beurzen voor minder bemid-
delde studenten af, volgens tegenstanders om geld vrij 
te maken voor het Stipendium. Minister van Onderwijs 
Annette Schavan verklaart echter dat de nieuwe 
beurzen jongeren met uitzonderlijke capaciteiten zal 
steunen en zo Duitslands positie in de internationale 
competitie voor ‘brains’ zal verbeteren. 

Margret Wintermantel, voorzitter van de 
Hochschulrektorenkonferenz, stelt dat het hoger onder-
wijs deze financiering nodig heeft om zijn niveau te 
behouden. Ook het Stiftverband, een initiatief van de 
Duitse industrie ter bevordering van wetenschap en 
studie, is lovend. Hoewel bedrijven hun investering bo-
vendien kunnen aftrekken van de belastingen, is de res-
pons in de praktijk pover.

Heel wat universiteiten verwerpen de hervorming 
omdat ze hun onafhankelijkheid willen bewaren. 
Studentenorganisaties zijn er sterk tegen gekant dat be-
drijven zelf kunnen beslissen aan welke studierichtingen 
ze al dan niet hun steun verlenen. De scherpste kritiek 
komt echter op het matteüseffect van de hervorming; 
enkel studenten uit welvarende regio’s kunnen echt pro-
fiteren van de beurzen, terwijl in andere gebieden de 
economie te zwak is om sponsors te vinden. Aangezien 
het nieuwe beurssysteem bovendien gepaard gaat met 
een schrapping van de beurzen voor minder welgestel-
de studenten, dreigt studeren in Duitsland een survival 
of the richest te worden.  ¶
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schamper zoekt volk!
Schamper zoekt (eind)redacteurs,  

illustratoren, fotografen, lay-outers en 
informatici. Eeuwige roem verzekerd.

Elke maandag om 20 uur houden we 
redactievergadering in studentenhuis 

De Therminal. Wees welkom!

Meer info op  
www.schamper.be/werk of via  

schamper@schamper.ugent.be
 

schamper daily
Dagelijks nieuws en andere geschifte 

zever op www.schamper.ugent.be
 

adverteren?
Bekijk onze advertentiebrochure op 

www.schamper.ugent.be/adverteren

Beroep tegen erkenning  
NSV! en KASPER
In december keurde het Politiek en Filosofisch 
Konvent (PFK) de toetredingsaanvragen van de 
Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) en 
KASPER tot het PFK goed. Het gebruikelijke stof 
dat deze kwestie doet opwaaien, leidde ditmaal tot 
een beroepsprocedure.

dv De linkerzijde van het PFK (Comac, 
ALS, GRAS, Animo en AK) protesteert te-
gen de erkenning — en dus ook subsidië-
ring — van beide studentenverenigingen. 
Volgens hen is het NSV! een geweld-
dadige, discriminerende en racistische 
vereniging. Aan KASPER — dat voor de 
eerste maal een toetreding aanvroeg — 
schrijven ze onder meer een elitair, fas-
cistisch en homofoob gedachtegoed toe. 
De verdedigers van de erkenning steunen 
vooral op de vrijheid van meningsuiting, 
maar dit principe en haar begrenzing is 
ook voorwerp van hevige discussie. Dat 
het NSV! nu wel werd toegelaten — in te-
genstelling tot hun aanvraag uit oktober 
2010 — heeft louter te maken met het 
verdwijnen van enkele linkse verenigin-
gen uit het PFK waardoor links nu nu-
meriek het onderspit moest delven bij de 
stemming.

proCedureFout

Op een uitspraak is het echter nog 
even wachten omdat het beroep deels 
onontvankelijk werd verklaard. De Dienst 
Studentenactiviteiten (DSA) schrijft 
immers een tweeledige erkennings-
procedure voor. Die bepaalt dat de stu- 
dentenbeheerder, Werner Raeymae-
ckers, eerst een aanvraag formeel toetst 
en tegelijk een positief advies over de com-
patibiliteit van een studentenvereniging 
met het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens en met democratische 

waarden dient te geven. Hierna stemt het 
PFK over de verenigbaarheid van de doel-
stellingen van een vereniging met die van 
het konvent. Het eerste geschiedde op 8 
december, het tweede op 17 december. 
Beroep aantekenen tegen een van deze 
twee luiken dient binnen de maand te 
gebeuren. Het beroep dateert echter van 
17 januari, waardoor het positieve advies 
van Raeymaeckers niet meer kon worden 
aangevochten. Er rest dus enkel nog het 
tweede luik. 

Geduld

In zoverre de beslissing van het PFK 
werd aangekaart, was het beroep wel net 
op tijd en dus ontvankelijk. Bovendien 
start er volgens een meerderheid in de 
Sociale Raad een nieuwe beroepster-
mijn van zodra het PFK een uitgebreide 
‘gemotiveerde beslissing’ betreffende de 
toetredingen voorziet. Sander Van der  
Maelen, studentenvertegenwoordiger in 
de SoRa, licht toe: “Het beroep kan dan 
worden gericht tegen die motivatie. Indien 
de Sociale Raad en het Bestuurscollege 
dat beroep gegrond vinden, ligt de fi-
nale beslissing bij de Vergadering voor 
Konventsvoorzitters (VKV).” Het is dus 
wachten op de uitgebreide motivatie van 
het PFK, die er pas komt na haar eerst-
komende vergadering op 28 februari. “De 
definitieve beslissing valt wellicht pas in 
de loop van maart of misschien zelfs be-
gin april.”  ¶



U
Oasis: new kid on the block
In 2007 riep het Bestuurscollege het Oasis-project in het leven: een nieuw  
systeem om de onderwijs- en studentenadministratie in goede banen te leiden. 
Sinds het begin van dit academiejaar is dit Oasis-beestje aan de UGent in  
werking. Tijd voor een tussenstand. 

Oasis heeft volgens Wikipedia vier be-
tekenissen: het verwijst naar de Engelse 
rockband Oasis, naar een materiaal dat 
wordt gebruikt bij bloemschikken, naar een 
Hongkongse luchtvaartmaatschappij of naar 
een naam van een aflevering van Star Trek. 
De UGent voegde er in 2007 nog een beteke-
nis aan toe, toen Oasis gekozen werd als be-
naming voor een nieuwe applicatie. Officieel 
staat de term voor OnderwijsAdministratie 
en StudentenInformatieSysteem, maar het 
woord bekt natuurlijk ook gewoon lekker. 
Studenten kennen Oasis sinds dit jaar — het 
jaar waarop het systeem voor het eerst geïn-
troduceerd werd aan de UGent — vooral als 
zondebok. Problemen bij herinschrijvingen? 
Punten die niet op het aangekondigde mo-
ment verschijnen? Allemaal de schuld van 
Oasis, klinkt het al vlug.

Genesis

Oasis wordt gebruikt als systeem voor 
de studentenadministratie, waarin onder 
meer het inschrijven van studenten, het in-
brengen van punten en het bijhouden van 
het curriculum gebeurt. De reden waarom 
Oasis dit jaar met de nodige kinderziek-
ten kampt, verklaart Piet Ruyssinck (af-
delingshoofd Studentenadministratie en 
Studieprogramma’s) als volgt: “Je moet er 
rekening mee houden dat we met een over-
gangssituatie zitten. Tot voor het begin van 
het academiejaar werkten we met een heel 

ander systeem. Dat oorspronkelijke sys-
teem dateerde uit de jaren 

negentig en was toen gebouwd op de regel-
geving van toen, meer bepaald het universi-
teitendecreet.” De nieuwe decreten die sinds 
2000 het licht zagen, zoals het structuurde-
creet (de bachelor- en masterhervorming) en 
het flexibiliseringsdecreet (dat studenten de 
kans geeft om meerdere jaren te combineren 
door met termen als ‘studiepunten’ in plaats 
van ‘studiejaar’ te werken), veranderden het 
onderwijslandschap. Daardoor bestonden 
concepten als ‘studiejaar’ — het concept 
waarrond het oorspronkelijke systeem ge-
bouwd was — plots niet meer. Piet Ruyssinck 
vervolgt: “We hebben dan zaken aan het oor-
spronkelijke systeem bijgebouwd, maar dat 
was een doodlopend straatje. Het systeem 
was ook gebouwd in een oude technologie, 
waarbij het moeilijk was om webtoepassin-
gen en dergelijke te voorzien.”

De UGent ging dus op zoek naar een 
nieuwe technologie, maar vond noch in bui-
ten- als binnenland een systeem dat compa-
tibel was met de noden van de universiteit. 
Daarom werd besloten om een eigen sys-
teem te bouwen: Oasis. Voor de ontwikkeling 
van dit nieuwe systeem werd rond 2007-2008 
een Oasisontwikkelingsteam van een twin-
tigtal mensen opgericht, met als projectlei-
der professor Jan Van Campenhout. Het 
eerste wat in productie werd gebracht via 
Oasis, was een studieaanbod. Dit werd actief 
gemaakt in het najaar van 2009. Tegen 1 juli 
2010 was de toepassing klaar om studenten 

in te schrijven en 

half juli was ook de toepassing voor de her-
inschrijvingen klaar. Daarna werd ook het 
ingeven van het curriculum via Oasis gere-
geld en recent moest ook de punteninbreng 
via Oasis worden gedaan. 

puntenbrieFJes raadpleGen 

Het systeem om de puntjesbriefjes te 
raadplegen, verliep deze maand enigszins 
chaotisch. Studenten moesten inloggen op 
www.oasis.ugent.be, waar vervolgens geen 
knop met ‘puntenbriefje’ bleek te staan. Het 
stressgehalte begon bij de meesten al te stij-
gen, tot na even doorklikken bleek dat deze 
punten gewoon bij ‘curriculum’ stonden. 
Daar verscheen stressfactor twee: niet alle 
punten stonden online. Een enkeling be-
dacht angstig dat de niet verschenen punten 
alle punten waren waarvoor hij niet geslaagd 
was, anderen bestookten het forum van de 
faculteit met fijnzinnige kritiek zoals ‘K-U-T-
systeem’. Het nieuwe systeem bleek boven-
dien niet opgewassen te zijn tegen de massa 
studenten die bloeddorstig om zijn punten 
riep: Oasis lag de eerste dag van de punten-
bekendmaking enkele uren plat. Aangezien 
er geen vast moment of uur was waarop de 
punten op het internet konden verschijnen, 
konden studenten in principe de hele dag 
aan hun beeldscherm gekluisterd zitten om 
te controleren of er geen nieuwe resultaten 
bijgekomen waren. 

door Lise Eelbode
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Waar ging het mis? Piet Ruyssinck: 
“Zodra we besloten hebben om te beginnen 
met Oasis, is er uiteraard geen weg terug. Je 
schrijft studenten in in het nieuwe systeem, 
en dan is de trein vertrokken en moeten alle 
functionaliteiten op tijd af raken. Oasis is 
momenteel nog niet volledig klaar. Een aan-
tal zaken die we nodig zullen hebben in juni, 
bestaan nu zelfs nog niet en worden nog ge-
programmeerd. Meestal zijn die toepassin-
gen net op tijd klaar, maar soms ook net niet. 
En dat doet zich nu voor bij de manier waar-
op we de resultaten communiceren naar de 
studenten.” 

De mogelijkheid om de puntenbriefjes 
te zien via Oasis, is voor de examenperiode 
van het eerste semester niet volledig afge-
raakt. Daarom werden de punten eenma-
lig zichtbaar gemaakt via het curriculum. 
Wie zijn puntenbriefje te zien wou krijgen, 
kon dit wel afhalen bij de FSA (Facultaire 
StudentenAdministratie). 

binnensiJpelende resultaten

De punten binnen één opleiding werden 
dit semester ook niet allemaal samen be-
kendgemaakt, aangezien het nog niet moge-
lijk was om een bekendmakingsdatum per 
opleiding in te brengen in Oasis. Bijgevolg 
werd een andere manier gezocht om de cij-
fers beschikbaar te stellen. Wanneer lesge-
vers hun punten inbrengen, moeten ze op 
een bepaald moment op een knop duwen 
om te tonen dat deze cijfers af zijn. Dat is ei-
genlijk een indicatie aan de mensen die een 
volgende stap in het proces moeten doen 
— bijvoorbeeld de FSA — om de punten 
verder te verwerken. Wegens de problemen 
met Oasis werd dit semester de afwerkings-
knop van de lesgever gebruikt als bekend-
makingsdatum: op het moment dat de 

professor deze knop indrukte, kwamen 
de resultaten online. Wanneer fa-

culteiten toch wilden dat alle 

resultaten op hetzelfde moment online kwa-
men, dan moesten ze aan de proffen vragen 
om allemaal op hetzelfde moment op die af-
werkingsknop te drukken. Handig is anders, 
maar Piet Ruyssinck verklaart de problemen 
als volgt: “We zijn nu nog volop bezig om het 
nieuwe systeem in gebruik te nemen. Soms 
hoor je natuurlijk de vraag of het niet beter 
was gegaan wanneer we nog een jaar ge-
wacht hadden met het in gebruik stellen van 
Oasis, maar dat zou geen oplossing zijn. Veel 
kleine problemen komen namelijk pas naar 
boven net door het in productie te brengen 
van het nieuwe systeem.”

Hoe zal het bekendmaken van de resulta-
ten in de toekomst verlopen? De student zou 
in juni zelf zijn puntenbriefje moeten kun-
nen downloaden als een pdf. De bedoeling is 
ook dat de grafieken — waarop je kan zien 
hoe je resultaten zich verhouden tot die van 
de andere studenten — hieraan gekoppeld 
worden. Goed nieuws voor zij die niet goed 
kunnen omgaan met langdurige stresssitua-
ties: de puntenbriefjes zouden op de procla-
matiedatum volledig beschikbaar worden 
gesteld. Geen angstvalling F5-gedruk meer 
om te zien of er al nieuwe resultaten be-
schikbaar zijn, dus. 

toekoMstMuziek

“Oasis is dus een systeem dat de volledige 
studentenadministratie van de universiteit 
moet ondersteunen. In eerste instantie zijn 
we een systeem aan het bouwen dat min-
stens dezelfde functionaliteiten moet onder-
steunen als ons vroegere systeem, maar dan 
wel aangepast aan de huidige regelgeving. 
Wanneer we dat fundament eenmaal heb-
ben, dan kunnen we daar allemaal mooie za-
ken bovenop bouwen,” aldus Piet Ruyssinck. 

