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KORT
fn Het was godgeklaagd. Haar collega-

zendelingen dreven nu al eeuwen de spot 
met haar. Stuk voor stuk hadden zij op de le-
vensvatbare planeet die hen was toegewezen 
op een paar miljoen jaar tijd — schijnbaar 
moeiteloos — intelligent leven gecreëerd. 
Haar aarde bleef na al die jaren nog steeds 
bevolkt met fossielen die elkaar de kop in-
sloegen om God of Allah, links of rechts, 
Beatles of Stones. Sterker nog: zwakzinni-
gen waren het geworden, die dachten dat 
ze de revolutie predikten toen ze vanuit hun 
Ikea-fauteuil de belspelletjes verjoegen. Dic-
taturen deden de goegemeente daarentegen 
nauwelijks de wenkbrauwen fronsen, tenzij 
de berg burgerlijken het zicht op de jaknik-
kers begon te hinderen. Kernreactoren in 
seismisch actieve gebieden? Moet kunnen. 
Financiële crisis? Doe gewoon de stresstest.

Recent vertoonde haar planeet ook te-
kenen van verloedering in de kern van haar 
bestaan: de erudiete wereld van de Gentse 
studentenverenigingen, wel eens ‘de vijfde 
macht’ genoemd. Zelfs de integere jongens 
en meisjes van Amnesty International 
achtten het nodig van mensenrechten een 
speeddate (28/04) te maken, terwijl de mis-
lukte bdsm’ers van Dentalia met de organi-
satie van een sneukeltocht (07/04) enkel 
nog bekommerd leken over het veiligstellen 
van hun eigen werkzekerheid. Om van de 
vunzigheden op Hilorgie (HILOK, 06/04) 
en Sexual deviation night (Lombrosiana/
VBK, 28/04) nog maar te zwijgen. Enkele 
randfiguren probeerden de schijn nog hoog 
te houden, zoals de NSV! met hun lezing 
over de Italiaanse reactionaire esotericus Ju-
lius Evola (05/04), maar zij wist wel beter.

Eén kans zou ze hen nog geven om zich 
te bewijzen, meer bepaald op de finale van 
de Robotcompetitie (IEEE, 26/04): als hun 
creaties ook dan weer na vijf stappen de 
geest gaven, was een nieuwe zondvloed ge-
rechtvaardigd. De voorbereidingen waren al 
getroffen: 160 uitverkorenen van de Farma-
cie zouden zich inschrijven voor de Bootfuif 
(28/04) en zo ontsnappen aan het wassende 

water om vervolgens een intelligentere we-
reld te stichten. Hopelijk hingen de nozems 
die naar de lezing van Mgr. Léonard over 
het katholicisme (KASPER, 26/04) trokken 
daar niet meer rond, want anders zat ze daar 
weer met opgescheept en zou het er wel eens 
knusser kunnen worden dan op de vluchte-
lingenboten naar Lampedusa.

Zo, en nu even uitblazen op de Margina-
le Foorfuif (06/04) van de VEK. Daar zul-
len wel weer genoeg economisch gehaaide 
lapzwansen rondlopen die, op hun weg naar 
de top, best eens een kapitaalkrachtige be-
jaarde willen binnendraaien, zeker? Als 
pressiemiddel kon ze nog altijd Oh! Lieve 
Vrouwetoren beginnen zingen.  ¶
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over het nostalgisch verlangen naar de 
magische klank van een naald die zich 
tegen een lp aanvlijt.

Vinyl is terug
Gentse wetenschappers bouwen de 
menselijke spijsvertering na. een artikel 
met een geurtje aan.

Alles over kaka

eenzame, weerloze cheques naarstig 
op zoek naar een cultuurminnende 
adoptiemama- of papa. nog steeds.

Cultuurcheques
waarom de UGent nood heeft aan 
bdsm. kort en bondig.

Bdsm voor studenten
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onderwijs kort

edito

the next generation

Voor goede opvolging zorgen is essentieel. Dat 
leren we van kindsbeen af uit talrijke Disneyfilms: 
Simba volgt Mufasa op als koning van het die-
renrijk, Bambi wordt ook zonder de steun van zijn 
kortademige moeder de stamvader van de herten-
kudde en Hercules maakt papa Zeus trots door zijn 
plekje op de Olympusberg te verdienen. Eind goed,  
al goed. 

Tot zover de Disneywereld, over naar het universi-
taire leven. De Bambi’s en Simba’s onder de studenten 
blijken zich te verstoppen. Daardoor is het voor stu-
dentenverenigingen niet altijd even gemakkelijk om 
waardige opvolgers te vinden. Bij het Politiek en Fi-
losofisch Konvent (PFK) staat niemand te trappelen 
om in de voetsporen van voorzitter Johannes Van-
densavel te treden en ook bij het Kultureel Konvent 
(KK) blijft het stil wanneer het woord ‘opvolging’ valt. 
Jong Eva bloedde vorig semester dan weer langzaam 
dood omdat er geen plaatsvervanger paraat stond om 
de vegetarische studentenvereniging in leven te hou-
den. Kalfje Barabas kroop schreiend in een hoekje 
en werd uiteindelijk vermalen in de kalfsfricassee van 
De Brug.

Als studentenvereniging volk aantrekken is één 
ding, leden vinden die ook nog meer dan twee uur 
tijd in de vereniging willen pompen, is iets anders. De 
kloof tussen de harde kern van een vereniging en de 
free riders die enkel hun cv wat willen opsmukken, is 
vaak groot. En aangezien studentenverenigingen leu-
nen op vrijwilligerswerk, is het voor de voorzitters 
moeilijk om de luie dezen in de vereniging een schop 
onder hun derrière te geven. Wanneer er bij het einde 
van het academiejaar dan geen leden blijken te zijn 
die graag een verantwoordelijke functie op zich ne-
men, is dat bijzonder pijnlijk voor de ontslagnemen-
de kern die een jaar lang hart en ziel in de vereniging 
heeft gepompt.

Ook bij Schamper engageert de een zich al wat 
meer dan de ander. Bij een studentenblad zitten is 
namelijk ontzettend stoer, maar zelf met artikelidee-
en komen, onderzoekswerk verrichten of — the hor-
ror! — mensen opbellen voor meer informatie, blijken 
voor sommigen hoge eisen. Hoe je precies om de twee 
weken een studentenblad kan uitbrengen zonder za-
ken uit te spitten, blijft een raadsel. Maar engagement 
kan je natuurlijk niet forceren. 

Waar zitten ze dus, die studenten die hun creativi-
teit en kritische geest ergens kwijt willen? Simba bleef 
ook een halve Disneyfilm lang bij Timon en Pumbaa 
“Hakuna Matata” zingen, maar uiteindelijk besloot 
hij zich toch te engageren en terug te keren naar zijn 
vrienden. Dus studenten: engageer je. Zorg dat je aan 
het einde van je universitaire carrière iets hebt om 
met trots op terug te kijken. Kom uit die brousse.  ¶

lise eelbode
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af Bij de aardbeving in Haïti vorig jaar werd tachtig 
procent van de universitaire infrastructuur volledig ver-
nietigd. Daarbij gingen ook nog eens vijfduizend lokale 
scholen tegen de vlakte. Enkele vrijwilligers raapten 
al hun moed bijeen en installeerden tal van tijdelijke, 
mobiele scholen in tentenkampen. Ondanks de vele 
pogingen en initiatieven, verloopt de algemene we-
deropbouw er nog steeds bijzonder moeizaam. Geen 
verrassend feit, want uit een rapport van reliefweb.int 
en unacho.org blijkt onder meer dat de Europese Com-
missie slechts 27 procent van de ontvangen donaties 
werkelijk heeft overgedragen aan Haïti. De recente te-
rugkeer van de voormalige democratisch verkozen pre-
sident Jean-Bertrand Aristide zorgde bovendien voor 
heel wat politieke opschudding (Aristide werd in 2004 
door een militaire staatsgreep ten val gebracht), maar 
laat ook de hoop op wederopbouw herleven. Alhoewel 
Aristide duidelijk te kennen gaf geen politieke rol meer 
te willen spelen in zijn geboorteland, wil hij wel nog een 
sleutelrol spelen in het onderwijs.