Na het schaafwerk dat nog aan de huidige 
functionaliteiten moet gebeuren, zouden dus 
via Oasis heel wat interessante extra functio-
naliteiten in leven kunnen worden geroepen. 

Zo zou het systeem gekoppeld kunnen wor-
den aan het auditoriumbeheer, zodat je bij 
je inschrijving voor bepaalde vakken meteen 
ook je uurroostersysteem en eventueel zelfs 
je examenrooster te zien zou krijgen. Via 
Oasis zou namelijk getracht worden om van-
af het begin van het semester de examenre-
geling al door te geven aan studenten, zodat 
zij bij het samenstellen van hun curriculum 
meteen kunnen zien of bepaalde vakken niet 
overlappen. “Dat zijn dingen waar we al lang 
van dromen, maar die we 
nooit op ons oude sys-
teem konden bou-

wen. Maar 
we moeten nu eerst door de 
moeilijke periode heen waar-
in het nieuwe systeem voor 
het eerst in gebruik wordt ge-
nomen”, vat Piet Ruyssinck 
samen. Oasis is momenteel 
misschien weinig populair bij 
studenten, maar met een beetje 
geluk groeit het systeem binnen 
een aantal jaar toch uit tot the 
cool kid.  ¶
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U
UGent schenkt eredoctoraten
Wat zouden we eens kunnen doen met de eminente mensen die al godganse  
dagen geëerd worden om hun uitzonderlijke maatschappelijke of wetenschap- 
pelijke verdiensten? “Nog méér eren!”, dacht de UGent en ze strooide kwistig  
enkele eredoctoraten in het rond.

door Pieter Van Nuffel

Eredoctoraten zijn als iPads: de UGent 
geeft ze graag cadeau en bijna ieder-
een heeft er tegenwoordig wel eentje. 
Afgelopen semester wist ruimtevaarder 
Frank De Winne nog een institutioneel 
eredoctoraat te bemachtigen, naar aan-
leiding van het 175-jarige bestaan van 
de faculteit Ingenieurswetenschappen.  
Wanneer Dies Natalis — de verjaardag van 
onze Alma Mater — echter in het vooruit-
zicht komt, beveelt de jaarlijkse traditie 
dat er een nieuwe rits namen aan de lijst 
der slimmeriken wordt toegevoegd. 

Op vrijdag 18 maart worden die kers-
verse eredoctoraten plechtig uitgereikt 
tijdens de academische zitting in de 
Aula. Vanaf die mooie dag mogen Cherif 
Bassiouni, Frank Ankersmit, Paul 
Flecknell, Eric Wood, Thomas Kipps, 
José Manuel Barroso en Herman Van 
Rompuy de honoris causa-titel voor hun 
naam zetten. Omdat wij van u, gewone 
Schamperlezer, natuurlijk niet kunnen 
verwachten dat u al deze buitengewone 
academici persoonlijk kent, stellen we ze 
allemaal eens aan u voor.

Deze Egyptenaar is emeritus-hoog-
leraar internationaal strafrecht aan het 
DePaul University College of Law in 
Chigaco. Als expert in het internatio-
naal strafrecht, oorlogsmisdaden in het 
bijzonder, bekleedde hij verschillende 
posities binnen de Verenigde Naties. In 
1999 werd Bassiouni genomineerd voor 
de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bij-
drage aan de oprichting van het interna-
tionaal strafhof en voor zijn werk in het 
internationaal en vergelijkend strafrecht 
tout court.

Mahmoud Bassiouni
faculteit rechtsgeleerdheid

Deze besnorde Nederlander is 
emeritus-hoogleraar intellectuele 
en theoretische geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn werk 
heeft tevens raakvlakken met de poli-
tieke filosofie, de letterkunde en zelfs 
de esthetica. Ankersmits geschiedfilo-
sofie is nogal relativistisch: de histo-
ricus zou volgens hem geen betekenis 
in het verleden ‘vertalen’, maar er zelf 
een scheppen als vervanging van de 
voorbije werkelijkheid. Hij was ook 
sterk betrokken in het politieke debat 
en was een van de auteurs van het li-
beraal manifest van de VVD. In 2009 
zegde hij zijn lidmaatschap evenwel 
op omdat hij vond dat de VVD niet 
met een geloofwaardig antwoord op 
de kredietcrisis was gekomen.

Frank Ankersmit
faculteit letteren en wijsbegeerte

Deze Amerikaanse hoogleraar is 
hoofd van de Division of Hematology and 
Oncology aan de University of California 
en weet alles over chronisch lymfocytaire 
leukemie. Professor Kipps is dan ook in-
ternationaal befaamd voor zijn bijdragen 
aan het aan het kankeronderzoek, de im-
munobiologie en de cytologie. In elk geval 
genen uil.

Thomas James Kipps
faculteit farmaceutische wetensch.
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NIEUWS    I    OPINIE   I   ACHTERGROND

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF VIA
WWW.MO.BE

VOLG ONS OP FACEBOOK VIA
WWW.FACEBOOK.COM/MONDIAALNIEUWS 

VOLG ONS OP TWITTER VIA
WWW.TWITTER.COM/MONDIAALNIEUWS

MONDIAAL NIEUWS MET INZICHT

WWW.MO.BE

certified PDF

Dr. Barroso studeerde rechten aan de 
Universiteit van Lissabon en was toen 
aangesloten bij de communisten. Later 
stapte hij over naar de centrumrechtse 
PSD en werd hij ondermeer minister 
van buitenlandse zaken en premier van 
Portugal. Sinds 2004 is hij voorzitter van 
de Europese commisie. Drie jaar geleden 
gaf hij een lezing in de Aula over de posi-
tie van de Europese Gemeenschap op het 
internationale toneel en over de uitda-
gingen waarvoor Europa staat. Met zijn 
nieuwe eretitel wil de UGent haar res-
pect uiten voor de inspanningen die hij 
intussen geleverd heeft voor een krachtig 
Europees beleid.

José Manuel Barroso
institutioneel eredoctoraat

Omdat de klimaatopwarming nu 
eenmaal een hot issue blijft, is het 
werk van deze man bijzonder rele-
vant. Hij doet namelijk onderzoek 
naar de hydrologische impact van 
klimaatveranderingen. Ofte hoe de 
eigenschappen van water in de at-
mosfeer beïnvloed worden door de 
opwarming ervan. Wood is hoogle-
raar aan het Department of Civil and 
Environmental Engineering van de 
Princeton University in New Jersey. 
Zijn nieuwe eretitel heeft hij verdiend 
aan zijn baanbrekend werk op het ge-
bied van doorgedreven hydrologische 
modellering. Daarmee heeft hij de ge-
volgen van klimaatwijzigingen kwanti-
tatief in kaart gebracht.

Eric F. Wood
faculteit bio-ingenieurswetensch.

Deze Britse hoogleraar doceert aan het 
Institute of Neuroscience van de universi-
teit van Newcastle en is expert op het vlak 
van anesthesie bij laboratoriumdieren. 
Hij ontwikkelde bijzonder waardevol di-
dactisch materiaal dat wereldwijd wordt 
gebruikt. Volgens Flecknell zijn de dicht-
geknepen oogjes en de verwrongen snuit-
jes van gepijnigde muisjes méér dan enkel 
reflexen op pijn en zijn deze gezichts-
expressies een uiting van échte emotie, 
zoals mensen die kennen. Het verbaast 
dan ook niet dat zijn werk zich vooral fo-
cust op het verlichten van pijn bij dieren. 
Daarvoor kreeg hij eerder al een prijs van 
de Stichting Prins Laurent.

Paul Andrew Flecknell
faculteit diergeneeskunde

Hoewel we hem er niet van verdenken 
een overdreven ambitieus en machtsgeil 
persoon te zijn, verliep de carrière van 
Herman Van Rompuy niet bepaald berg-
af. We sommen even op: staatssecretaris 
voor financiën en KMO, voorzitter van de 
toenmalige CVP, vice-premier en minister 
van begroting, voorzitter van de kamer 
van volksvertegenwoordigers, premier 
van België. Intussen is haiku-Herman 
al een dik jaar de allereerste voorzitter 
van de Europese Raad — ‘president van 
Europa’ voor de vrienden. Daarbij komt 
zijn grote dosis zelfrelativering zeker 
van pas. Als een superhero met ‘rustige 
vastheid’ als adagium, beschermt hij de 
Europese economie tegen boosaardige 
speculanten. Daarvoor wil onze Alma 
Mater haar waardering uitdrukken met 
een eredoctoraat.

Herman Van Rompuy
institutioneel eredoctoraat
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Met de door enkele studenten ontworpen UGent Resto-app kan je je tijd leuterend 
voor het maandmenu in de Brug ferm inkorten. Je kon je aanwezigheid in de Brug 
sinds begin januari echter al tot een volledige vier-zinnenconversatie beperken 
door je warme maaltijd mee te nemen en elders binnen te spelen.

door Anemoon Soete

Sinds begin dit jaar kon je uit eender 
welke studentenresto buitenwandelen met 
een verpakte warme maaltijd in je handen. 
We zijn nu ruim een maand verder en in alle 
vestigingen samen werden nog maar 480 van 
die maaltijden afgehaald. Geen groot succes 
dus. Toch wordt de optie wel overal benut en 
verwacht men een toename van het gebruik 
nu alle studenten weer aan het studeren ge-
slagen zijn. Het project wordt dus redelijk de-
finitief verdergezet, aldus Paul Speeckaert, 
hoofd van de afdeling Maaltijdvoorzieningen 
van de UGent.  

uniCuM

Met het creëren van deze nieuwe afhaal-
mogelijkheid zijn de studentenresto’s van de 
UGent vernieuwende koplopers in ons land. 
De sterkste motivatie om deze optie aan te 
bieden, ligt in de vraag ernaar van de stu-
dent. Vandaar dat de meeneemmaaltijden 
nog steeds op hun publiek afgestemd zijn en 
enige meerkost is enkel aan de verpakking 
te wijten die je meekrijgt. De slimmeriken 
die de bijkomende 20 cent willen vermijden 

door aan te komen zetten met hun eigen bo-
terhamdoos om het goedje in te kwakken, 
zullen het deksel op de neus krijgen. Deze 
techniek werd door enkelen in het verleden 
succesvol toegepast, maar is nu niet meer 
toegestaan.

Aan de Universiteit Antwerpen zijn war-
me maaltijden to go een no no. “Daar is eigen-
lijk ook nog nooit een vraag over gekomen 
en dus zijn er momenteel nog geen plannen 
in die richting”, wist An Op de Beeck ons te 
vertellen. Wel wordt de optie naar de toe-
komst toe niet uitgesloten.

Bij de Vrije Universiteit Brussel zijn ze 
volgens Philippe Merckx van dezelfde 
strekking. “Wij hebben geen plannen rond 
het verstrekken van take away-maaltijden. 
Wij hebben daarvoor onze redenen. Ten 
eerste is daarvoor geen vraag aan de VUB. 
Onze resto’s zijn centraal op de campussen 
gelegen en meteen bereikbaar voor studen-
ten. Daarenboven produceren wij, in tegen-
stelling tot de UGent, zelf onze maaltijden. 
Een aparte productielijn opstarten voor va-
cuüm verpakte gerechten zou teveel investe-
ringen vergen. En wie toch opteert voor een 

kant-en-klare maaltijd, kan aan de overkant 
bij Colruyt terecht. Maar één van de belang-
rijkste, misschien wel de belangrijkste reden 
is het feit dat wij sinds vorig jaar quasi alle 
wegwerpverpakkingen hebben gebannen. 
Dat past volledig in ons kader van duurzame 
doelstellingen.”

Tenslotte wisten we wel al dat studenten 
sommige studentenresto’s in Leuven liever 
meden. Nu blijkt dat zelfs de woordvoerder 
van de Alma, Kristof Huyghe, liever geen 
woorden verspilt aan hun maaltijdenplan.

en Het Milieu?

Vooraleer we onze tanden in onze mee-
neemmaaltijd zetten, begint er toch iets 
aan ons geweten te knagen. Er rinkelt een 
milieuvriendelijk alarmbelletje bij het aan-
schouwen van de zwarte plastieken, en 
helaas redelijk onsmakelijk uitziende, ver-
pakkingsdoosjes. Hoofd van de afdeling 
Maaltijdvoorzieningen Speeckaert kon 
daarbij eerder wel al de nodige nuancering 
verstrekken: “We hebben de markt verkend 
en deze verpakking kwam er het best uit, 

Take-awaymaaltijden in elke studentenresto

Resto  
à go go
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U
vooral wat betreft afsluitbaarheid. Er wa-
ren weliswaar een paar milieuvriendelij-
kere modellen, maar dat waren niet meer 
dan hamburgerdoosjes in een grotere 
versie. Van karton: erg kwetsbaar en dus 
slecht afsluitbaar.” We vervuilen dus mis-
schien een paar rivieren meer, maar er zal 
geen spaghettisausje uit uw bakske drui-
pen. Zolang we maar prioriteiten stellen.

experiMentele CineMa

Nu had Vande Lanotte elders al last van 
vreetzakken, maar als hij zijn lessen blijft 
plannen tot 20.15 uur zal hij ook met gul-
zigaards en hun plastieken bakjes mogen 
afrekenen in de auditoria. Zullen we wel-
dra naast de occasionele lege pizzadoos 
nu ook achtergelaten bakjes van de resto’s 
vinden in de auditoria? Eetverbodsbordjes 
fleuren her en der ieders welbekende au-
ditoria op. Verdere positieve effecten kun-
nen we echter niet toeschrijven aan deze 
roodwitte cirkeltjes. Een auditorium be-
gint zo wel verdacht veel weg te hebben 
van een cinemazaal. Maar goed, we geven 
toe dat we nooit een popcornsmikkelend 
cinemapubliek zullen worden dat de prof 
louter aangaapt. Daarvoor zijn de zitjes te 
hard. 