In een artikel van The Guardian gaf de katholieke 
priester te kennen dat hij via het onderwijs maatschap-
pelijke veranderingen wil teweegbrengen. Om zijn 
woorden kracht bij te zetten, citeerde hij zelfs Nobel-
prijswinnaar Nelson Mandela, die ooit stelde dat “edu-
catie een krachtdadig wapen is, aangezien het de wereld 
kan veranderen”. Aristide beseft maar al te goed dat een 
veilige en stabiele samenleving een noodzakelijke voor-
waarde is voor een stevig onderwijssysteem. Vandaar 
dat de voormalige balling het Haïtiaanse volk dan ook 
oproept tot samenwerking. Welke concrete plannen 
Jean-Bertrand precies heeft met het onderwijsbeleid, is 
nog niet duidelijk.  ¶
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U
‘t Is niet omdat ik wijs …

De Wijste Prof-verkiezing is een jaarlijks initiatief van de GSR 
om toffe proffen eens in de bloemetjes te zetten. Dit jaar werd 
er voor de eerste keer een finalespel aan verbonden voor de 
drie wijste proffen: Marc Boone, Mirjam Knockaert en 
Hubert De Brabander.

Ondanks weinig reclame was de opkomst voor 
de finale van de Wijste Prof verrassend groot. De 
sfeer zat er goed in dankzij de vele studenten die 
met enige geestdrift hun favoriete professor kwa-

men aanmoedigen. Sommigen kozen ervoor hun 
enthousiasme te uiten door spandoeken mee te 
brengen en te pas en te onpas luidkeels de naam 
van hun kandidaat/professor te scanderen.  

Geschiedenisstudentes Nele, Annelies en 
Johanna verklaarden dat ze echt fan zijn van 

professor Marc Boone sinds ze zijn vak Histo-
rische Kritiek hebben gevolgd. Ze vonden dat 

hij “een heel toffe professor is en goed lesgeeft”. 
Een andere studente poneerde dan weer dat ze 
in zijn winst vertrouwt omdat hij “echt een slim-

me mens is”. Dierenartsen in spe probeerden 
anderen vol overgave ervan te overtuigen 

dat hun prof heel wat aanmoediging ver-
diende. Professor Hubert De Brabander 
is namelijk ook decaan van de faculteit 
Diergeneeskunde. 

Ook de fans van professor Mirjam 
Knockaert waren prominent aanwe-
zig. Economiestudenten Laurence 
en Ward vertelden ons dat professor 
Knockaert haar lessen op een aange-
name en interactieve manier geeft, 
waardoor ze het zeker verdient om 

de Wijste Prof te worden. Ze zetten 
hun woorden nog even kracht bij door 

enthousiast met het bord te zwaaien 
dat ze voor de gelegenheid in elkaar 

geknutseld hadden. Daarop stond een 
glimlachende professor Knockaert 

op een pot Ben & Jerry’s afgebeeld, 
omdat ze alles wat de studenten 

aanspreekt in haar lessen be-
trekt, zelfs dit overheerlijke 

ijsmerk. Conclusie volgens 
Ward: Mirjam Knockaert 
gaat winnen! Ambiance.

door Lise Beirinckx en Lisa Dierickx

io vivat, io vivat, tralalala

Drie professoren, een presentatrice uit 
de Urgent.fm-stal en drie juryleden zijn de 
protagonisten van de avond. In de jury wer-
den de twee studentenvertegenwoordigers 
Laurens de Blieck en Wouter Degrève ver-
gezeld door eminence grise rector Paul Van 
Cauwenberge. De kandidaten lieten zich 
echter niet intimideren door het trio. Profes-
sor Knockaert kwam zelfs op met een paar 
stevige bokshandschoenen en deed zo haar 
naam alle eer aan.

De grote finale was geënt op het bekende 
programma De slimste mens ter wereld. He-
laas stelden de kandidaten in de eerste ron-
de een beetje teleur. Wie Das Kapital schreef, 
wist professor Boone nog, maar vanaf dan 
bleef het erg lang stil. Zo kon professor De 
Brabander niet op de naam Fukushima ko-
men. U weet wel, die kerncentrale die de 
laatste tijd zo actueel is. Econome Knoc-
kaert kon ons zelfs niet uitleggen wat een 
bull market is (een positief gestemde markt 
waarin de koersen blijven stijgen). Dat tot 
grote ontzetting van haar fans. Gelukkig 
bracht de doe-vraag er wat sfeer in: “Zing 
het Io Vivat!” De kandidaten kwamen niet 
verder dan de eerste zin maar de jury bracht 
een zeer mooie versie, ondersteund door het 
publiek. Auditorium E leek even omgetoverd 
in een groezelige cantuszaal, vooral toen de 
jury — rector incluis — het lied afsloot met 
een ad fundum. “Helemaal spontaan”, zou-
den de twee stuvers ons later verzekeren. 

Maar ook in de volgende rondes waren 
de kandidaten nooit echt sterk en waren er 
heel wat technische problemen. De punten-
telling liep niet altijd vlot, het geluid van de 
filmpjes haperde en de kandidaten hadden 
het moeilijk om hun foto’s duidelijk te zien. 
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Na de laatste filmpjesronde, waarin ook be-
droevend weinig punten gescoord werden, 
moest de eerste kandidaat afvallen. Pro-
fessor De Brabander kon met zijn negentig 
punten niet op tegen de andere kandidaten 
die allebei meer dan tweehonderd seconden 
haalden.

liJk in ’t eCHt

In het finalespel werd erg strategisch ge-
speeld. De beurt was aan professor Boone 
bij de laatste vraag: “Wat weet je over een 
cantus?”. Hij gaf één juist trefwoord van de 
vijf en liet zich dan zakken tot één seconde. 
Daarna had professor Knockaert 14 secon-
den om nog één trefwoord te geven. Na een 
paar gokken zei ze “salamanderen”, een syno-
niem voor het juiste antwoord “ad fundum”. 
Het werd goedgekeurd. Professor Knockaert 
had gewonnen, tot groot ongenoegen van de 
Boone-fans die hun verontwaardiging luid-
keels lieten horen. Helaas voor hen was de 
jury onverbiddelijk. Mirjam Knockaert is de 
allereerste vrouwelijke Wijste Prof aan de 
Universiteit Gent. 

Vond Marc Boone het niet erg dat hij zo 
nipt het onderspit moest delven? Stiekem 
was hij toch een beetje opgelucht dat hij nu 
aan al die interviews ontsnapte. Het belang-
rijkste vond hij dat hij erbij mocht zijn en ge-
selecteerd werd door de studenten. Zelf wijt 
hij zijn nominatie vooral aan het verplichte 
vak dat hij geeft in het eerste jaar. Daardoor 
kent de hele faculteit immers zijn gezicht. 
Bovendien studeren veel van de studenten-
vertegenwoordigers geschiedenis en kennen 
hem dus ook. Verder is hij onderwijsdirecteur 
van de faculteit, waardoor hij meer “in het 
zicht loopt”. We peilden ook even naar wat 
hij nu zelf van zo’n initiatief vond. Hij quizt 

naar eigen zeggen anders nooit en vond het 
geen activiteit voor iedere avond, maar voor 
deze keer was het toch wel geestig.

Ook de GSR was heel erg blij met het 
initiatief. Zo’n opkomst hadden ze niet ver-
wacht. Het evenement is dus zeker voor her-
haling vatbaar. De online stemming kende 
eveneens een groot succes dit jaar. 5390 
studenten hebben hun voorkeur uitgespro-
ken — zo’n 400 meer dan bij de studenten-
verkiezingen. In de faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen stemde zelfs een dikke 40% 
van de studenten. Helaas moest hun kandi-
daat, professor Serge Van Calenbergh, ver-
stek laten gaan voor de finale. 