Eén van de voornaamste voordelen van 
het nieuwe systeem blijft wel de mogelijk-
heid je eten mee te nemen en je kot eens 
naar iets anders te laten ruiken dan die 
doordringende frietgeur. Bovendien word 
je door UGent verplicht solidair te zijn met 
andere eters zodat je samen de wachtrijen 
mag trotseren in de resto’s. Hoeveel je ook 
zeurt en klaagt, toch zal het restoperso-
neel je niet meer dan één maaltijd laten 
meenemen per studentenkaart, kwestie 
van niet je hele familie te kunnen voede-
ren met restomaaltijden. De gouden regel 
is dat één studentenkaart je recht geeft op 
één maaltijd. Dus wat als we onze kalfke 
Willy-ogen opzetten en we de studen-
tenkaarten van de respectievelijke eters 
voorleggen? Dan ziet Speeckaert er geen 
graten in. Kies dus alvast maar de pineut 
die straks voor gans je kot op pad mag om 
het avondeten.  ¶

om dan te eindigen waarmee we be-
gonnen zijn: de uGent resto-applicatie 

vind je op www.ugentresto.be.

Nieuwe wet voor  
stage geneeskunde
80-100 uur werken per week: het overkomt  
stagiairs en assistenten geneeskunde geregeld. 
Sinds 1 februari is er echter een wet van kracht 
die deze werkuren drastisch inperkt. Een wet 
met voor- en tegenstanders, en een  
venijnig achterpoortje. 

Hoe sterk is deze beperking nu con-
creet? [waarschuwing: noodzakelijke 
juridische droogheid] De vertegenwoor-
digers van de stagiairs en assisten-
ten, de artsen zelf en de ziekenhuizen 
kwamen — op basis van een Europese 
richtlijn — het volgende overeen: over 
een periode van 13 weken mag er ge-
middeld niet meer dan 48 uur per week 
gewerkt worden. Meer dan 48 uur per 
week kan dus nog, maar dat betekent 
dat die uren in de rest van de periode 
gerecupereerd moeten worden, en so-
wieso geldt er een absoluut maximum 
van 60 uur per week. Er is ook een mi-
nimale rusttijd: tussen werkdagen van 
12 uur of meer moet er ook een rust-
tijd van minimum 12 uur zitten. Verder 
hebben de stagiairs ook het recht om 
4 uur van de wekelijkse 48 te besteden 
aan wetenschappelijk werk.

Het doel van de wet is tweeledig: 
enerzijds het leven van de stagiairs 
draaglijker maken, anderzijds zouden 
de patiënten van beter uitgeruste (as-
sistent-)artsen een betere behandeling 
moeten krijgen. De wet zal gecontro-
leerd worden door inspecteurs van het 
Toezicht op de Sociale Wetten, inbreu-
ken erop kunnen beboet worden.

Het aCHterpoortJe

Het gemiddelde van 48 uur kan ech-
ter met 12 uur uitgebreid worden, als 
de student ermee akkoord gaat om 
er wachtdiensten bij te nemen. Deze 

ogenschijnlijk bijkomstige regel in de 
wet zorgt er wel voor, dat de reële li-
miet uiteindelijk op 60 uur per week 
komt — gemiddeld, want het absolute 
maximum per week verhoogt dan tot 
72 uur. Dit zou een tijdelijke regeling 
moeten zijn, tot er op Europees ni-
veau een duidelijke richtlijn is over de 
wachten.

Over wetten met achterpoortjes ge-
sproken: sinds 1999 al bestaat de wet-
Colla, die eigenlijk net zoals de nieuwe 
wet onder andere een gemiddelde van 
48 werkuren vraagt. De wet is echter 
niet afdwingbaar en verplicht niet om 
een arbeidscontract op te stellen en is 
dus eigenlijk dode letter gebleven.

de ziekenHuizen

De stagiairs, gewone geneeskun-
destudenten en zeker de betaalde spe-
cialisten in opleiding, zijn uiteraard 
een grote hulp voor de ziekenhuizen. 
Geneeskundestudenten worden soms 
wel minder interessant administratief 
werk en wachturen toegeschoven, spe-
cialisten in opleiding zijn erg handig om 
de werklast van de meestal drukbezet-
te specialisten te verlichten. Stagiairs 
en assistenten verrichten dus vrij veel 
werk in de ziekenhuizen, volgens som-
migen nuttige ervaring, volgens an-
deren uitbuiting — hoe dan ook, de 
inperking van de arbeidsduur zal voel-
bare gevolgen hebben in de ziekenhui-
zen — ze zijn dan ook geen voorstander 

door Nico De Vriendt
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van de nieuwe wet. Marc Moens van het 
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen 
van Geneesheer-Specialisten (VBS) zegt dat 
de artsen zelf wel het wetsvoorstel steunden. 
Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft 
nog niet gecommuniceerd hoe de wet in de 
praktijk gebracht zal worden.

de universiteit

Wij konden — o strakke deadlines! — 
geen professoren bereiken voor commen-
taar, maar De Morgen had meer succes: de 
universiteiten zouden, naast de ziekenhui-
zen, eerder tegenstanders van een te sterke 
beperking op stage-uren geweest zijn, om-
dat ze veel stage-ervaring erg belangrijk vin-
den. Met het uiteindelijke compromis zijn 
ze wel tevreden. Momenteel wordt er druk 
samengewerkt tussen de UGent, het UZ en 
perifere ziekenhuizen om de kersverse wet 
in de praktijk te brengen.

de studenten

De studenten zijn in ieder geval opgeto-
gen, vertelt Merel Vergauwen, vice-voor- 

zitter van de Gentse Vereniging van 
Geneesheer Assistenten (GVGA), en zijn 
tevreden omdat er echt naar hen geluis-
terd werd bij het opstellen van de wet. Het 
Vlaamse Geneeskundige Studenten Overleg 
(VGSO) is ook tevreden, maar hoopt alleen 
dat de naleving van de wet voldoende gecon-
troleerd zal worden — een vrees die onder 
veel studenten leeft. Er wordt ook gevreesd, 
dat het vermelde achterpoortje in de wet erg 
veel gebruikt zal worden, en zo de 48-uren-
limiet eigenlijk maar dode letter blijft. Het 
is verder niet onwaarschijnlijk, dat stagi-
airs administratief werk thuis — en dus bui-
ten de officiële stage-uren — zullen moeten 
afwerken.

Anderen wijzen er dan weer op, dat veel 
werk nu eenmaal bij een stage op hoog ni-
veau hoort, en dat minder werkuren tot 
lange wachtlijsten voor de patiënten zullen 
leiden. 

straFFe verHalen

Hopelijk zal deze wet een einde ma-
ken aan de extreme werkuren die veel 

stagiairs en assistenten moeten ondergaan. 
Ondergetekende was nogal ongelovig toen 
hij las dat 80-100 uur per week geen uitzon-
dering is, maar verschillende geneeskun-
destudenten bevestigen dat. De slapende 
wacht bijvoorbeeld wordt ook in veel zie-
kenhuizen bijna uitsluitend door stagiairs 
uitgevoerd — dat ruikt naar uitbuiting. Eén 
ziekenhuis — dat we niet bij naam zullen 
noemen — is zelfs berucht voor werkdagen 
van 7.30 tot 21 uur.

In de staat New York ontstond in 1989 de 
eerste wet die de arbeidsduur van stagiairs 
moest beperken, in dit geval tot zo’n 80 uur. 
New York State Department of Health Code, 
Section 405, beter bekend als de Libby Zion 
Law, werd uitgevaardigd nadat de 18-jarige 
Libby door enkele oververmoeide assistent-
specialisten een verkeerde combinatie van 
medicijnen toegediend kreeg. 

Verschillende Schamperredacteurs stu-
deren overigens geneeskunde, maar moes-
ten dit artikel aan een blandino overlaten, 
want — oh ironie! — door hun lange stage-
dagen hadden ze er geen tijd voor.  ¶

Help!! Deze man heeft 

een hartaanval!  

Is er hier een dokter?!?!

Sorry neen, ik zit al
aan mijn 60ste uur ...
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GUIDe: de centrale infobalie van de UGent

Op 1 april, de verjaardag van de rector, opent een centrale infodesk haar deuren  
in de foyer van het Ufo. De opzet is om op een toegankelijke wijze een uniform  
antwoord te voorzien op algemene vragen over de UGent.

De balie die er nu komt, is de uitkomst van 
het project SPOC (Single Point of Contact) van 
de UGent uit 2007. Dit project wou de dienst-
verlening voor haar medewerkers, studenten 
en internationale bezoekers optimaliseren 
door een overkoepelend, directieoverschrij-
dend aanspreekpunt te creëren. GUIDe 
(Gentse Universitaire Informatiedesk) is 
sinds 2009 operationeel via de FAQ-website 
die een pasklaar antwoord levert op 350 
veelgestelde vragen of die je doorverwijst 
naar de bevoegde dienst. In de periode van 
oktober 2009 tot januari 2011 telde de FAQ-
module circa 172 000 bezoekers en werden 
meer dan 5000 vragen per mail beantwoord. 

Centrale weGwiJzer

GUIDe wil als wegwijscentrum eerste-
lijnsinformatie voorzien. Dit betekent dat 
je voor persoonlijke, dossiergebonden vra-
gen bij GUIDe aan het verkeerde adres bent. 
Kristof De Moor, directeur van de Directie 
Bestuurszaken, vertelt: “Het is de bedoeling 
om de achterliggende diensten via GUIDe 
zo veel mogelijk te ontlasten. Zo dienen 
die zich pas met persoonlijke dossierbe-
handeling bezig te houden nadat iemand 

bijvoorbeeld werd doorgestuurd.” Uit de lijst 
van de meest gestelde vragen uit de periode 
tussen oktober 2009 en januari 2011 valt op 
te maken dat de vragen in het Nederlands va-
riëren van examenregelingen tot het gebruik 
van Athena, en van het klimaat in België tot 
de huisvesting in Gent voor Engelstalige 
vragenstellers.    

Met de infobalie in het Ufo krijg je nu dus 
ook de mogelijkheid om telefonisch contact 
op te nemen of in real life info te vragen. Het 
bouwsel zelf is een rotonde waarin twee ont-
haalmedewerkers full time ter beschikking 
zullen zijn. “De bedoeling is dat die mede-
werkers vraagstellers aan het onthaal ont-
vangen en telefoons en mails beantwoorden. 
Ze putten uit de opgebouwde kennisdata-
bank en verschaffen zo op een efficiënte wij-
ze info. Er is ook een kleine vergaderruimte 
voorzien in de balie.” De Moor voorspelt dat 
het gebruik van GUIDe nog zal toenemen 
door de toegankelijkheid die een balie biedt. 
“Voordien werd de dienst niet publiekelijk 
geprofileerd en bleef ze low profile. Daar 
komt nu verandering in.”  

Het onthaalpunt in het Ufo moest er nor-
maal al in 2010 zijn, maar de uitvoering liep 
wat vertraging op. Momenteel zijn er nog 

wat problemen met de beglazing. Wanneer 
de balie precies open zal zijn, staat nog niet 
vast. “De openingsuren moeten nog defini-
tief worden vastgelegd. Wel zal het zeker tus-
sen de middag doorlopend bereikbaar zijn.”

een dure Gids?

De exacte kostprijs van de dienst kan 
voorlopig nog niet worden gemaakt. Qua 
loonkosten wil men bestaand personeel ro-
teren, naast een vaste kern van medewer-
kers voor kennisbeheer en onthaal. Die kern 
werd hoofdzakelijk op contractuele basis 
aangeworven, om de uitbreiding van het 
personeelsbestand in te perken.

Na een jaar zal de werking worden geëva-
lueerd en eventueel aangepast naargelang 
de noden. De kostprijs voor de installatie en 
inrichting van het bouwwerk in het Ufo be-
draagt ongeveer 130 000 euro, zonder BTW. 
Een op het eerste gezicht aanzienlijke som. 
De Moor voegt wel toe dat er bespaard werd 
op de uitrusting van het baliemeubel om 
het totale prijskaartje te drukken. Oordeelt 
u vooral zelf. De voortgang van de werken 
kunt u bezichtigen in het Ufo.  ¶

vanaf april een gids in het ufo

door Davy Verbeke
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Geboortedatum? 2 april 1967
Woonplaats? “Mariakerke. Heel dichtbij, wat me toe-

laat om regelmatig met de fiets te komen.”
Kinderen? “Twee meisjes, 15 en 13 jaar oud. We heb-

ben ook regelmatig opvangkinderen. Dat zijn kinderen 
die het thuis moeilijk hebben en die voor enige tijd bij 
ons komen wonen. Vroeger verbleven er ook wel Zuid-
Amerikaanse of Afrikaanse studenten bij ons voor enkele 
maanden. We hebben eveneens lange tijd bed and break-
fast aangeboden. Je ziet, we hebben dus nogal graag an-
dere mensen rondom ons.” (lacht)

Combinatie kinderen en werk? “Het is vooral mijn 
vrouw die deze combinatie mogelijk maakt. Zonder haar 
zou dat niet lukken. Op een hele week heb ik hooguit 
een paar uurtjes waarop ik kan zeggen: ‘Nu doe ik niets.’ 
Heel waardevol aan mijn job vind ik de flexibiliteit. Als er 
buiten het werk onverwachte problemen zijn, heb ik alle 
vrijheid om er meteen naar toe te gaan. Als één van mijn 
dochters belt met ‘Papa, ik ben op weg en heb een platte 
band, kan je mij komen halen?’, dan kan dat. Ik voel het 
zo aan: decaan zijn is belangrijk, maar secundair aan 
mijn leven thuis dat voor mij mijn vertrekbasis is.”

Wat wou u worden als kind? “Eén van mijn eerste 
ideeën — al weet ik absoluut niet meer waarom — was 
buschauffeur worden van een schoolbus. Later heb ik nog 
industrieel ingenieur en geneeskunde overwogen, maar 
tegen mijn zeventiende wist ik dat ik farmacie wou doen. 
Wat me daarin het meest aansprak, was hoe chemische 
stoffen kunnen inwerken op het lichaam. Hoe ze pijn kun-
nen verlichten of hoe ze je anders kunnen laten gedragen.”

Waarom bent u decaan geworden? “Onze vorige de-
caan is heel lang in dienst geweest en hij vond dat iemand 
zijn taak moest overnemen. Van de oudere collega’s was 
er niemand met interesse. Het was ook niet mijn eerste 
interesse — ik ben veel liever bezig in het lab of vooraan 
in een auditorium. Maar een faculteit zonder decaan is 
natuurlijk ook geen optie.”

Tevreden van het decaanschap? “Tot hier toe valt 
het mee. De collega’s staan erg open om samen te wer-
ken en dragen sterk bij aan de werking van de faculteit. 
Anderzijds heb ik de laatste tijd wel al wat brandjes moe-

ten blussen, wat helemaal niet plezant is aangezien ik me 
veel liever bezig hou met het bedenken van nieuwe zaken.

Maar, als ik eerlijk moet zijn, mocht iemand morgen 
zeggen: ‘Ik wil decaan worden’, ik zou daar geen enkel pro-
bleem mee hebben. Ik zou het heel goed zien zitten om te-
rug wat vrijer te zijn. Ik denk trouwens ook dat ik het best 
presteer als ik geen finale verantwoordelijkheid draag.”

Ambities? “In de faculteit staan er momenteel vele 
potjes op het vuur, zoals het uitwerken van een beleids-
plan op middellange termijn: welke mensen gaan we 
voor welke taken inzetten? Ook het verder inhoudelijk 
differentiëren van onze masters is een grote taak.

Op persoonlijk vlak ambieer ik vele dingen grondiger 
te beleven, gaande van geschiedenis tot kunst en natuur. 
Een gebrek aan tijd stelt hier echter een groot probleem. 
Ooit zal ik zeggen: ‘Mijn werk is af, ik trap het af en trek 
de wereld in om te proeven van bijzondere dingen en 
boeiende mensen.’ Want het zou jammer zijn dood te 
gaan zonder intens genoten te hebben van de geneugten 
van het leven — wat niet betekent dat ik nu als een fles 
azijnzuur mijn dagen doorbreng.”

U bent voor één dag rector met dictatoriale macht. 
Welke veranderingen voert u door? “Goh, dat vind ik 
een moeilijke vraag. (denkt na) ‘t Is niet wat jullie vra-
gen, maar ik ben wel content dat ik voor de UGent mag 
werken, het is een biotoop waarin ik me goed voel om-
dat vele strekkingen er aan bod kunnen komen, omdat 
medewerkers niet afgerekend worden op hun ideologie. 
Bovenal straalt de UGent geen pretentie uit. Ik vind dat 
belangrijk. Je mag best ambitieus zijn maar zonder pre-
tentie. Bescheidenheid aan de dag leggen is één van de 
belangrijkste elementen die ik geleerd heb uit de beoefe-
ning van wetenschappen.”

Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen, en ik 
zal dat ook nooit worden. Ik denk dat het een beetje ge-
vaarlijk is als mensen zich verenigen rond een ideologie, 
omdat het nogal vlug een ‘wij tegen zij’ wordt.”

De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op wel-
ke positie speelt u? “Middenvelder. Zodat ik kan aanval-
len als de kans zich voordoet en kan mee verdedigen als 
de verdrukking dreigt.”  ¶

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. stefaan de smedt van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen, 
omdat er zonder pillekens geen Schamper weze. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
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Een resto in de Sterre(n)

l.e. “Zijn er niet al massa’s studentenres-
to’s in de buurt van de Sterre?”, vraagt de 
kritische student zich nu af. Er is inderdaad 
al een resto in de Home Astrid — gesitu-
eerd aan de overkant van S5 — en ook het 
UZ heeft een eigen cafetaria om hongerige 
studentenbuiken te stillen. Beide hebben 
echter een beperkte capaciteit en zijn ver-
ouderd, dus werd er uitgekeken naar een al-
ternatief gebouw om een studentenresto in 
te deponeren. Aangezien de Sterre net vol-
ledig heringericht wordt in het kader van het 
masterplan van de faculteit Wetenschappen, 
werd de S5 uitgekozen. Voor de inwoners van 
de Home Fabiola slechts een vijftal minuten 
verder stappen en vanuit het UZ zou de nieu-
we resto net iets dichter gesitueerd zijn. “Het 
scheelt studenten van het UZ pakweg vijf 
minuten fietsen, maar enkel het idee dat het 
wat dichter ligt is al veel natuurlijk”, aldus 
Sander Van der Maelen (Sociale Raad). 

Het voorstel

Het algemeen voorstel is om op de be-
nedenverdieping van de S5 — waar nu nog 
practica en onderhoudsruimtes zitten 
— een resto te bouwen. De ver-
dieping erboven zou dan 
vrijgemaakt 

worden voor een onthaalpunt voor stu-
denten, een faculteitsbibliotheek, een 
computerlokaal, kleine leslokalen … Kort sa-
mengevat: de S5 wordt omgebouwd tot een 
studententrefpunt.

Ook studentenverenigingen zouden 
eventueel vruchten kunnen plukken van de 
vernieuwingen. Een voorstel was namelijk 
om — buiten de openingsuren van de resto 
— de ruimte open te stellen voor verenigin-
gen. Studentenvertegenwoordiger Sander 
Van der Maelen lobbyde alvast bij de Sociale 
Raad voor een projectiescherm en een bea-
mer, om studentenverenigingen de kans te 
geven om bijvoorbeeld ook eens een film-
avondje te organiseren. 

Wat gebeurt er intussen met de resto in 
de Home Astrid? Zolang de bouwwerken 
aan de Sterre bezig zijn, blijft deze uiteraard 
open. Zodra de resto in S5 klaar is, zal die in 
de Home Astrid sluiten en getransformeerd 
worden tot een ontspanningsruimte voor de 
home.

wat staat al vast?

Het voorstel passeerde al bij de 
Sociale Raad, die advies gaf over 

de wenselijkheid van de 
nieuwe resto. 

Het voorstel werd goedgekeurd en een voor-
lopig bedrag van anderhalf miljoen euro 
werd alvast op de vernieuwingen geplakt, 
betaald vanuit de Sociale Voorzieningen. 
Gebouwen en Facilitair Beheer legt hier nog 
eens hetzelfde bedrag bovenop, wat het to-
taal op drie miljoen euro zet. 

Concreet staat verder vast dat de studen-
tenresto er komt, dat de ruimte polyvalent 
gebruikt zal kunnen worden buiten de ope-
ningsuren van de resto en dat de verbouwin-
gen voltooid moeten zijn tegen 2015. Het 
voorgestelde systeem om studentenvereni-
gingen de kans te geven de ruimte ook daad-
werkelijk te huren, is iets wat de faculteit zelf 
zal moeten uitwerken. 

Het voorstel is nu doorgegeven aan de 
Bouwcommissie, die verdere plannen zal 
uitwerken. Zodra het concrete plan en de ra-
ming er zijn, moet de Sociale Raad opnieuw 
beslissen over het voorstel dat dan op tafel 
ligt. Schamper hoopt alvast dat ons eigen 
voorstel om de drie miljoen euro nuttig te 
besteden — zie afbeelding — in overweging 
wordt genomen.  ¶

Sterre S5 wordt in 2015 een multifunctioneel studententrefpunt mèt nieuw studentenresto
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Over de plas 
 en daar voorbij

Het volgende speelt zich af ergens in 
het tweede semester op een Vlaamse 
rechtsfaculteit. “En dan behandelen we 
nu het recht van opstal. Het is een zakelijk 
recht om in, op of boven een onroerende 
zaak van een ander gebouwen, werken of 
beplantingen in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. Wat zijn daar nu de kenmerken 
van?”

Een scène die elke rechtenstudent her-
kent. Toch zijn ook andere faculteiten in 
hetzelfde bedje ziek. We krijgen te veel de-
finities en kenmerken. De prof oreert een 
aantal uur, en als student noteer je braaf. 
Als je geluk hebt, word je daarbij geholpen 
door een cursus. Vaak bevat die dan niet 
alle leerstof, zodat de les een artificiële 
meerwaarde krijgt. Een paar weken voor 
het examen begin je die leerstof in je hoofd 
te proppen. Als je vervolgens op het exa-
men de helft van de kenmerken onthou-
den hebt, krijg je een credit. Grote lijnen 
leveren je een twaalf op, maar om een beter 
resultaat te behalen, moet je vaak gewoon 
meer details uit je geheugen tevoorschijn 
toveren. Na het examen vloeien die details 
weer rustig je kortetermijngeheugen uit. 
Flitsende inzichten helpen je al te weinig, 
reproductie des te meer.

Het kan ook anders. Het Amerikaanse 
onderwijssysteem heeft ongetwijfeld vele 
gebreken, maar ondertussen ben ik ervan 
overtuigd dat we nog heel wat te leren 
hebben. Hier word je zowaar geacht je les-
sen daadwerkelijk voor te bereiden. Elke 
les moet je een veertigtal bladzijden lezen, 

maar dat wordt gecompenseerd 
doordat de lessen een stuk kor-
ter zijn. De prof leest dan ook 
niet voor uit eigen werk, maar 
wijst op knelpunten, grote lijnen 
en discussies. En vooral: hij stelt 
vragen. Hij toont dat wetenschap 
geen statisch gegeven is. “Denk 
eens na over ...”, hoor je dan vaak.

Ter verdediging wordt er vaak 
op gewezen dat onze groepen te 
groot zijn. Dat is maar ten dele 
waar. Het gaat vooral om een cul-
tureel verschil. Omdat Amerika uit 
50 staten bestaat, is het als jurist 
onmogelijk om ‘het recht te kennen’. 
Details zijn dan ook niet belangrijk, 
leren nadenken over recht is dat wel. 
In België lijden we nog te zeer onder 
een Franse invloed, waarbij je vooral 
het recht moet samenvatten. Je kijkt 
in de wet, en vervolgens kijk je wat de 
rechtbank daarover gezegd heeft. Dat 
is vaak klinkklare en cryptische onzin, 
maar daarop wordt nog te weinig kri-
tiek gegeven. En als er helemaal geen 
rechtspraak is, dan wacht je als jurist 
gewoon. Dat gebrek aan ambitie slaat 
over op het onderwijs.

Is het allemaal kommer en kwel? 
Zeker niet. Een groeiend aantal prof-
fen probeert zich uit dat positivistische 
keurslijf te wrikken en aan vernieuwend 
onderzoek en onderwijs te doen. Hopelijk 
kunnen zij op de nodige steun rekenen.  ¶ 

“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de 
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het inter-
net zijn de geesten van onze medestudenten 
op uitwisselingsprogramma nog dichterbij. 
Tussen de zwijnerij vinden ze de tijd om te 
schrijven over hun leerrijke ervaringen.  
Deze week: Jeroen De Mets uit Washington.

balen door de liJn

Het was alweer een tijdje geleden dat De Lijn 
een prijsverhoging had gelanceerd, dus kwamen 
de grapjurken begin februari nog eens met een 
‘aanpassing van de tarieven’ aan. De Lijn dupeert 
vreemd genoeg enkel haar vaste klanten met 
deze tariefwijziging. De prijs voor een enkele rit 
of een sms-ticket wijzigt namelijk niet. Voor een 
lijnkaart (10 ritten) betaalt een reiziger echter 
vanaf heden 1 euro meer, dus 90 cent per rit. 
Ook de abonnementen krijgen een indexaan-
passing van 1,7%, waardoor bijvoorbeeld een 
Buzzy Pass nu 168 euro kost.

Groene lieFde

Aan de de toren van studentenhuis De 
Therminal hingen onbekende waaghalzen 
op maandagochtend 14 februari twee gro-
te groene harten. De hartvormige kussens 
zijn met touw bevestigd aan de bovenkant 
van de toren, een huzarenwerkje waar-
voor de — tot nu toe onbekende — daders 
de 30 meter hoge toren via de buitenkant 
hebben moeten beklimmen. De Dienst 
Studentenactiviteiten kon er allemaal niet 
zo erg mee lachen, en diende inmiddels 
een klacht in tegen onbekenden. Om deze 
romantische hartjes volgens de veilig-
heidsvoorschriften te laten weghalen, zal 
een ‘gediplomeerd hoogtewerker’ (lees: 
alpinist) moeten ingehuurd worden, en 
dat kost uiteraard geld. Voorlopig hoopt 
de DSA dat de hartjes er alsnog vanzelf 
zullen afwaaien.

vvs doet eens iets

Op 24 februari organiseert de 
Vlaamse Vereniging voor Studenten 
(VVS) de ‘Eerste Vlaamse Mobility 
Awards’. Plaats van gebeuren is Het 
Pand, om 19.30 uur. “Met de awards 
belonen we projecten, instellingen en 
mensen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt in het stimuleren van 
internationalisering”, zo staat op  
het Facebook-event ter verduidelij-
king te lezen. Iedereen welkom, maar 
reserveren is verplicht en kan via  
www.studentineuropa.eu.  ¶
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Wetenschap

Jeux de 
vagues

Biomassa, wind en zon, dat zijn the usual suspects wanneer men over groene  
energie spreekt. Gedaan daarmee, dachten de Gentse professor Julien De Rouck en 
zijn collega-professoren. En plots verschijnen de golven in de rol van Keyser Söze.

“De bedoeling is dat er binnen drie 
jaar een proefinstallatie voor de haven 
van Oostende zal verschijnen die de eer-
ste Vlaamse golfenergie opwekt”, zegt 
Julien De Rouck. De Gentse professor van 
de vakgroep Civiele Techniek ( faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur), 
is initiatiefnemer van het project dat boven 
het doopvont werd gehouden als FlanSea, 
Flanders Electricity from the Sea. De voor-
bije jaren deed hij als coördinator van een 
project gefinancierd door Europese steun 
veel kennis en ervaring op rond golfenergie. 
Met die ervaring en het geloof dat golfener-
gie een rendabele aanvulling kan zijn voor 
de traditionele vormen van groene energie, 
kon hij enkele collega’s van de UGent (waar-
onder Joris Degrieck, Marc Vantorre en 
Lieven Vandevelde) en een schare Vlaamse 

bedrijven warm maken. In FlanSea partici-
peren onder meer de Haven van Oostende, 
baggerbedrijf Deme, groenestroombedrijf 
Electrawinds en een aantal kleinere kmo’s. 