ClasH der faCulteiten

De winnares was alleszins erg gelukkig. 
Naast Schamper kwamen onder andere VTM, 
Radio 2 en De Gentenaar vragen om haar te 
mogen interviewen. 

u bent nu voor één jaar Wijste prof, hoe voelt 
dat?

“Dat voelt heel goed aan. Ik had helemaal 
geen nominatie verwacht. En dan win ik nog 
een quiz terwijl ik daar helemaal niet goed in 
ben. Mijn man lag plat van het lachen toen 
ik zei dat ik aan een quiz ging meedoen en 
mijn moeder had me ook al gewaarschuwd. 
Mijn encyclopedische kennis laat wel wat te 
wensen over, maar ik heb geluk gehad met 
de vragen.” 

u had ook een heel enthousiaste achterban? 
“Absoluut. Ik denk dat studenten Eco-

nomie sowieso heel enthousiast en actief 
zijn. Ze hebben me ook heel hard gesteund 
tijdens de campagne. Ik heb daar zelf niet 
zoveel voor gedaan, maar zij zijn wel gaan 

flyeren, hebben affiches gemaakt enzovoort. 
Maar het moet gezegd dat mijn medekandi-
daten ook veel supporters hadden. Het was 
bijna een clash van faculteiten op bepaalde 
momenten.” 

Waaraan denkt u dat u de nominatie voor 
Wijste prof te danken hebt? 

“Eerst en vooral geef ik een aantal leuke 
vakken. Ik geef bedrijfskunde, aan een grote 
groep en daarin kan je wel heel veel actua-
liteit verwerken. Verder geef ik enkele heel 
concrete vakken waarin de studenten de 
materie die ze leren in andere vakken kun-
nen toepassen op de praktijk. Zo organiseer 
ik ook een business game waarin ze allemaal 
een rol krijgen en ze echt tegen elkaar moe-
ten gaan opboksen. Studenten vinden het 
wel aangenaam om eens een andere onder-
wijsvorm te ervaren.” 

bent u nu niet bang dat u lang achtervolgd zal 
worden door het feit dat u niet wist wat een bull 
market is? 

(lacht) “Ik denk dat het vooral de zenu-
wen waren, want achteraf schoot het me wel 
allemaal weer te binnen. Er waren verschil-
lende dingen die ik eigenlijk wel wist, maar 
je komt er dan gewoon niet op.” 

Wat vindt u zelf van zo’n evenement?
“Ik vind het enerzijds fijn voor de studen-

ten dat er eens iets georganiseerd wordt. An-
derzijds vind ik het goed dat het onderwijs 
ook eens belicht wordt. Binnen de univer-
siteit zijn er veel criteria die gaan naar on-
derzoekskwaliteit. Uiteindelijk zijn er ook 
belangrijke factoren zoals goed lesgeven en 
zaken kunnen overbrengen naar de studen-
ten. Dat wordt op deze manier toch eens in 
de verf gezet.”  ¶
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Seks sijpelt ons leven binnen via allerhan-
de media. Van expliciet naakt, seksspeeltjes, 
handboeien tot hardcore pornografie — al-
les went. Niet verwonderlijk dus dat ook in 
Vlaanderen heel wat studenten hun nieuwe 
kicks zoeken in bdsm. No pain, no gain? In-
tegendeel: het psychologische aspect van 
bdsm is minstens even belangrijk als de fy-
sieke pijn. De afkorting staat voor bondage & 
discipline, dominantie & submissie, sadisme 
& masochisme. Een samenspel — in samen-
spraak — van gecontroleerde stress, verne-
dering, fysieke pijn en angst. Adrenaline en 
endorfines temperen onze pijnperceptie, 
waardoor bepaalde mensen genot ervaren. 
Bdsm speelt zich soms ook af buiten de 
slaapkamer en vormt zo voor sommigen een 
levenswijze, zelfs een geaardheid. Holebi’s 
weten intussen de weg naar verschillende 
verenigingen die hun belangen behartigen, 
maar waar kan een bdsm-minnende student 
heen voor een babbel over die gevoelens en 
hun bijhorende moeilijkheden?

bdsm aan de leie

In Antwerpen bestaan er voldoende 
clubs en kelders, maar in Oost-Vlaanderen 
blijkt contact zoeken met gelijkgestemden 

moeilijker, zeker in de categorie 18-35 jaar. 
Daarom stampten enkele studenten de ver-
eniging Kajira uit de grond. De naam komt 
uit de “Gor”-sciencefictionromans van John 
Norman en betekent ‘slaafmeisje’. De ver-
eniging wil een veilig aanspreekpunt vormen 
voor de bdsm’ers onder ons. Met activiteiten 
als ‘Kletsen in ‘t park’ hopen ze op een laag-
drempelige manier mensen uit te nodigen 
tot het delen van vragen, verlangens en erva-
ringen. Na een proefperiode waarin een aan-
tal studenten al toenadering zochten, wil 
Kajira nu ook officiële erkenning als studen-
tenvereniging. Om te verifiëren dat het niet 
om een aprilgrap ging, hadden we in het Ci-
tadelpark een gesprek met preses Caroline, 
een meisje met een opvallende halsband, en 
haar vriend Peter.

Wat betekent bdsm voor jullie?
Caroline: “Bij bdsm is de machtsverhou-

ding binnen het koppel ongelijk verdeeld, 
een van de twee is altijd ondergeschikt aan 
de andere. Voor ons is bdsm een manier van 
in het leven staan, iets wat veel mensen nog 
steeds niet begrijpen. Sommigen onder ons 
hebben het verteld aan familie of vrienden, 
en dat maakt het gemakkelijker om jezelf te 
zijn. Soms reageren ze gechoqueerd, maar 

een goede vriendin zei bijvoorbeeld: ‘Nu be-
grijp ik waarom je er zo vrolijk bijloopt de 
laatste tijd!’. De meesten zijn blij dat ze het 
weten.”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Caroline: “FetLife is onze Facebook, waar 

mensen onder andere sm-getinte foto’s kun-
nen posten. Daar hebben we een oproep ge-
daan om Kajira op te starten, voornamelijk 
gericht aan leden uit Oost-Vlaanderen. Ook 
op de site van Jong-Bdsm, een organisatie 
voor mensen tussen 18 en 35 jaar, mochten 
we reclame maken.”

Peter: “De meeste mensen bereiken we 
nog steeds via mond-aan-mondreclame, al 
denken we er ook aan om binnenkort een 
aankondiging te posten op Minerva. Onder-
tussen telt het bestuur vijf leden en is het 
totale aantal boven de twintig gestegen. De 
meeste mensen die we ons concept uitge-
legd hebben, reageerden opvallend positief. 
Er is best wel interesse naar.”

Weldra in uW auditorium

Wat willen jullie bereiken met kajira?
Caroline: “Wijzelf deden al een halfjaar 

aan bdsm voordat we FetLife gevonden 

Het bestaan van de eerste studentenvereniging voor bdsm aan de UGent is een 
feit. Bovendien wil het bestuur nu ook een aanvraag tot erkenning indienen.  
Een goedkoop excuus voor decadente orgieën in auditoria?

kletsen in  
het Citadelpark

door Tom De Maerschalck en Jantien Seeuws

“Sticks and stones may break my bones 
But chains and whips excite me” — rihanna

fo
to

 j
oo

st
 V

an
de

rd
ee

le
n



www.schamper.ugent.be

hadden. De eerste beurs die we bezochten 
was in Hamburg, omdat we niet wisten dat 
er in Vlaanderen ook plaatsen waren waar 
we terecht konden. We hopen studenten 
met vragen daarover sneller te bereiken. 
Onze eigen site is nog niet afgewerkt, maar 
zal binnenkort gemakkelijk bereikbaar zijn. 
We hebben naast onze praatavonden ook 
activiteiten gepland zoals bowling, lasers-
hooten, een sm-geïnspireerd toneel gaan 
bekijken en de Gentse Feesten bezoeken.”

anoniem blijven wordt dan wel moeilijk, ze-
ker met die erkenningsaanvraag.

Peter: “We willen niet per se anoniem 
blijven, we hebben niets te verbergen. 
Onze erkenningsaanvraag was ook niet 
anoniem. We willen vooral vervelende mis-
verstanden voorkomen, zoals bijvoorbeeld 
latere werkgevers die onze naam googelen 
en zo een slecht beeld krijgen. Vaak voelen 
mensen met zulke verlangens zich schul-
dig of beschaamd omdat ze niet goed we-
ten wat ervan te denken. Wij willen ze de 
kans geven uit de anonimiteit te treden als 
ze zich onder gelijkgestemden bevinden.”

Caroline: “Onze motivering is groten-
deels ideologisch. Praktisch bekeken wil-
len we vooral auditoria en lokalen kunnen 
gebruiken voor onze activiteiten. Maar dat 
is bijzaak. Het is dus gewoon de bedoeling 
om activiteiten te organiseren op openbare 
locaties zonder sociale druk. Dopen willen 
we zelfs niet, daar doen we niet aan mee.”

staan er ook heuse bdsm-activiteiten op de 
agenda?

Caroline: “Nee, we willen niemand aan-
zetten tot specifieke speelavonden of iets 
dergelijks. Wat sommige leden doen in hun 
privéleven is natuurlijk hun zaak, maar 
daar heeft de vereniging in principe niks 
mee te maken. Mensen die weten wat ze 
zoeken, vinden zulke evenementen trou-
wens ook gemakkelijk zonder ons.”

de doorsnee bdsm’er

Zijn er studenten onder jullie die sm-feestjes 
bezoeken, en hoe ver gaat een student op zo’n 
avond?

Peter: “Er zijn er zeker die dat doen, 
maar als mensen daar meer over willen 
weten, komen ze beter eens naar een van 
onze praatavonden. Hoe ver de bdsm-

minnende student tegenwoordig al gaat, 
hangt af van waar die zelf de grens trekt. 
Echte buitensporigheden zoals plas- of 
kakseks zie je eigenlijk nooit, al is het maar 
om hygiënische redenen. De meeste bds-
m’ers interesseren zich daar ook niet voor, 
dat is een specifieke fetisj.”

Caroline: “Er worden op zulke feest-
jes wel extremere dingen zoals naaldjes 
gebruikt. De mensen die dat doen, heb-
ben echter veel ervaring en zijn vaak ook 
iets ouder. Ze durven dan al eens sneller 
iets minder courants te proberen. Je went 
ook aan pijn. Als je een paar wasknijpers 
op mijn tepels zette toen ik net begon met 
bdsm, deed dat veel pijn. Nu voel ik dat 
gewoon niet meer. Je lichaam evolueert 
mee. Op die feestjes lopen er vaak mensen 
naakt rond, maar dat heb je in een publie-
ke sauna bijvoorbeeld ook. Echt buiten-
sporige dingen zijn wij in elk geval nog niet 
tegengekomen.”

Waar zitten de bdsm-studenten aan de 
ugent volgens jullie?

Caroline: “Zeer opvallend bij ons: de 
mannen komen uit de informatica en de 
vrouwen uit richtingen als psychologie en 
pedagogie. We hebben geen idee waarom. 
Het ene is natuurlijk een typische ‘man-
nenrichting’ en de andere zijn typische 
‘vrouwenrichtingen’, maar het is toch merk-
waardig. Er zijn wel al wetenschappelijke 
studies gevoerd naar hoeveel studenten er 
reeds aan bdsm doen. De cijfers variëren 
tussen de vijf en twintig procent, de meest 
recente schatting ligt op tien procent. Wel-
licht is dat zelfs een onderschatting, veel 
hangt af van wat je als bdsm bestempelt. 
Het leeft in elk geval veel meer onder stu-
denten dan soms vermoed wordt.”

We beginnen alvast argwanend rond te kij-
ken.  ¶

 
overweeg je na het lezen van dit  
artikel die sessie accupunctuur te  
wisselen voor een naaldensessie  
bdsm of wil je gewoon meer info?  

 
rep je dan naar www.kajira.tk  

of www.jongbdsm.be. 

moeten  
er nog  

minder- 
heden  
zijn?

Nu we toch bezig zijn: ook 
twee andere verenigingen heb- 
ben een aanvraag bij het Werk-
groepen en Verenigingen Kon-
vent (WVK) ingediend. Zo is er 
flux, een studentenvereniging 
voor allochtone jongeren met 
leerproblemen. Ze willen van in 
de middelbare school hulp bie-
den aan allochtone leerlingen, 
die soms verkeerd doorverwe-
zen worden. Naast daadwerke-
lijke studiebegeleiding willen 
ze hun leden ook verder op weg 
helpen in de verkeerd ingestelde 
arbeidsmarkt. Ambitieus.

Daarnaast is er ichtus, een 
christelijke vereniging die in 
heel Vlaanderen actief is. Hun 
doel is “het evangelie holistisch 
leven en verkondigen onder stu-
denten”. Ze benadrukken maat-
schappelijke relevantie, kritisch 
denken en het gemeenschaps-
gevoel. Maar toch ook een beetje 
dat Gods Koninkrijk op aarde 
moet ervaren worden zoals in de 
hemel.  ¶

de studentenverenigingen  
zijn online respectievelijk te  
vinden op www.vzwflux.be  

en www.ichtus.be.

•••
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SLO zkt contxt

Hoewel de Specifieke Lerarenopleiding na de hervorming uit 2006 intussen  
duidelijk vorm heeft gekregen, zijn de arbeidsmarkt, de overheid en het  
systeem van bekwaamheidsbewijzen nog steeds aan een revisie toe.

Het hervormen van de verscheidene le-
rarenopleidingen in de algemene Specifieke 
Lerarenopleiding (SLO) is allemaal goed en 
wel, tenminste zolang de arbeidsmarkt en de 
overheid ook mee evolueren en zich hieraan 
aanpassen. Tot op heden loopt deze contex-
tuele aanpassing nog steeds achter, wat jam-
mer genoeg enkele hindernissen creëert voor 
zij die de weg van een pedagogische carrière 
in het onderwijs willen inslaan.

universiteit versus avondsCHool

Of iemand mag onderwijzen in de hogere 
graden van het secundair onderwijs hangt 
in de eerste plaats af van een bewijs van pe-
dagogische bekwaamheid, wat in de prak-
tijk neerkomt op het Diploma van Leraar, 
behaald na het volgen van de SLO. De SLO 
vervangt de vroegere academische initiële 

lerarenopleiding (AILO), de initiële leraren-
opleiding van academisch niveau (ILOAN) 
en de GPB-opleiding/D-cursus. 

Dit betekent echter niet dat deze oplei-
ding nu verplicht aan de universiteit gevolgd 
moet worden. De SLO wordt namelijk aan-
geboden door universiteiten, hogescholen 
en de centra voor volwassenenonderwijs 
(CVO). Hoewel de toelatingsvoorwaarden 
enigszins verschillen, heeft het behaalde di-
ploma in alle drie de instellingen dezelfde 
waarde. 

Waar je deze opleiding volgt, maakt met 
andere woorden in principe niets uit. In 
de praktijk kiezen studenten toch massaal 
voor de SLO aan de UGent, ingericht door 
de faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen. 

De redenen hiervoor zijn divers. Voor en-
kelen was het gewoon de meest ‘logische’ 

stap, omdat ze de voorbije jaren reeds op de 
universiteit zaten en daar meestal ook best 
tevreden over waren. 

Ten tweede lijkt het verschil tussen één 
jaar (UGent) of twee jaar (CVO) toch een we-
zenlijke drempel te zijn. De meesten willen 
die opleiding ‘zo snel mogelijk achter de rug 
hebben’. Deze persoonlijke reden woog dan 
ook vaak zwaarder door dan het praktische 
element dat de avondschool nog met een an-
dere job of studie gecombineerd zou kunnen 
worden. Voor velen was dit ook niet aan de 
orde, maar dat neemt niet weg dat het voor 
zij die een postgraduaat, een nieuwe studie 
of een andere job ondernemen wel een inte-
ressante mogelijkheid is. 