12 000 000 000 000 watt-uur

Studies hebben uitgewezen dat het totaal 
beschikbare golfenergie van alle kustlijnen in 
de hele wereld vergelijkbaar is met het huidi-
ge mondiale elektriciteitsverbruik. Het is een 
open deur intrappen om te stellen dat er veel 
potentiële energie verloren gaat door deze 
energie niet aan te wenden als energiebron. 
“Problematisch daarbij is dat de voorbije ja-
ren veel wetenschappers zich voornamelijk 
gericht hebben op onderzoek naar golfener-
gie in gebieden met een hoog potentieel ver-
mogen. Daarbij werd steevast gekeken naar 

plekken in de oceaan waar de golven ruwer 
zijn, zoals ter hoogte van het noorden van 
Ierland, Portugal of Noord-Amerika”, zegt De 
Rouck. “Hoewel daar potentieel veel energie 
te vissen valt, is er ook een keerzijde aan de 
medaille. De installaties moeten namelijk 
ook een zeer rigide ontwerp hebben om be-
stand te zijn tegen zoveel natuurgeweld. Dat 
probleem wordt alleen maar groter wan-
neer er een storm opsteekt. Die situatie is 
anders in de Noordzee en vormt eigenlijk de 
essentie van het FlanSea project. Doordat 
er in de Noordzee kleinere golven zijn, is lo-
gischerwijs de mogelijke energieopbrengst 
ook kleiner, maar dat geldt eveneens voor de 
kosten”, argumenteert De Rouck. Bovendien 
is de Gentse professor ervan overtuigd dat 
het uittesten van golfenergietoepassingen 
evidenter is in rustigere wateren. “Een kleine 

door Kristof Schreurs
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storm op de Noordzee is immers te 
vergelijken met de dagelijkse toe-
stand op de oceaan, wat de overle-
vingskansen en de zeewaardigheid 
van de installaties alleen maar ten 
goede komt.”

Het Belgische deel van de 
Noordzee heeft een energiepoten-
tieel van gemiddeld 12 TWh. Ter 
vergelijking, een Belgisch gezin ver-
bruikt gemiddeld 3500 KWh per jaar. 
Dat betekent dus dat het Belgische 
deel van de Noordzee grofweg 3,4 
miljoen gezinnen van energie kan 
voorzien. Potentieel by any other 
name, talloze verliesposten moeten 
ingecalculeerd worden. Zo verlie-
zen de golven energie bij het nade-
ren van de kust en is er per definitie 
een verlies bij de omzetting van gol-
fenergie naar elektriciteit.

Hoe werkt dat nu eiGenliJk?

In het kader van het Europees 
project Seewec, Sustainable 
Economically Efficient Wave Energy 
Converter, waarvan Julien De Rouck 
coördinator was, zijn verschillende 
systemen uitgetest. Zo werd er een 
ponton uitgetest dat rustte op 12 
of 21 boeivormige vlotters die mee-
deinden op de golven. Dit project 
werd voornamelijk afgevoerd we-
gens een gebrekkige zeewaardigheid 
en een te hoge kosten-baten ratio. 
Het systeem vormde wel mee de ba-
sis voor een nieuw project dat ook 
in het kader van FlanSea zal worden 
toegepast, de zogeheten point ab-
sorber-technologie. Een point-absor-
ber valt het beste te vergelijken met 
een uit de kluiten gewassen zeeboei. 
Zo’n boei heeft een diameter van vijf 
meter, komt ongeveer drie meter 
boven het zeeoppervlak uit en deint 
mee met de golven. Doordat de boei 
een speelbal van de golven wordt, 
verandert de hoogte ervan ten op-
zichte van de zeebodem, waaraan 
de point-absorbers door middel van 
een kabel zijn verankerd. Aan de 

boeizijde is de kabel bevestigd aan 
een lier, waar de kabel zich om op- 
en afwikkelt door de op- en neer-
gaande beweging van de boei ten 
opzichte van de zeebodem. Deze 
beweging drijft een generator aan 
die dan de golfenergie omzet in de 
bruikbare energie.

“Momenteel worden de point-
absorbers in labomgeving uitgetest, 
het is de bedoeling dat tegen 2013 
de eerste ‘boei’ ongeveer 1,5 kilome-
ter voor de haven van Oostende in 
zee zal worden geplaatst. Wanneer 
dat project goede resultaten geeft, 
zijn we niet van plan zo dicht bij de 
kust te blijven”, zegt De Rouck. “De 
potentiële energie is te beperkt zo 
dicht bij de kustlijn, dieper in zee 
gaan moet dan ook het streefdoel 
zijn. Daarbij komen ook de offshore 
windmolenparken in het zicht: aan-
gezien er voorzieningen zijn voor 
het transport van de energie van 
de windmolens naar land kan hier-
van ook gebruik gemaakt worden 
voor het transport van de door gol-
fenergie opgewekte elektriciteit. 
Bovendien is het zo dat er tussen 
de windmolens bijzonder veel vrije 
ruimte is, waar een golfenergiepark 
kan uitgebouwd worden”, waarmee 
De Rouck hoopvol naar de toekomst 
kijkt.

wat Moet dat kosten?

Europa heeft de voorbije jaren 
heel wat middelen geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van golfener-
gie, nu volgt ook Vlaanderen. Voor 
FlanSea heeft het IWT, het Vlaams 
Instituut voor Wetenschappelijke en 
Technologische innovatie, 2,4 mil-
joen euro toegekend. De overige 1,3 
miljoen die nodig zijn voor de ont-
wikkeling van de ‘boei’ zal worden 
gefinancierd door de privépartners. 

Blijft natuurlijk de vraag of gol-
fenergie in de toekomst de hoge 
verwachtingen kan inlossen. Al de 
geïnvesteerde middelen zijn tot nog 

toe enkel naar proefinstallaties ge-
gaan. Daarbij dient opgemerkt dat 
er tot op heden nog geen uitzicht 
is op een commerciële uitbating 
van een golfenergietoepassing. Dat 
is enerzijds te verklaren doordat 
installaties nog onvoldoende be-
stand blijken tegen storm op zee. 
Anderzijds is het rendement van 
de energieomzetting te beperkt. 
Onderzoek wijst uit dat het rende-
ment van golfenergiecentrales van-
daag tussen de 10 en 20 percent ligt. 
Dat is in verhouding tot de zwaar 
gesubsidieerde windenergieparken 
nog twee keer zo duur. Het is van-
zelfsprekend dat traditionele, grijze 
energie nog steeds veel rendabeler is 
dan toepassingen in ontwikkeling.

Maar De Rouck blijft hoopvol: 
“Het is sinds 1973 dat golfenergie in 
België aan de oppervlakte is geko-
men, niet geheel toevallig gelijktijdig 
met de toen heersende oliecrisis. In 
de jaren ‘80 van de vorige eeuw raak-
te de technologie wat op de achter-
grond door de opkomende wind- en 
zonne-energie.” Golfenergie staat 
nu waar windenergie dertig jaar 
geleden stond, maar zal volgens ve-
len haar kinderschoenen veel snel-
ler ontgroeien omdat er de laatste 
jaren in Europa enorm veel projec-
ten in ontwikkeling zijn gekomen. 
Vooral in Groot-Brittannië staan de 
neuzen richting golfenergie. Indien 
de voorspellingen uitkomen zouden 
daar tegen 2020 zo veel golfslag- en 
getijden-centrales staan dat ze vol-
doende elektriciteit zouden kunnen 
opwekken voor 1,2 miljoen mensen. 
FlanSea blijft voorlopig bescheide-
ner. “Het streefdoel dat we voorop 
stellen is 100 kW per boei, wat vol-
doende is om ongeveer 76 gezinnen 
van elektriciteit te voorzien. Maar 
wanneer het project goede resul-
taten oplevert, gaan we het aantal 
boeien uiteraard verhogen”, lacht 
De Rouck.

Golfenergie, duidelijk een hole in 
one.  ¶

het belgische 
deel van de 

Noordzee 
 zou grofweg 

3,4 miljoen  
gezinnen van  

elektriciteit 
kunnen  

voorzien.



Beeld je in: een fysicus op een trouwfeest, gezeten 
aan een feestelijk gedekte ronde tafel. De soep wordt ge-
serveerd. Plots duikt die onoverkomelijke vraag op: het 
broodje links van het bord of het broodje rechts ervan 
nemen? “Verdorie, waar is die verslenste Marlène de 
Wouters als je haar nodig hebt?”, vloekt de natuurkun-
dige binnensmonds. Zolang niemand zich aan een keu-
ze waagt, heerst er een intacte symmetrie over de tafel. 
Totdat de fysicus honger krijgt en besluit het broodje aan 
zijn linkerkant in zijn mond te proppen. Op dat moment 
verliest zijn linkerbuur het broodje aan zijn rechterkant, 
en is die gedwongen hetzelfde te doen. Uiteindelijk volgt 
de hele tafel zijn voorbeeld. Plots is de broodjessymme-
trie gebroken.

Wel, het is aan zo’n ‘gebroken symmetrie’ dat we ons 
bestaan en ons universum te danken hebben. Spontane 
symmetriebreking zit immers overal in de natuur. Het 
heelal kende net na de oerknal een hogere symmetrie. 
Twee van de fundamentele krachten die we nu waarne-
men — de elektromagnetische en de zwakke kernkracht 
— waren toen verenigd in één ‘elektrozwakke’ kracht. Tot 
op het moment dat er spontaan een broodje werd weg-
genomen aan de kosmische eettafel en die elektrozwakke 
symmetrie vanzelf gebroken werd.

Tegelijk speelt die symmetriebreking een cruciale rol in 
de theorie die verklaart waarom elementaire deeltjes een 

massa hebben, het zogenaamde Higgs-mechanisme. 
Er zou zoiets bestaan als een ‘Higgs-veld’ dat overal te-
gelijk in het universum aanwezig is. Dat Higgs-veld kan 
voorgesteld worden door de Mexicaanse hoed poten-
tiaal. Zolang het systeem op het topje van de sombrero 
zit, bevindt het zich in de meest symmetrische toestand. 
Wanneer de elektrozwakke symmetrie gebroken wordt, 
tuimelt het naar beneden, ergens in het dal van de 
Mexicaanse hoed. Het Higgs-veld verandert dan in een 
soort klonterige stroop. De Higgs-deeltjes zijn de ‘klont-
jes’ in de stroop en hoe meer ervan blijven ‘plakken’ aan 
een elementair deeltje , hoe moeilijker het beweegt en 
hoe meer massa het lijkt te hebben.

Klein probleem is dat die vermaledijde Higgs-deeltjes 
nog nooit écht zijn waargenomen. Daarom worden op 
dit moment in een Zwitserse deeltjesversneller — Large 
Hadron Collider voor de vrienden — elementaire deel-
tjes meedogenloos hard tegen elkaar gebotst, in de hoop 
daaruit zo’n fysische heilige graal te zien opduiken. 
Wanneer je dus op het eerstvolgende trouwfeest toevallig 
met een fysicus aan tafel zou zitten: vraag of dat Higgs-
deeltje eindelijk al gevonden is. Dan moet die mens niet 
met zijn brood zitten te spelen.  ¶

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept 
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: spontane symmetriebreking. 

door Pieter Van Nuffel

Een fysicus op een trouwfeest
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Wikileaks-oprichter Julian Ass-
ange beschermt grondig zijn gege-
vens. Het één gigabyte grote bestand 
insurance.aes256 met ongecensu-
reerde gegevens van Wikileaks is ver-
spreid naar meerdere sites. Uiteraard 
versleuteld met een code. En dan 
denken we niet aan knudde ana-
grammen genre The Da Vinci Code: 
de naam suggereert dat Assange een 
zogenaamde AES-encryptie gebruikt, 
maar dit kan ook een afleidingsma-
noeuvre zijn. De simpelere encryp-
tie-methode RSA bijvoorbeeld vergt 
al drie maanden tijd om te kraken als 
je beschikt over een miljoen quad-
core-processoren. De AES-encryptie 
daarentegen zou dat miljoentje 
quadcore-processoren een paar zil-
joen jaar kosten om te kraken — om 
precies te zijn een miljard maal een 
miljard maal een miljard maal een 
miljard maal een miljoen maal de 
leeftijd van het heelal. Hij zou zijn 
sleutel natuurlijk toevallig kunnen 
verliezen wanneer het hem wat te 
heet onder de voeten wordt …

Klimaatverandering slecht? Ieder 
nadeel heb zijn voordeel, althans 
voor de Japanse wetenschapper 
Akira Iritani van de universiteit 
van Kyoto. Door de warmere zomers 
smelt de permafrost in Siberië, en 

dat kan enkele bevroren schatten 
laten verschijnen, zoals uitstekend 
bewaarde mammoeten. Iritani wil 
op zoek gaan naar zacht weefsel van 
een ingevroren mammoet met nog 
bruikbare celkernen. Vervolgens wil 
hij de mammoet klonen met een 
Afrikaanse olifant als draagmoeder. 
Een precedent was al geschapen 
door zijn collega Wakayama, die 
erin slaagde een muis te klonen uit 
DNA dat zestien jaar lang bij -20°C 
was bewaard. Het hele proces, inclu-
sief zwangerschap, zou vier à vijf jaar 
duren, waarna de mammoet, na 5000 
jaar uitgestorven te zijn, opnieuw het 
levenslicht zou zien.