Ten derde lijkt het verschil in de aanpak 
van het vakdidactische element toch ook af 
en toe een overwegende factor te zijn. Ter-
wijl sommigen het echt een meerwaarde 

Weg naar lerarendom werd geplaveid met kinderkoppen

door Rini Vyncke
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vinden om in vakdidactiek samen te 
zitten met bijvoorbeeld enkel men-
sen die Latijn onderwijzen (zoals 
aan de UGent het geval is), vinden 
anderen het dan net weer een waar-
devolle verrijking om bij het leren 
doceren van een vak samen te zitten 
met mensen met heel uiteenlopende 
achtergronden (zoals aan de CVO’s) 
om net op die manier met veel diver-
se onderwijsmethoden in contact te 
komen. 

Ten slotte wordt er frappant ge-
noeg vooral gekozen voor de UGent 
omwille van de overtuiging dat 
schooldirecties wél rekening zouden 
houden met de instelling waar het 
Dipoma van Leraar behaald is, ook al 
zijn die in se evenwaardig aangezien 
het om exact hetzelfde diploma gaat. 
Dit vormt stof tot nadenken. Hoe kun-
nen studenten ervan overtuigd raken 
dat de SLO een algemene opleiding 
is die aan verschillende instellingen 
gevolgd kan worden, als het werk-
veld toch een onderscheid blijft ma-
ken en de SLO nog steeds beschouwt 
als verschillende opleidingen zoals 
de vroegere AILO versus de D-cursus 
bijvoorbeeld?

bekWaam versus minder 
bekWaam

Wat iemand dan precies mag 
onderwijzen hangt af van het eer-
der verworven masterdiploma, hier 
bekwaamheidsbewijzen genoemd. 
Bekwaamheidsbewijzen worden 
vervolgens onderverdeeld in drie 
categorieën: vereiste bekwaam-
heidsbewijzen, voldoende geachte 
bekwaamheidsbewijzen en ‘andere’ 
bekwaamheidsbewijzen. 

De categorie waartoe een be-
kwaamheidsbewijs behoort, bepaalt 
de carrièremogelijkheden, met name: 
de ambten die je mag uitoefenen, de 
vakken die je mag geven, het soort 

onderwijs (bv. gewoon of buitenge-
woon), het onderwijsniveau (bv. kleu-
ter-, lager, secundair onderwijs), de 
onderwijsvormen en de graden waar-
in je mag lesgeven, in welke wedde-
schaal je bezoldigd wordt en of je al 
dan niet vastbenoemd kunt worden. 

Een vereist of voldoende geacht 
bekwaamheidsbewijs is één van de 
voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor een vaste benoeming en 
staat garant voor een wedde volgens 
de normale barema’s. Met een ander 
bekwaamheidsbewijs daarentegen, 
kan je aanstelling slechts beperkt zijn 
in de tijd, is een vaste benoeming niet 
mogelijk en ligt de wedde een stuk 
lager. 

Voor wie graag wil nagaan welke 
vakken hij zou mogen geven met zijn 
masterdiploma, aangevuld door het 
Diploma van Leraar, kan terecht op 
de website van de Vlaamse overheid: 
www.ond.vlaanderen.be/bekwaam-
heidsbewijzen. Dit is een interessante 
zoekmachine die heel gestructureerd 
aangeeft wat de mogelijkheden zijn 
per diploma. Wie bijvoorbeeld in het 
bezit is van een master wiskunde 
en een bewijs van pedagogische be-
kwaamheid (lees: wie de SLO gevolgd 
heeft) mag in de tweede en derde 
graad ASO, TSO en KSO wiskunde en 
technisch tekenen geven en zal hier-
voor vergoed worden volgens wedde-
schaal 501.

onbekWaam systeem

Op dit systeem zijn echter twee be-
langrijke kritische aanmerkingen te 
maken. Ten eerste zijn maar liefst 54 
masters niet in deze zoekmachine op-
genomen. Wat tevens betekent dat er 
voor deze masters ook niet bepaald is 
voor welke vakken zij over een vereist 
bekwaamheidsbewijs beschikken. 

De Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR), het autonome 

leraren-
opleiding 

door elkaar 
geschud

rv Sinds 2007-2008, naar aanleiding van 
het Decreet betreffende de lerarenopleidin-
gen in Vlaanderen van 6 december 2006, 
kunnen we in Vlaanderen spreken van twee 
soorten lerarenopleidingen. Enerzijds is er 
de geïntegreerde lerarenopleiding aan 
de hogescholen die via een professionele 
bachelor leidt tot een diploma Kleuteron-
derwijs, Leraar Lager Onderwijs of Leraar 
in het Lager Secundair Onderwijs (regent). 
Anderzijds is er de specifieke lerarenop-
leiding van 60 studiepunten die men kan 
volgen na eender welke andere opleiding 
(geneeskunde, talen, LO, etc.). Behalve in 
de vakdidactische opleidingsonderdelen 
focust deze opleiding dus niet meer op de 
eerder gevolgde studies, maar wel op de 
pedagogische competenties die nodig zijn 
als leerkracht. Hoofdzakelijk gaat dit om 
leerkrachten hoger secundair onderwijs 
(licentiaat), maar ook docenten hoger on-
derwijs, leerkrachten avondonderwijs en 
lesgevers met betrekking tot vormingen en 
trainingen komen uit deze opleiding voort. 
Wie echter reeds in het onderwijs staat, 
maar zonder erkend pedagogisch diploma, 
komt in aanmerking voor een LIO-traject. 
Een deel van de opleiding van deze ‘leraar 
in opleiding’ wordt dan vervuld op de eigen 
werkplek en vervangende opdrachten wor-
den aangeboden.  ¶

»
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U
overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten, haal-

de dan ook reeds in 2008 terecht aan dat “het systeem 
van bekwaamheidsbewijzen voor leraren in het se-
cundair onderwijs niet meer werd aangepast aan de 
nieuwe opleidingscontext die gecreëerd werd door de 
opeenvolgende decreten in het hoger onderwijs.” Tot 
op heden is deze lijst echter nog steeds niet aangepast, 
al wordt er in de wandelgangen wel van uitgegaan dat 
dit vroeg of laat in orde zal komen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de over-
heid om via dit systeem van bekwaamheidsbewijzen 
de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Vereiste 
bekwaamheidsbewijzen zouden dan aanduiden wie 
zeker geschikt was om een bepaald vak te geven, geba-
seerd op de specialiteit van het masterdiploma (bv. een 
master geschiedenis die het vak geschiedenis geeft). 
De voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen zou-
den dan aantonen wie eventueel ook geschikt is om 
een bepaald vak te geven (bv. een master geschiedenis 
die Frans geeft). Met andere woorden, een opleiding 
behaald buiten de specialiteit van het masterdiploma. 

Dit systeem staat nu echter ter discussie. Indien het 
vak dat je onderwijst een vak is waarvoor je slechts een 
voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebt, maakt 
dit een groot verschil uit om anciënniteit op te bouwen 
en een vaste benoeming te verkrijgen. 

Terugkoppelend naar vorig probleem wil dit bij-
voorbeeld zeggen dat iemand die de master Verge-
lijkende Moderne Letterkunde volgt, één van de 54 
masters die nog niet in de lijst zijn opgenomen, enkel 
vakken kan geven waarvoor het voldoende geacht is, 
aangezien er geen vereiste vakken voorhanden zijn, en 
deze persoon dus veel moeilijker een vaste betrekking 
in een school zal kunnen verkrijgen. 

Ironischer wordt het nog als je kijkt naar iemand 
die een master Engels deed na een bachelor Engels-
Nederlands en dan Nederlands gaat geven. Hoewel 
voor beide talen voldoende opleiding gevolgd is (de 
SLO vraagt samengeteld 60 studiepunten van een be-
paalde taal gevolgd te hebben, wat automatisch het 
geval is voor beide talen voor elke talenstudent die 
zijn bachelor afrondt), geldt dit toch slechts als een 
voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. 

De denkfout bestaat er hier met andere woorden 
uit dat enkel op het masterdiploma gefocust wordt om 
de bekwaamheidsbewijzen te bepalen. De VLIR ijvert 
er dan ook voor om dit te veranderen en bijvoorbeeld 
uit te gaan van het bachelordiploma om zulke situaties 
te vermijden. Nog beter zou volgens hen zijn om meer 
beslissingskracht te geven aan de schooldirecteur wat 
betreft de vakinhoudelijke bekwaamheid. De beslis-
sing van de schooldirecteur kan dan gebaseerd wor-
den op het diploma, het diplomasupplement, bewijzen 
van Eerder Verworven Competenties (EVC), etc.  ¶

Cultuurcheques:  
a long way down
Sinds 2002 kunnen studenten met de  
cultuurcheques van CJP een goedkoop 
cultureel bad nemen. CJP introduceerde 
dit jaar een nieuw concept voor deze cul-
tuurcheques, maar die nouveauté kaatste 
al vlug terug in het eigen gezicht.

Met de cultuurcheques kun-
nen studenten voor tien euro 
vijf cheques kopen die inwissel-
baar zijn in verschillende Gentse 
cultuurhuizen. In 2009-2010 gin-
gen de cultuurbonnen als zoe-
te broodjes over de toonbank, 
waardoor alle boekjes in het eer-
ste semester volledig uitverkocht 
waren. Het contrast met dit jaar 
is opvallend: volgens cijfers van 
begin maart liggen nog 1495 van 
de 3500 door de UGent aange-
kochte cheques stof te vergaren. 
Waar ging het mis?

foutenanalyse

Vorig jaar stonden de cultuur-
cheques nog niet op naam, waar-
door er lustig gefraudeerd werd. 
Daarom besloot CJP dit jaar de 
regels van het spel te verande-
ren: bij het inwisselen van je cul-
tuurcheque moet je sinds dit jaar 
ook je ‘CJP-cultuurchequecard’ 
bovenhalen. Slim bekeken, ware 
het niet dat studentenverenigin-
gen zo geen voorraad cheques 
meer kunnen aankopen voor 
hun leden. Met de presidiums als 
grootste afnemers voor de cul-
tuurcheques, niet de slimste zet 
ooit. 

Daarnaast kan de beroerde 
toestand van de cultuurcheques 
ook deels verklaard worden door 
het nieuwe verkoopsysteem. Stu-
denten krijgen dit jaar de che-
ques thuis opgestuurd, waardoor 
je niet meer impulsief een boekje 
kan aankopen om er dezelfde 
avond mee naar een voorstel-
ling te gaan. Je moet de aankoop 
van de cultuurcheques dus al 
een tijdje op voorhand plannen, 
en dat terwijl ‘student zijn’ en 
‘plannen’ niet altijd even goed 
samengaan.  

Wegens tegenvallende ver-
koopcijfers kwam CJP in febru-
ari haastig op zijn stappen terug. 
Studentenverenigingen kregen 
alsnog de mogelijkheid om meer-
dere pakketten cultuurcheques 
te kopen. Daarnaast werd ook 
een ‘Valentijnsactie’ georgani-
seerd om de teleurstellende ver-
koop opnieuw aan te wakkeren. 
Bij deze actie kreeg je het pakket 
cultuur alsnog meteen mee naar 
huis — zonder de heisa van het 
online activatiesysteem — en 
de eerste honderd kopers wer-
den zelfs gelokt met een gratis 
verrassing. Dit alles echter met 
weinig succes, ondanks de toch 
wel bijzonder pakkende en totaal 

door Lise Eelbode

»



niet ordinaire slogan “heb jij al betaald voor 
cheks?”.

geJost

De cultuurcheques zijn een samenwer-
king tussen CJP, Stad Gent en de onderwijs-
instellingen. Voor de UGent geeft de Gentse 
Studentenraad (GSR) als budgetpost 45 000 
euro vrij voor het project, en dit jaar werden 
opnieuw 3500 cultuurcheques aangekocht 
voor universiteitsstudenten. De samenwer-
kingsovereenkomst tussen CJP, Stad Gent en 
de onderwijsinstellingen wordt echter on-
dertekend door rector Paul Van Cauwen-
berge. Op dit formulier wordt de GSR zelfs 
nergens met naam vernoemd.

De GSR betaalt als budgetpost enkel de 
effectief ingewisselde cultuurcheques terug 
en investeert hier 45 000 euro in. Op de sa-
menwerkingsovereenkomst wordt ook het 
maximale bedrag vermeld dat de onderwijs-
instelling kan verdienen met de verkoop van 
cultuurcheques: 3500 boekjes aan tien euro 
het stuk, dus 35 000 euro. Vreemd genoeg 
staat nergens in de samenwerkingsovereen-
komst het maximale bedrag waarvoor de 
onderwijsinstellingen kunnen opdraaien. De 
GSR zet dus wel 45 000 euro apart voor de 
cultuurcheques, maar in de overeenkomst 

— die dus niet eens door de GSR zelf onder-
tekend wordt — staat nergens de garantie 
dat ze geen veel groter bedrag zullen moe-
ten dokken. 

Per volledig ingewisseld boekje cultuur-
cheques betaalt de GSR 51 euro. Van dat 
bedrag wordt nog de verkoopsprijs van het 
boekje afgetrokken, wat de maximale kost 
per boekje voor de GSR op 41 euro brengt. 
In het onwaarschijnlijke geval dat alle 3500 
boekjes volledig verkocht en ingewisseld 
worden, heeft de rector dus een contract on-
dertekend waarbij de GSR — of, aangezien 
de GSR zelf geen document heeft onder-
tekend, de universiteit zelf — 143 500 euro 
mag ophoesten. De belabberde verkoop van 
dit academiejaar maakt zo’n scenario weinig 
geloofwaardig, maar het blijft een bedenke-
lijke overeenkomst.

only one little duCk Came baCk

Er is uiteraard een verschil tussen aan-
gekochte cultuurcheques en cheques die 
ook effectief ingewisseld worden. Als bud-
getpost betaalt de GSR enkel die laatste te-
rug. Gemiddeld schommelt het verbruik van 
de cultuurcheques rond de 35%, terwijl het 
streefdoel een verbruik van 50% zou zijn. 
Het reëel verbruik aan de hogescholen tot 

nu toe — van de UGent zijn er momenteel 
nog geen cijfers — is echter slechts een ma-
gere 5 à 8%.

Het contrast met het vorige academiejaar 
is ronduit pijnlijk. In 2009-2010 werden alle 
5500 cultuurcheques uitverkocht en was er 
een verbruikspercentage van 55%. Met meer 
dan een derde onverkochte cultuurcheques 
en een verbruikspercentage van minder dan 
10%, kan de verkoop van de cultuurcheques 
gerust een epic fail genoemd worden. Voor 
de volgende jaren wordt dan ook onderzocht 
waar het dit jaar mis is gegaan. Maxime Ver-
vaet, GSR-afgevaardigde in de Stuurgroep 
Cultuurcheques, licht toe: “De resultaten 
van dit jaar dwingen ons tot een grondige 
herevaluatie van de werking van de cultuur-
cheques. Daarom heeft de stuurgroep cul-
tuurcheques besloten om een werkgroep op 
te richten om te onderzoeken of de cultuur-
cheques wel hét middel zijn om de cultuur-
participatie onder jongeren te verhogen. Een 
volledig nieuw concept wordt momenteel 
niet uitgesloten, maar zoiets vergt tijd.” 

Wie medelijden heeft met de 1495 cul-
tuurcheques die nu stof liggen te vergaren, 
kan voor tien euro alsnog een cultuurche-
queweesje oppikken in studentenhuis De 
Therminal.   ¶
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Geboortedatum? 23 november 1957
Woonplaats? “Sint-Amandsberg.”
Kinderen? “Drie. Mijn oudste zoon doctoreert, mijn 

dochter studeert Nederlands-Spaans en mijn jongste 
zoon is nog aan het uitzoeken wat hij gaat doen.”