Weldra zal de ster betelgeuse 
in een supernova ontploffen. Dat 
melden Australische sterrenkun-
digen. Dit fenomeen kan evenwel 
nog enkele tienduizenden jaren op 
zich laten wachten, maar op astro-
nomische schaal is dat een beschei-
den tijdspanne. De ster zet dan zeer 
sterk uit, straalt enkele weken lang 
extreem veel licht uit en dooft ver-
volgens uit. Uitzonderlijk is wel dat 
Betelgeuse slechts 640 lichtjaar van 
de aarde verwijderd is. Bijgevolg zal 
Betelgeuse op aarde zo helder zijn 
als de maan en, net als de maan, 
ook overdag zichtbaar zijn. Verder 
is de ontploffing volstrekt ongevaar-
lijk voor onze planeet. Nadat de ster 
uitdooft zal het sterrenbeeld Orion, 
waar Betelgeuse deel van uitmaakt, 
weliswaar een sterretje armer zijn. 

Creativiteit kent geen gren-
zen. In Nederland ontwikkelt de 

onafhankelijke onderzoeksorganisa-
tie TNO een wegdek met ingebouwd 
zonnepanelen: solaroad. Dit zon-
newegdek bestaat uit een dikke laag 
beton waarop zonnecellen geplaatst 
zijn, afgedekt met een laag gehard 
glas. Dat glas heeft een ruwe boven-
laag om voldoende grip te verzekeren 
voor de wagens en verblinding tegen 
te gaan, ook al gaat dit ten koste van 
het rendement. Ook is niet het gehele 
oppervlak bestreken met zonnecel-
len. Om de kosten te drukken en de 
productiviteit te verhogen versterkt 
een laag concentrerende cellen het 
licht. In 2012 volgt een proefproject 
zodat TNO kan onderzoeken hoe 
SolaRoad in de praktijk werkt. De 
verwachting is dat zes meter weg 
van een gemiddelde tweebaansweg 
van twaalf meter breed 3600 kWh zal 
opleveren, genoeg voor één huishou-
den. Als alle 137.000 kilometers aan 
wegdek in Nederland hiermee zou-
den worden uitgerust, zou SolaRoad 
acht miljoen huishoudens van elek-
triciteit kunnen voorzien. 

Japanse onderzoekers zijn erin 
geslaagd een van nek tot staart ver-
lamd aapje te genezen met stamcel-
len. Ze spoten negen dagen na de 
verlamming iPS-cellen, oftewel ge-
induceerde pluripotente stamcellen, 
in op de plek van het gekwetste rug-
genmerg. Deze cellen waren gepre-
pareerd uit eigen huidcellen van de 
aap. De iPS-cellen groeiden algauw 
uit tot volwaardige zenuwcellen die 
de kwetsuur herstelden. Drie weken 
later kon het aapje al terug wat be-
wegen en zes weken later dartelde 
het weer vrolijk rond. Een grote stap 
in de zoektocht naar de genezing van 
menselijke dwarslaesies.  ¶

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit 
de wondere wereld der wetenschappen. door Sebastian Ippolito
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Cultuur AGEnDA

ConCert

De volgende weken komt er leuk muzi-
kaal volk langs in Gent. Zin om nog even ver-
der te ontstressen na het ontdekken van je 
examenresultaten? In de Vooruit krijgen we 
bezoek uit IJsland: Ólöf Arnalds (24 februa-
ri). Voor wie niet meteen doorheeft welk ge-
slacht deze persoon heeft: het is wel degelijk 
een blonde schone met een stem die recht-
streeks vanuit de hemel is neergedaald. Met 
haar fragiele folknummers kon ze vulkaan 
Eyjafjallajökull (ja, die naam moest ik kopië-
ren uit Wikipedia) al tot bedaren krijgen, het 
Gentse volk zal vlug volgen.

Wie zijn nieuwjaarscenten er al helemaal 
heeft doorgejaagd door hoogtechnologi-
sche snufjes (hoeveel iPads en Blackberries 
heeft iemand nodig?) aan te schaffen, kan 
verschillende avonden per week gratis te-
recht in de Video (Oude Beestenmarkt). Op 
2 maart komt Spokes langs, die je met zijn 
golven van magistrale indiepopallure zal 
overspoelen met verwondering. Vier dagen 
later (voor wie na de examens even simpel 
is als uw reporter: 6 maart dus) staat Oh No 

Oh My op datzelfde podium. Hun lichtzinni-
ge en dromerige nummers doen vooral den-
ken aan The Shins. De Charlatan heeft een 
goed oor voor nieuw talent en zet die graag 
op de planken voordat ze definitief doorbre-
ken. Lucy Love (24 februari) is zo’n grote be-
lofte uit Denemarken. Met haar open geest 
pakt ze ongeveer elke genre onder han-
den en maakt daar een eigenwijze mix van. 
Blijkbaar klein van gestalte, so we little sis-
tas gotta stick together. Vandaar: mis dit op-
treden niet. Op 3 maart zal Bowie Peru de 
grond doen daveren in het bekende Gentse 
café. Omschreven als de hemelse mix van 
Queens of the Stone Age en Yeah Yeah Yeahs. 
No one knows that heads will roll, maar uw re-
porter laat alvast weten dat dit optreden uw 
oren zal laten rinkelen.

podiuM

Voor wie zich nog steeds afvraagt waarom 
mannen altijd ‘doodgaan’ als ze een kleine 
verkoudheid hebben of hoe een vrouw in he-
melsnaam al die spullen in zo’n mini-hand-
tas krijgt, kan naar de voorstelling Mannen 

Komen van Mars, Vrouwen van Venus gaan 
(28 februari t.e.m. 2 maart, Minard, door 
Securent Producties & Kurt Defrancq). U 
zal het licht eindelijk zien. Of u zal nog meer 
in het duister komen te zitten. In diezelfde 
Minardschouwburg kan je op 25 en 26 febru-
ari de komedie Duideduidui (door Brussels 
Volkstejoête) bekijken. Gebaseerd op Noises 
Off van Michael Frayn krijg je met dit stuk 
een soort van Brechtiaans vervreemdings-
theater voorgeschoteld. In het Brusselse dia-
lect dan nog. Van aliënatie gesproken.

Theater Tinnenpot brengt een van de be-
kendste stukken van Fransman Jean Cocteau 
(gestorven op dezelfde dag als Edith Piaf. 
Alweer bedankt, Wikipedia). Grote Kinderen 
(Les Parents Terribles, 23 en 24 februari, door 
De Balsemblomme) geeft de verschillen-
de intriges binnen een familie weer. Zoon 
Michel wordt verliefd op Madeleine, die de 
voorbije maanden de maîtresse van vader 
Georges is geweest. Reken daar nog een be-
moeizuchtige tante en een overbezorgde 
moeder bij en je hebt het perfecte disfuncti-
onele gezinnetje.

expo

Do Not Look (t.e.m. 27 maart in het 
Caermersklooster) is een expo die tegelijk 
verbergt en onthult. Maen Florin geeft haar 
sculpturen afwijkingen van het normale li-
chaam om zo associaties te creëren met ma-
rionetten, dwergen en stripfiguren. Zo geeft 
ze verstoorde zelfbeelden weer die ontstaan 
door miscommunicatie met de buitenwereld. 
In de Zebrastraat is Bert van den Abeele de 
kunstenaar van de maand. In zijn concept 
Living History (t.e.m. 27 februari) onderzoekt 
hij hoe een kunstenaar uit de 21ste eeuw bij-
voorbeeld de Guldensporenslag correct kan 
weergeven als hij er zelf niet is bij geweest. 
Door zijn fotocamera als instrument te ge-
bruiken, probeert hij de geschiedenis van 
een geschiedenis vast te leggen en gaat hij 
na welke rollen er binnen dat proces worden 
gespeeld.  ¶

Ólöf Arnalds, op 24 februari in de Vooruit.

door Ine De Jonge
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humaine, het leven rondom hen. Ze tas-
ten de krochten af van hun ziel, op zoek 
naar een goed idee. Maar een goed idee 
vertaalt zich niet meteen in een goed 
kunstwerk. Louter binnenwandelen in de 
Bibliotheek Kunstwetenschappen (L70) 
van de UGent is al een goed idee. Ook al 
hebt u er niks te zoeken of vindt u niet wat 
u zocht, u bent op zoek gegaan. Net zoals 
de zeven kunstenaars-studenten van Sint-
Lucas die er de relatie onderzochten tus-
sen een kunstwerk en de ruimte waarin 
het wordt getoond. Het resultaat is, nog 
tot 18 maart, de tentoonstelling Mise-en-
Place versus Mise-en-Scène. Zij doet zowel 
de toevallige passant als de habitué van 
de bibliotheek de ruimte (her)ontdekken. 
Een papieren dak boven twee rekken wil 
de bezoeker over de uitgekiende lichtinval 
doen denken, objecten van keramiek gun-
nen een andere kijk op de boeken waar zij 
tussen liggen. Het is stille kunst die geïn-
tegreerd is in de bibliotheek en haar func-
tie wil vastleggen voordat de ruimte, na 
de restauratiewerken, een nieuwe functie 
zal krijgen (zie Schamper 497).  ¶

«

tr
ue

 G
rit

Fa Na-
tuurlijk kan 

je naar The Ans-
wer Man, als je je 

graag verveelt. Of naar Rundskop, als 
je tijdens deze regeringscrisis nog 
Belgische trots wilt voelen. Of, als 
je belezen wilt overkomen, naar De 
Eenzaamheid van de Priemgetallen 
(natuurlijk was het boek beter). 
Onbezorgd genieten doe je echter met 
true Grit. Want: heldhaftige cowboys, 
pistolenspelerij en een ouderwetse 
battle van good versus evil. Plus de no-
dige humor. Deze western is namelijk 
van de Coen Brothers. Dat betekent 
scherpe dialogen, aparte accenten en 
tragikomische karakters. En die ingre-
diënten komen allemaal terug.

In True Grit wil de 14-jarige Mattie 
Ross (Hailee Steinfeld) de moor-
denaar van haar vader laten om-
brengen. Daarvoor schakelt ze de 
beste U.S. Marshal in die er is: Rueben 
J. “Rooster” Cogburn (Jeff Bridges). 
Maar tegen de tijd dat ze op zijn toi-
letdeur klopt, is Rooster allang een 
armoedige dronkenlap. Ook gaat de 
Texas Ranger LaBoeuf mee, gespeeld 
door Matt Damon met afgebonden 
tong. Dit onwaarschijnlijke drietal 
gaat op jacht naar de slechterik in 

het zwart, moordenaar Tom Chaney  
(Josh Brolin). De titelverklaring ge-
ven we alvast weg: de vastberadenheid 
van deze vier karakters wordt flink op 
de proef gesteld. Zelfs met een beer 
op een paard. Ja, in een Coenfilm kan 
alles. Al houden ze zich redelijk aan 
het script van de originele True Grit 
uit 1969. Hierin speelde John Wayne, 
de cowboy der cowboys, de rol van 
Bridges. Wayne verdiende er destijds 
zijn eerste en enige Oscar mee en ook 
Bridges is nu genomineerd. Niet voor 
niets natuurlijk. The Dude van The Big 
Lebowski (ook van de Coen-broers) is 
een waardevolle vervanger van The 
Duke (Wayne dus). Bridges bekende 
dat hij altijd al cowboytje wilde spe-
len. En een dronkenlap spelen, is voor 
de 61-jarige echt geen uitdaging meer. 
Dat doet echter geen enkele afbreuk 
aan de film. Wie kan er nu niet genie-
ten van een fijne western vol spitse 
dialogen en penisnijd?

Als je je trouwens afvraagt waarom 
je nergens meer Duits op straat hoort: 
de Germanofielen zitten van 21 tot 25 
februari overdag veilig opgeborgen in 
Studio Skoop. Zij vieren hun Duitse 
filmweek met Duitse klassiekers van 
nu, zoals Der Untergang (2004), Die 
Welle (2008) en Hilde (2009).  ¶

   FILM
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The only thing worse than  
to blog is not to blog
Bloggen is een fenomeen dat in België nog niet zo’n grote weerklank heeft als 
in de rest van de wereld. Maar wat is het echt: vrije expressie of narcistische 
zelfbevestiging?

door Ine De Jonge

Je kan het zo gek niet bedenken of er 
wordt over geschreven op het internet. Baby 
Tommy heeft al sinds zijn twee jaar een ei-
gen blog waar hij dagelijks vermeldt wat hij 
heeft gegeten en vervolgens weer heeft uit-
gespuugd op papa’s hemd. Perez Hilton is 
beste maatjes met sterren als Lady Gaga en 
maakt schaamteloos reclame voor de nieu-
we single van zijn BFF — boezemvriend voor 
taalpuristen. Tavi, een veertienjarige fashio-
nista, blogt al bijna drie jaar lang over haar 
passie voor mode en wordt vertroeteld door 
de grootste designers. Alles wat je daarvoor 
moet doen, is geloven dat je iets te zeggen 
hebt aan de wereld en dat vervolgens ijverig 
verkondigen op het net. Bloggen als de korte 
weg naar de roem. Het heeft 
ook duidelijk 

zijn voordelen, maar in hoeverre is dat per-
soonlijke geleuter interessant en relevant? 
We schuimden wat blogs af en openbaren 
enkele visies op het verschijnsel.

naïeve Hype

Wie bepaalde blogs frequenteert, krijgt 
soms spontaan een warme oprisping van 
weerzin. Bewijsstuk A: “I was eating these 
eggs this morning and like oh my god, they 
were in the shape of Justin Bieber’s head. I 
just had to share this with all of you right 
away.” Met daarbij natuurlijk een trits foto’s 
van het fenomeen. Zulke fanatiekelingen 
zijn gemakkelijk te vinden tussen de blog-
gers. Gelukkig zijn er anderen, die het con-
cept origineler aanpakken en wel degelijk 

iets relevants willen delen met een publiek. 
Zo hebben we in België enkele leuke pagi-

na’s die thema’s als muziek, theater, film 
en mode behandelen. Disco Naïveté 

heeft een passie voor muziek en post 
foto’s, video’s en mp3’s van de hip-

ste bands. Deze blog heeft dui-
zenden volgers van over de hele 

wereld en wordt soms aange-
haald door de 

muziekwebsite Pitchfork. De interviews ko-
men nogal onprofessioneel en stuntelig over, 
maar dat wordt gecompenseerd door het 
originele concept van de mixtapes. Hierbij 
stellen enkele bands lijstjes samen met hun 
favoriete nummers die je dan kan downloa-
den. Met ideeën als dit kan je je als blogger 
onderscheiden en het zijn deze blogs die 
meestal de moeite zijn om te volgen. Ook 
bij Dilly Blog is het enthousiasme voor be-
paalde groepen voelbaar. Voor muziekfa-
naten die op de hoogte willen zijn van de 
trends zijn blogs als deze bijna essentieel. 
Gerlin Heestermans, tot voor kort blogs-
ter bij Neon Enlightenment en binnenkort 
met een heel eigen blog, vertelt hoe ook zij 
de impuls voelt om haar enthousiasme voor 
een bepaalde artiest of groep te delen. Met 
een goede vriend van haar heeft ze onlangs 
een magazine uitgebracht: We Promised. 
Het bloggen kan dus tot geslaagde creatieve 
projecten uitgroeien.

narCisMe?