Combinatie kinderen en werk? “Na de geboorte van 
mijn oudste zoon kreeg ik een aanbod om als postdoc on-
derzoek te voeren aan het Institute for Advanced Study in 
Princeton, het instituut waar Einstein ook heeft gezeten 
— waar ik overigens niets mee wil zeggen. (lacht) Mijn 
vrouw heeft toen haar werk opgezegd en is ook de jaren 
daarna thuis gebleven om voor de kinderen te zorgen. 
Dat ze nen onnozelaar zonder vast werk gevolgd is naar 
Amerika, daar ben ik haar nog altijd heel dankbaar voor.”

Wat wou u worden als kind? “Machinist op een 
stoomtrein. Als ik naar school ging, passeerde ik vier sta-
tions en in die tijd werden daar nog stoomlocomotieven 
gebruikt. (gepassioneerd) Zo een monster van staal, vuur 
en stoom bedwingen, dat leek mij wel de max. Maar ja, 
ze hebben de stoomtractie afgeschaft en toen was de ro-
mantiek eruit.

Mijn tweede droomberoep was astronoom, wat ik uit-
eindelijk ook geworden ben. Ik ben wat men in ons vak-
jargon een ‘romantische astronoom’ noemt, iemand die 
al van jongs af met het astronomievirus besmet is. Je zou 
dus kunnen zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep 
heb gemaakt. Hoewel, professor in de astronomie zijn is 
toch wel iets anders dan alleen maar door de telescoop 
kijken.” (lacht)

Ambities? “In de sterrenkunde niet zo veel. Decaan 
zijn is een fulltime job en mijn onderzoek staat op een 
laag pitje. Gelukkig heb ik twee jonge collega’s die het 
onderzoek opnemen. En daar heb ik vrede mee — meer 
nog, ik ben daar eigenlijk wel blij mee. ‘t Is aan die twee 
jonge gasten om de sterrenkunde verder uit te bouwen 
en ik moet mij daar niet te veel meer in moeien, vind ik.

Op persoonlijk vlak zal ik al heel blij zijn als ik lang ge-
zond kan blijven. Verder ben ik in mijn vrije tijd amateur-
dirigent. Ik heb een klein koortje dat ik dirigeer en dat wil 
ik nog wel een tijdje voortdoen.”

Moeilijkste beslissing? “Beslissen om decaan te wor-
den, omdat ik wist dat dat heel slecht ging zijn voor mijn 

wetenschappelijk onderzoek. De eerste jaren — ik ben 
nu vijf jaar decaan — dacht ik zowat iedere dag: heb ik 
wel de juiste beslissing gemaakt? Nu knaagt dat al wat 
minder.”

Grootste verwezenlijking? “Dat ik de sterrenkunde 
in Gent weer op de kaart gezet heb. Met alle respect voor 
mijn voorgangers, maar vóór mij was er geen onderzoek 
in de sterrenkunde. Nu heeft Gent weer sterrenkunde 
waar de universiteit fier kan op zijn en daar ben ik per-
soonlijk wel trots op.

Iets anders waar ik trots op ben, is de Volkssterren-
wacht Armand Pien. Ik heb het mee helpen mogelijk 
maken dat ze gerenoveerd werd en dat er nu zo veel ac-
tiviteiten georganiseerd worden. Al was dat niet alleen 
mijn verdienste: zonder de hulp van de rectoren onder 
wie ik mocht dienen en een hele hoop vrijwilligers was 
dat nooit gelukt.”

Bent u gelovig? “Ik ben katholiek opgevoed en dat 
draag je voor een stuk mee, maar het geloof zoals ik het 
heb meegekregen, boeit mij maar zeer weinig. Ik sluit 
niet uit dat er hogere machten zijn, maar ik kan dat niet 
bewijzen. Ik kan daarentegen ook niet bewijzen dat er 
géén zijn. Ik weet het gewoon niet.”

U moet aan de UGent één faculteit afschaffen of de 
uwe verdwijnt. Welke? “Ik denk dat alle faculteiten hun 
bestaansredenen hebben, maar ik vind ook dat er grijze 
zones beginnen te ontstaan met vakgebieden die kunnen 
behoren tot verschillende faculteiten. Je mag niet verge-
ten dat vier van de elf faculteiten al bestaan sinds 1817. 
Dat het concept ‘faculteit’ eens onder de loep wordt ge-
nomen of dat er eens nagedacht wordt over de missie 
van een faculteit, lijkt mij geen slecht idee. Het is ook niet 
echt productief dat faculteiten meestal tegenover elkaar 
staan. Ik zou een verandering dus eerder zien in die zin 
dan zeggen dat er één moet verdwijnen.”

De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op wel-
ke positie speelt u? “Ik heb nooit gevoetbald, maar ge-
steld dat ik het zou kunnen: een middenvelder die hier en 
daar een assistje geeft en zich zo probeert nuttig te ma-
ken. Maar zou je een voetbalploeg willen opzetten, moet 
je niét de elf decanen kiezen: dat speelt niet in ploeg. Dat 
is een garanti verloren wedstrijd!” (lacht)  ¶

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. Herwig dejonghe van de faculteit Wetenschappen, omdat zijn faculteit 
alweer naast de Wijste Prof-award greep. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
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een Half Huis in Het ufo

130 000 euro kost de nieuwe infobalie in het 
Ufo. Dit is zonder btw, interieur en computers. 
Veel geld voor een ovale blikken doos zegt u? Die 
vorm is de voornaamste oorzaak van de hoge 
prijs, aangezien het de fabricagekost van het 
gebogen glas was die de voornaamste slokop 
vormde. Er werd zelfs nog drastisch bespaard 
op het ontwerp (geen dak!) en men opteerde 
voor de goedkoopste van de vier offertes. Die 
offerte mochten we echter niet inkijken wegens 
“informatie die geheim moet blijven voor an-
dere aannemers”. Het eerste ontwerp was een 
donut, maar werd jammer genoeg afgekeurd 
wegens te duur. If you spill the money, spill it 
good.

vandamme Zegt verdoeme

Ex-prof Fernand Vandamme werd op 21 
maart veroordeeld voor frauduleuze praktij-
ken. Het onderzoek startte in 2005, toen een 
wakkere student aan de alarmbel trok. Deze 
jongeman voelde wellicht het gat in zijn 
portefeuille branden, net zoals elke student 
die de postgraduaatopleiding Kennis- en 
Informatiebeheer van Vandamme volgde. 
Door aanzwellend protest werd Vandam-
me voor de correctionele rechtbank van 
Gent veroordeeld tot achttien maanden 
cel — waarvan twaalf voorwaardelijk — 
en een geldboete. 

Wandelende Joden

Op 6 april gaat aan de UGent de the-
atervertelling De Wandelende Jood door 
Herwig Deweerdt in première. De 
voorstelling wordt getoond in het ka-
der van het August Vermeylenjaar en 
is gebaseerd op de gelijknamige roman 
van Vermeylen. De Wandelende Jood 
beschrijft de omzwervingen van Ahas-
verus, een eenvoudige Joodse schoen-
maker die Jezeke de rug toekeert en 
vervolgens troost zoekt in seks en 
drank. Essentieel hier zijn de gelij-
kenissen tussen het leven van Ahas-
verus en een doorsnee student. Meer 
info op www.ugentmemorie.be.  ¶

Washington is een kloppend politiek 
hart. Op een zucht vind je zowat alle be-
langrijke Amerikaanse overheidsgebou-
wen: het Supreme Court, het Witte Huis, 
het Congress. De stad ademt politiek. Over-
al staat wel iemand met één of ander bord. 
Abortus is moord. Congress luistert enkel 
naar corporate interests. Een vrouw houdt 
een rally against child protection services 
en laat haar publiek van drie zielen weten 
dat ze blij is met de diverse opkomst. Hon-
derd meter verder riep Jon Stewart zo’n 
200 000 Amerikanen op tot meer redelijk-
heid in het politieke discours.