Ons viel op dat de meeste Belgische blogs 
in het Engels worden geschreven. Met de be-
doeling om een zo groot mogelijk publiek 
te bereiken dus. Ook persoonlijke weblogs 
proberen op die manier een publiek aan 
te spreken. Het wordt al vlug duidelijk dat 
dit soort blogs verschilt van bovenstaande. 
Meer foto’s en misschien ook meer onin-
teressante posts. Gerlin vindt niet dat een 

blogger egocentrische trekjes moet heb-
ben. “Bij persoonlijke blogs moet je het 

wel oké vinden om foto’s van jezelf 
te publiceren. Zelf zou ik 

dat niet meteen doen, 
maar ik lees wel graag 

blogs waarin men-
sen vertellen wat ze 
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zoal meemaken. Soms vermeld ik meer 
persoonlijke zaken, als ik bijvoorbeeld 
op reis ben geweest. Dan laat ik weten 
waar je lekker kan eten of waar je leuk 
kan winkelen. Ik heb er geen behoefte 
aan om mijn hele leven uit de doeken te 
doen, maar iedereen gaat zijn eigen rich-
ting uit met zijn blog.” Blogs durven wel 
eens de indruk te wekken dat het vooral 
gaat om online onanie, zeker als de blog-
ger in kwestie elke dag een photoshoot 
van zichzelf op het net zet. Gelukkig zijn 
er velen die zichzelf kunnen relativeren. 
Maar als blogger moet je er nu eenmaal 
van overtuigd zijn dat je interessant ge-
noeg bent om alledaagse gebeurtenis-
sen te berichten. Gerlin vertelt dat het 
merendeel van de Belgen daaromtrent 
nogal kleingeestig van mening is: “Als 
je zegt dat je een blog bijhoudt, krijg je 
meteen een reactie als: ‘Wow, vind jij je-
zelf dan zo interessant?’ Daar draait het 
volgens mij helemaal niet om. Iedereen 
is onderdeel van een gemeenschap en de 
ene kiest ervoor om dat meer te etaleren 
dan de andere.” Vind je dus een bepaalde 
blogger een blaaskaak, dan ga je gewoon 
verder naar een andere pagina. Iedereen 
pakt het anders aan en dat is wat de blo-
gosphere divers en fascinerend maakt.

bloGbuddies

Ons viel het op hoe solidair bloggers 
zijn. Op elke pagina worden hun favo-
riete links vermeld, waardoor je einde-
loos kan doorklikken en voortlezen. Op 
die manier blijf je dingen ontdekken en 
wordt het lezen van blogs zelfs versla-
vend. Blijkbaar is er wel een soort ne-
potisme aan de gang, want de meesten 
verwijzen gewoon door naar elkaar. 
Binnen het Vlaamse blogwereldje is het 
‘ons kent ons’. Dat mondt soms uit in in-
teressante concepten, zoals de blogpar-
ty Dance Dance Dance (op 17 februari, 
helaas reeds voorbij). In een universum 
waar informatie zich sneller verspreidt 
dan ze waard is, spelen deze blogs ook 

een rol. Roddels en hypes worden met-
een opgepikt. Dit kan ervoor zorgen dat 
je als bloglezer wordt overspoeld door 
een overdaad aan nieuwsvoer waar vaak 
dingen tussen zitten die niet meteen 
noemenswaardig zijn. Vaak is het ook 
niet zeker of het nieuws niet een flauw 
verzinsel is, ontsproten uit de verbeel-
ding van een verveelde tiener die wat 
oproer wil.

twitter versus bloG

Foto’s van bepaalde blogs zijn vaak 
subliem te noemen. Dit bewijst dat 
bloggers verbeeldingsrijke en creatieve 
mensen kunnen zijn. Vaak is het eigen 
werk, zoals op Boys Go Wrroar, maar 
ook modekiekjes zoals bij Yes Please 
Mademoiselle doen ons bij wijlen emo-
tioneel zuchten. Bij blogs als deze ligt de 
nadruk dan ook op de vorm. Ssssound! 
is een muzieksite, maar onze aandacht 
ging vooral uit naar de foto’s waardoor 
we vergaten te lezen wat er wordt ver-
teld over de laatste hypes in de dance-
wereld. Anderen demonstreren dan weer 
de schattige gebakjes die ze kunnen be-
kokstoven, verkopen zelfgemaakte ju-
welen of kledij of pennen hun inventieve 
hersenspinsels neer. Op ieder blogje 
past een dekseltje. Wij vroegen enkele 
meningen van volgers van blogs en kre-
gen te horen dat de muziekblogs hen het 
meeste aanspreken. Persoonlijke web-
logs worden vlugger gezien als iets van 
aanstellers die het de moeite vinden om 
zowat alles wat ze meemaken te delen, 
zelfs al is dat nieuws banaal. Te veel in-
formatie dus. Twitter wint het hier van 
de blogs, want daar worden alledaagse 
gebeurtenissen op een beknopte manier 
bericht. Het valt ook op dat bij de verkie-
zingen van Site van het Jaar in 2010 er 
geen categorie meer bestaat voor Beste 
Blogger, maar wel voor Beste Twitteraar. 
Is bloggen dus al passé voordat het goed 
en wel van de grond is gekomen?  ¶

disconaivete.tumblr.com

dillyblog.tumblr.com

wrroar.blogspot.com

yespleasemademoiselle.blogspot.com

ssssound.blogspot.com

www.neonenlightenment.be

te vinden  
op deze 

e-pagina’s



stefan hertmans over doctoreren, traditie en een eigen stem
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In januari werd Stefan Hertmans (Gent, 
1951) genomineerd voor de Herman De 
Coninckprijs met De val van vrije dagen. Hij 
geeft lezingen, publiceerde ook essays en 
maakt zelfs muziek. De drukbezette schrij-
ver geeft geregeld acte de présence in Gent. 
Gelukkig geeft hij soms ook een interview. 
Zijn doctoraat, getiteld Zäsur, Differentie, 
Ursprung, Ironie. Hölderlin en de goden van 
onze tijd, is een keerpunt in zijn carrière. De 
Duitse dichter Hölderlin (1770-1843) is te-
vens belangrijk voor zijn eigen werk.

kunt u kort uitleggen waarover uw doctoraat 
handelt?

Hertmans: “Mijn hoofdopdracht bestond 
erin om te kijken wat er van Hölderlins ge-
bruik van de tragedie bruikbaar was voor 
een postdramatische theorievorming. Dat 
betekent dat ik zijn eigen werk maar ook zijn 
vertaling van Sofokles en zijn commentaren 
daarop als uitgangspunt heb genomen. Zo 
probeerde ik te achterhalen in hoeverre hij 
— lang voor wij ons daarvan bewust werden 
— de hedendaagse problemen van theater 
en tragedie vormgaf.”

deels heeft u het ook over eigen werk.
“Pas in laatste instantie. In het laatste, 

meer essayistische hoofdstuk, heb ik gepro-
beerd om in één beweging mijn beschou-
wingen te laten samenvloeien om aan te 
tonen wat er in het hedendaagse theater 
op het spel staat. Want laten we wel wezen: 
de traditie van de theatertekst is een totaal 
andere dan die van de roman en de poëzie. 
Je kunt vaststellen dat er de laatste tijd am-
per besprekingen van theaterteksten ver-
schijnen buiten academische context. Het 
leek me dus goed om te gaan kijken wat het 
statuut van contemporaine teksten was in 
het licht van deze dichter. Ik heb een filiatie 
willen blootleggen. Hoewel Hölderlin geen 
ironische dichter is, is er een zekere ironie 
in zijn eigen lot te merken (hij stond terecht 
voor hoogverraad maar werd krankzinnig 

verklaard, n.v.d.r.). Dat levert een heel ande-
re omgang met tragedies op dan de klassiek 
humanistische.”

u bent met alle literaire genres bezig. 
waarom dan specifiek een doctoraat in theater 
en theaterwetenschappen?

“Nadenken over moderne literatuur speelt 
zich bij Hölderlin af op twee niveaus: poëzie 
en theater. Dat laatste is bij hem bijzonder 
omdat hij de Griekse tragedie omdenkt bin-
nen een existentialistisch kader, en zo gro-
tendeels de moderne literatuur aankondigt. 
En dat doet hij dus ook in zijn analyse van 
Sofokles. Voor mij persoonlijk neemt thea-
ter een eigenaardige plek in. Ik voel er een 
zekere affiniteit mee, maar ik voel ook een 
enorme verantwoordelijkheid tegenover de 
tradities. Dat heb ik veel minder wanneer ik 
proza schrijf. Daar spring ik veel oneerbiedi-
ger en eigenzinniger om met de inspiratie-
bronnen die ik gebruik. In de poëzie eigenlijk 
ook, ondanks mijn traditiebewustzijn.”

dat gebrek aan eerbied wordt u soms niet in 
dank afgenomen.

“Iedereen heeft natuurlijk het recht om 
te zeggen wat hij wil over mijn werk. Maar 
de polarisering ontstaat voor een stuk om-
dat ik uitgesproken in de grote traditie van 
de Europese literatuur wil werken en die 
niet wil opgeven. En omdat ik niet geloof in 
schrijven vanuit het gevoel en doen alsof die 
traditie er niet is, om zo eeuwig de valse oor-
sprong te herhalen. Oorspronkelijkheid ont-
staat voor mij wanneer ik begin na te denken 
over de traditie, en dat heeft zijn voor- en 
tegenstanders.” 

toch suggereren uw werken soms een achter-
liggende leegte.

“Ik denk dat de literaire kritiek daar vaak 
een verkeerd beeld van schept. Ik ken geen 
enkele collega die maar wat schrijft om een 
leegte achter te laten. Ik lees dat wel vaak in 
literatuurwetenschappelijke theorieën. Maar 

ik ken geen auteurs die zeggen dat ze de boel 
maar een beetje belazeren. Ik geloof wel de-
gelijk dat ik doorheen dat mentale theater 
van toespelingen op andere medespelers in 
die — voor mij — fantastische ruimte van 
de literaire verbeelding, iets te zeggen heb. 
Ik ben absoluut geen nihilist. Ik zal het maar 
zo ouderwets mogelijk zeggen: ik wil wel de-
gelijk over wezenlijke menselijke ervaringen 
schrijven. Maar ik wil wel laten zien dat die 
behekst zijn door de menselijke taal en de 
omgang daarmee.”

Het hele debat over het ontbreken van en-
gagement in de literatuur vindt u eigenlijk 
ongegrond?

“Ja, voor mij is dat een slag in het water. 
Elke auteur toont zijn engagement op zijn ei-
gen manier. Ik ken geen enkele schrijver die 
maar gewoon een postmodern frivool dans-
je wil doen. Er zijn een paar auteurs die in de 
buurt komen van zo’n spel, maar nooit vol-
ledig. Maar je ziet overal dat schrijvers nooit 
opgehouden zijn met verhalen te vertellen. 
Ik zie het postmodernisme vooral als een be-
vrijding van de minimalistische tendensen 
van het modernisme, zoals bij Mondriaan 
en Beckett. Zij wilden literatuur strenger 
en beperkter maken. De volgende generatie 
wilde weer putten uit de bronnen van vroe-
ger. Als je al die ‘postmodernistische’ ten-
densjes zou loslaten op Dante of Petrarca, 
zouden ze evengoed kloppen. Ik noem post-
modernisme dus laat-modernisme omdat 
de stroming sterk verderwerkt op de maxi-
malistische tendens van het modernisme, 
zoals bij Joyce, Mann en Proust.”

ondanks het bestaande engagement is het 
tegenwoordig enorm moeilijk geworden om een 
experimentele roman gepubliceerd te krijgen. 
toch doorprikken zulke boeken veel. een vicieuze 
cirkel?

“Je kan op twee manieren geëngageerd 
schrijven: via de inhoud of via de vorm. Een 
voorbeeld van dat eerste zou een roman 

Stefan Hertmans is dichter en auteur van proza en theater. Maar hij leest ook veel. 
De schrijver van het gedicht op de zijgevel van de Vooruit behaalde vorig jaar zijn 
doctoraat over het werk van Friedrich Hölderlin. Zoals zal blijken, is het even ver-
vlochten met zijn boeken als lezen met schrijven.

door Tom De Maerschalck

»
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C
over het Tahrirplein kunnen zijn. 
De vraag is of je dan geëngageerd 
bent of een opportunist. Of mis-
schien een goeie journalist, dat valt 
nog te bekijken. Engagement via de 
expressiewijze, dus experimenteren 
met de vorm, is misschien — en dit 
is pure speculatie — de laatste tijd 
wat verminderd in de literatuur. Die 
experimenten hebben geleid tot een 
aantal bloedeloze vormen waarvan 
we nog altijd aan het bekomen zijn. 
Je kan dat zo ver drijven dat je enkel 
leegte overhoudt. Bij Hölderlin al, en 
zeker na de Tweede Wereldoorlog, 
werd het einde van de literatuur 
aangekondigd. Die crisis van de 
vorm is daar een gevolg van.”

ook in uw eigen werk evolueert u 
van hermetisme naar meer toeganke-
lijke literatuur.

“Aan de ene kant denk ik niet 
dat mijn werk er eenvoudiger op 
geworden is, ook al schuw ik een-
voud zeker niet in bepaalde gedich-
ten. Aan de andere kant is het wel 
zo dat ik op een bepaald moment 
wilde losbreken uit die expressio-
nistische voedingsbodem waaruit 
mijn generatie van schrijvers komt, 
met invloeden van Van Ostaijen, 
de vroege Hendrik Marsman en 
Willy Roggeman. Op dat moment 
moet je beslissen of je een epigoon 
wil blijven, of je eigen weg wil zoe-
ken. Uiteraard zijn er dan mensen 
die zeggen dat je een verrader van 
de goeie zaak bent, maar voor een 
auteur is dat futiel. Je bent bezig 
met je eigen weg te zoeken en dan 
wil je niet meer voldoen aan dat 
sjabloon.”

waarom dan nog academisch schrij-
ven? daarin heb je toch weinig andere 
keuze dan epigoon zijn van de bronnen 
die je gebruikt?

“Een academicus is geen epigoon, 
hij is een onderzoeker. En verder 
heb ik twee zielen in mijn borst. Ik 
wil met een door de cultuur gevoe-
de intuïtie werken, die groeit door 
het lezen en studeren. Ook blijf ik 
gefascineerd door de studie. Dat is 

voor mij een middel van zuiverheid, 
van stilte en terugtrekking, om te-
rug te keren naar de bron. Voor mij 
is dat zelfs een locus amoenus (een 
‘aangename plek’, n.v.d.r.). Met mijn 
doctoraat heb ik een aantal dingen 
voor mezelf op een rijtje gezet. Mijn 
essayistische werken waren voor 
een ander publiek bedoeld, bij mijn 
doctoraat had ik het gevoel dat ik 
eindelijk eens met zeven versnel-
lingen kon schrijven. Ik schrijf graag 
essays, een mooi humanistisch ge-
inspireerd genre, maar ik had een 
academische eindrekening open-
staan. Ik ben blij dat ik er laat aan 
begonnen ben. Mijn doctoraat is het 
sluitstuk van mijn essayistiek.”

wordt uw eigen stem vinden dan 
niet tegengewerkt door al dat lezen van 
andere werken?

“Dat is eigenlijk de belangrijkste 
vraag: hoe kun je als schrijver, die ge-
fascineerd is door de dingen die hij 
leest, nog een eigen stem hebben? Ik 
denk wel dat, hoe verscheiden mijn 
werk ook is, je na vijf versregels nog 
altijd kan merken dat ze geschreven 
zijn door mij. Zelfs bij een schrijver 
als Hugo Claus, die altijd iets an-
ders deed en altijd probeerde te ont-
wijken dat hij ergens op vastgepind 
werd, merk je toch vrij snel dat het 
Claus is. Dat heeft weer te maken 
met die vormvereiste van geënga-
geerde literatuur: een schrijver die 
iets te vertellen heeft, herken je aan 
zijn toon. Ik geloof dat er een ma-
nier is voor een dichter met een ei-
gen stem, om alles wat hij leest en 
bestudeert tegelijk mee te nemen 
en te vergeten. Om dat spontaan los 
te laten, moet het een humus wor-
den voor zijn eigen werk. Op het 
moment van creativiteit gebeurt er 
ontzaglijk veel, ook neurologisch. 
Denken aan iets uit kinderjaren kan 
gefilterd worden door een gelezen 
passage van Nabokov die gaat over 
kinderjaren. Door die spiegeling aan 
literatuur kan je een heel mensen-
leven van lezen en schrijven laten 
zien, wat je anders niet hebt.” 

blijft spontaan schrijven nog 
mogelijk?

“De oppositie tussen pure spon-
taniteit van het zogenaamde ‘echte 
leven’ en de belezenheid van de in-
tellectueel bestaat voor mij niet. De 
twee vullen elkaar aan. Dat ik heb 
gelezen en gestudeerd, verhindert 
me absoluut niet om spontaan te 
zijn. Maar zo kies je natuurlijk een 
totaal andere uitingsvorm dan ie-
mand die met andere informatie 
omgaat. Ik sluit absoluut niet uit dat 
je ook een mooi gedicht kan schrij-
ven geïnspireerd op bijvoorbeeld 
bepaalde televisieprogramma’s. Ik 
heb niet het gevoel dat ik over een 
geprivilegieerd recept beschik. Op 
het moment dat ik de dichtbundel 
Bezoekingen publiceerde, schreef 
een criticus: ‘Nu staat hij helemaal 
alleen’. En dat was ook zo. Op dat 
moment had ik me losgemaakt van 
al het voorgaande, de noodzake-
lijke vadermoord gepleegd. Voor 
theater was het Kopnaad waarmee 
ik doorgebroken ben. Misschien 
was Kopnaad, samen met Het nar-
renschip, wel de belangrijkste tekst 
omdat het voor theater was. Bij het 
schrijven van die teksten voelde ik 
ongebreidelde mogelijkheden. De 
toespelingen op andere werken die 
ik daarin maakte, waren blasfemisch 
maar getuigden ook van verbazing 
en groot respect. All rolled into one. 
Dan besefte ik wat ik wilde doen. En 
wat ik allemaal nog kan doen.”

u kan dus nog veel doen. Heeft u 
concrete toekomstplannen?

“In het najaar komt er een nieuw 
essayboek, De mobilisatie van 
Arcadia. Het bevat nogal spitante 
essays over hedendaagse maat-
schappelijke toestanden. Verder zet 
ik een kritische beschouwing uit-
een van die hele mobilisatiedrang 
die tegenwoordig heerst. Ten slotte 
werk ik ook aan een grote roman, 
maar dat zal nog een paar jaar in 
beslag nemen.”

nog veel te doen dus!  ¶

« Voor mij 
neemt theater 
een eigenaar-

dige plek in: 
ik voel er een 
zekere affini-

teit mee, maar 
ik voel ook een 

enorme verant-
woordelijkheid 

tegenover de 
tradities. »
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lieve blancquaert: fotograaf

Lieve Blancquaert is tegenwoordig evengoed BV, of 
op zijn minst publiek figuur, als fotografe. Het lijkt dan 
ook logisch dat Lannoo van haar tv-bekendheid gebruik 
maakt en hier op inspeelt om een groter publiek aan te 
trekken. Het Libelle-gehalte van de tentoonstellings-
affiche ligt dan ook hoog, wat jammer is aangezien dit 
niet de ware sterkte van Lieve Blancquaert als fotografe 
aantoont. 

De tentoonstelling is opgevat als terugblik op 25 jaar 
fotografie van haar hand. De vergelijking met de tentoon-
stelling van Stephan Vanfleteren een jaar geleden, te-
rugkijkend op 20 jaar portretten, ligt dan ook niet veraf. 
Voor beide tentoonstellingen wist Lannoo een intrige-
rende locatie in Gent te strikken. Na het wintercircus 
Mahy voor Vanfleteren, werd het werk van de Gentse 
Blancquaert nu in de Bank van de Arbeid ondergebracht, 
een stuk socialistische geschiedenis dat deel uitmaakte 
van Edward Anseeles uitbreidingsdroom van het Gentse 
gebouwenpatrimonium. Daarnaast hebben beide foto-
grafen reeds heel wat BV’s voor de lens gezien, wat ook 
in deze tentoonstelling een interessante kamer met twee 
muren vol portretten opleverde. Krachtig was echter dat 
er ook enkele ‘anonieme’ portretten uit Afrika en portret-
ten van de reeks Over de grens ingeslopen waren zonder 
dat het opviel.

bekend van televisie

Op deze manier brengt het tentoonstellen van de fo-
to’s bekend van tv een meerwaarde, wat echter niet al-
tijd het geval is. De tentoonstelling lijkt voortdurend te 
balanceren tussen het inspelen op de herkenning en het 
medelijden van de doorsnee mild geëngageerde tv-kijker 

en het laten spreken van de fotografie als kunstvorm. 
Helaas helt het iets te vaak naar dat eerste over, terwijl 
enkele kamers, zoals de foto’s van Erwin Mortiers dicht-
bundel Uit één vinger voelt men niet, de reeks polaroids 
en de laatste kamer met foto’s van haar gezin, wel dege-
lijk bewijzen dat ze een getalenteerde fotografe is. Helaas 
wordt in de media al te vaak de mythe gecreëerd dat zij 
dan ook meteen de enige getalenteerde vrouwelijke fo-
tografe is in België, waar de tv-kant van haar fotoverhaal 
ongetwijfeld mee te maken heeft.

Lieve Blancqaert en Annemie Struyf zijn elk apart en 
als duo pas echt bij het grote publiek bekend geworden 
door het verhaal achter Mijn status is positief. De kamer 
met portretten uit deze reeks is sterk omdat uiterlijk 
niet te zien is wie seropositief is en wie niet. Dat geop-
teerd is voor een neutrale achtergrond om te vermijden 
dat AIDS enkel een verhaal van de armoede wordt, ge-
tuigt ook van een zekere visie. Het oorspronkelijke plan 
om ook in Europa seropositieve mensen te fotograferen 
had dat vertekende beeld nog meer kunnen doorbreken. 
Het verhaal van Hope en Achieng heeft daar op zich niets 
mee te maken. Die achtergrondkennis is niet nodig om 
de foto’s te laten spreken. Toch is het dit verhaal dat op 
de toelichting in de kamer ook weer verteld wordt. Op tv 
had het verhaal zijn plaats en kan het waardevol zijn, bij 
deze selectie van foto’s diende het enkel om te appelleren 
aan de verwachtingen van een groot deel van het publiek. 
Een terugkerend valluik in deze tentoonstelling.  ¶

de expo ‘lieve blancquaert: fotograaf’ loopt  
nog tot 6 mei in de bank van de arbeid  

(Voldersstraat 1, 9000 Gent).

Dat Lieve Blancquaert een mens met een groot hart is, daar bestaat geen twijfel over. Michiel 
Hendryckx, collega fotograaf, omschrijft haar met de woorden ‘vóór alles de mensen’. Welke 
plaats haar fotografie inneemt zonder een videocamera maar met datzelfde grote hart, is de 

vraag waar deze tentoonstelling een antwoord op moest bieden. door Rini Vyncke
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Binnen luttele maanden sneuvelen weer enkele bossen wanneer duizenden  
Gentse studenten hun thesissen afdrukken. Tot dan duurt de lijdensweg  

van hun promotoren. Zij doen aan Schamper hun treurige verhaal. 

Promotor ligt wakker  
van thesisstudenten

rdw Stapels kopieën, naslagwerken die 
al lang terug naar de bib moesten en geni-
ale ingevingen vergaarden wekenlang stof. 
Maar dat blazen studenten nu van hun the-
sis. De race komt op gang om tegen mei en-
kele tienduizenden woorden bijeen te tikken 
over debutanten in de Oost-Duitse glasnost-
poëzie, over de invloed van al dan niet ge-
schoren schaamhaar op de seksbeleving of 
over iets helemaal anders. Het sluitstuk van 
de academische opleiding vergt bloed, zweet 
en tranen. Het moet de kroon zijn op het ja-
renlange studiewerk. Zo zien ook de begelei-
dende proffen het. Zij kijken op geen e-mail, 
interactief werkcollege, ontbijtvergadering 
of conference call om hun studenten opti-
maal te gidsen naar een excellent resultaat. 
Maar studenten schatten die intensieve be-
geleiding niet steeds naar waarde. Tot mis-
noegen van het Gentse geprofte.

Een professor uit de politieke weten-
schappen: “Ik ga wekelijks de vorderingen 
van mijn studenten na, neem met hen de re-
cente vakliteratuur door en pols hoe het met 
hun lief of minivoetbalclub gaat. Aan dat 
persoonlijk contact hou ik heel sterk. Het 
maakt de band tussen promotor en student 
alleen maar intenser. Als hun lief het uit-
maakt of een oudtante komt te gaan, lijd ik 
met ze mee. Als het niet vlot met hun thesis, 
pakken we samen een pint en brainstormen 
we ons een weg naar intellectuele verlich-
ting. Maar geen student die mij daarvoor al 
ooit bedankt heeft.” 

Een vakgroepvoorzitter uit de econo-
mische faculteit pakt het zo op zijn manier 

aan: “Sinds jaar en dag geef ik enkel in het 
eerste semester les. De lentemaanden breng 
ik door in de Provence. Het is er heerlijk wer-
ken in mijn wijngaard, een paar uurtjes per 
dag. Dat laat genoeg tijd voor academisch 
werk. Thesisstudenten begeleid ik dan inten-
sief per mail. Ik nodig hen zelfs uit naar mijn 
villa, maar daar hebben ze geen oren naar. 
Te veel sociale verplichtingen, klinkt het. Dat 
ze die zelfs voor hun masterproef niet kun-
nen laten vallen, gaat er bij mij niet in.”

Een andere hoogleraar aan onze alma 
mater zegt: “Ik engageer mij actief op het 
maatschappelijke forum. ‘De redacteur’ 
of ‘Monsieur Terzake’, noemen ze mij hier 
op de vakgroep. Ik doe dat uit burgerzin 
en intellectuele eerlijkheid. Het is toch de 

belastingbetaler die mijn salaris betaalt. Wat 
niet wegneemt dat ik het forum dat men mij 
biedt graag wil delen met mijn thesisstuden-
ten. Maar als ik hen bijvoorbeeld vraag of 
ze in 4000 tekens een actuele update willen 
schrijven van de invloed van de trage rege-
ringsformatie op de staatsschuld, kunnen ze 
zich aan geen deadline houden of moet ik het 
hele stuk herschrijven wegens een compleet 
gebrek aan inhoud. (heftig) Intellectuele ver-
schraling, dat is wat het is.”

De getroffen proffen goten hun klaagzang 
reeds in een brief aan de rector. Onderneemt 
die geen stappen, dan overwegen de prof-
fen een staking “of erger”, aldus de professor 
economie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.  ¶
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

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

The 
King’s 
speech
een film van Tom hooper
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7 BAFTA  
Awards
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