Na een tijdje merk je ook hoeveel voor-
oordelen over de Amerikaanse politiek er 
in België bestaan. Dat heeft voor een deel 
te maken met een andere politieke cul-
tuur, maar ook met de manier waarop de 
media ons informeren. Na de verkiezingen 
van november nodigde de VRT twee De-
mocratische gasten uit, maar niemand die 
de Republikeinen vertegenwoordigde. Dat 
is onlosmakelijk verbonden met een be-
langrijk vooroordeel: we snappen niet dat 
de Amerikanen niet massaal voor de De-
mocraten stemmen. Wat de Democraten 
verkondigen — meer ethische vrijheden 
en een sterkere sociale zekerheid — sluit 
meer aan bij het politieke discours dat we 
in Europa gewoon zijn. 

Toch is de werkelijkheid genuanceer-
der dan dat. Ten eerste zijn veel Demo-
craten een stuk rechtser dan onze ‘linkse 
partijen’, en zouden die zich bij ons beter 
thuis voelen bij een partij als Open Vld. 

Ten tweede is het Amerikaanse 
politieke spectrum een stuk ge-
varieerder dan bij ons, waar het 
centrum overbevolkt is. Er zijn 
eigenlijk heel veel zaken waar-
over er in België een redelijk bre-
de consensus bestaat. Een vrije 
markt, maar ook een sterke soci-
ale zekerheid en veel bescherming 
voor consumenten en werknemers. 
In de Verenigde Staten heb je voor 
elk probleem wel een groep men-
sen die passioneel voor en tegen 
zijn. En ze uiten hun mening ook, in 
optochten, in kranten, op Facebook. 
De gemoederen raken daarbij wel 
eens verhit, maar echte incidenten 
zijn zeldzaam.

Die Europese bril maakt het voor 
ons ook moeilijk om een fenomeen 
als de Tea Party te begrijpen. Als er bij 
ons geprotesteerd wordt, hebben de 
betogers meestal een reeks eisen voor 
de overheid. Meer openbare financie-
ring in het onderwijs! Geen besparin-
gen! Betogen voor minder overheid is 
een fenomeen dat wij niet begrijpen. 
Opnieuw geeft dat aanleiding tot veel 
clichés over de Tea Party, die wij vooral 
associëren met Sarah Palin. Het gaat 
echter om een diverse beweging. De be-
weging is ook geen handpop van de be-
drijfswereld. Ze klaagt bijvoorbeeld aan 
dat belastinggeld gebruikt wordt om ge-
faalde banken te redden. Tijd voor een 
Belgisch theekransje?  ¶

Over de plas 
 en daar voorbij
“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.
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Wetenschap

Op het I-Brain-festival vond een opmerkelijk debat plaats tussen een fysicus,  
een neuroloog en een filosoof. Een debat over het meest fascinerende maar  
tevens meest onbegrepen aspect van onze hersenen: ons bewustzijn.

door Pieter Van Nuffel

Wat gebeurt in onze hersenpan op het 
moment dat we beseffen dat de realiteit 
wordt waargenomen? Speelt de kwantum-
fysica daar een relevante rol in? En bestaat 
er iets als een ‘ik-plek’ in de hersenen die je 
zou kunnen uitschakelen waardoor je niet 
meer voelt dat je er bent? Of is ons ik-besef 
eerder het resultaat van samenwerking tus-
sen verschillende hersenstructuren? Drie 
wetenschappers met drie verschillende ex-
pertises geven hun eigen aparte kijk op het 
bewustzijn.

de neuroWetensCHapper

Professor Patrick Santens komt, als neu-
roloog werkzaam aan het UZ, vaak in con-
tact met mensen die problemen hebben met 
bewustzijn en waarneming. Hij probeert in-
zicht te krijgen in de onderliggende neurale 
mechanismen daarvan. Volgens Santens 
kan men bewustzijn het best proberen te 
verklaren door de samenwerking van grof-
weg twee systemen in de hersenen. “Het eer-
ste systeem is datgene wat ons attent houdt 
en ons in staat stelt om prikkels te ontvan-
gen. Het is gelokaliseerd in de hersenstam. 

Bij mensen die zich in een coma bevinden, 
werkt dit systeem niet meer. Bijgevolg zijn ze 
niet meer in staat om verbinding te maken 
met hun omgeving.

In de cortex, de buitenste laag van de 
grote hersenen, treedt het tweede systeem 
in werking. Dat gaat de prikkels analyseren 
en de geïnterpreteerde informatie omzetten 
in gedachten. Patiënten die in een vegetatie-
ve coma zijn, ontbreken een goed werkende 
cortex. Ze kunnen wel prikkels ontvangen, 
maar ze zijn zich op geen enkel moment be-
wust van zichzelf of van hun omgeving. Hun 
bewegingen zijn puur reflexmatig. Belang-
rijk is dat bewustzijn niet gewoon de optel-
som is, maar wel een gevolg van de continue 
interactie tussen deze beide systemen.”

de fysiCus

Professor Jan Ryckebusch doceert onder 
meer kwantummechanica en statistische 
fysica. Hij vraagt zich af of de wetmatighe-
den die werkzaam zijn in de natuur ook kun-
nen gebruikt worden om de werking van het 
brein te helpen verklaren. “In de moderne 
wetenschap is het inzicht gegroeid dat de 

werkelijkheid bestaat uit verschillende la-
gen en dat de verhouding daartussen ont-
zettend complex is. De natuurwetten op een 
lager niveau bepalen immers niet wat er op 
een hoger niveau gebeurt. Die complexiteit 
wordt opgebouwd door de manier waarop 
de basisentiteiten van elke laag met elkaar 
interageren. Ook in de neurowetenschappen 
stuit men op dergelijke complexiteit. Het 
brein bestaat immers uit ontzettend veel 
neuronen, die elk met heel veel andere neu-
ronen verbonden zijn en met elkaar in wis-
selwerking treden.”

de filosoof

Professor Maarten Van Dyck is als weten-
schapsfilosoof geïnteresseerd in het verband 
tussen filosofische vragen (‘wat is kennis?’) 
en wetenschappelijke vragen (‘hoe werkt 
het brein?’). Een van de filosofen die deze 
vragen voor het eerst expliciet op de agenda 
heeft gezet, was René Descartes. Descartes 
dacht nog dat de interactie tussen lichaam 
en geest plaatsvond in de pijnappelklier. Van 
Dyck verwijst naar een gedachte-experiment 
dat ook bij Descartes zijn oorsprong vindt: 

Het grote 
bewustzijnsdebat
Is the mind what the brain does?
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“Veronderstel eens dat een mad scientist je 
brein uit je schedel wegneemt en het in een 
vat met vloeistof laat drijven. De neuronen 
worden verbonden met een supercompu-
ter en worden gestimuleerd met elektroden 
zodat je dezelfde zenuwprikkels krijgt als 
de prikkels die je zou ontvangen wanneer je 
brein nog steeds op dezelfde plaats zou zit-
ten. Vanuit je eigen bewustzijn kan je dan 
niet langer het onderscheid maken tussen 
de échte waarneming dat je op die bepaalde 
plaats bent en dezelfde schijnbare waarne-
ming wanneer je brein in zo’n vat ligt te we-
ken. Volgens sommige filosofen toont dat 
gedachte-experiment aan dat het bewust-
zijn enkel voortkomt uit de manier waarop 
het brein prikkels krijgt. Vanuit dit beeld is 
bewustzijn dus een private eigenschap van 
het brein die volledig van de werkelijkheid is 
losgekoppeld. Misschien is de werkelijkheid 
dan niet meer dan een illusie.

Volgens een andere strekking filosofen 
schort hier nogal wat aan: je mag het bewust-
zijn niet zomaar met het brein identificeren. 
Het brein zou misschien wel noodzakelijk 
zijn voor het genereren van een bewust-
zijn, maar niet voldoende. Volgens dat beeld 
schieten neurologische verklaringen dus al-
tijd tekort.”

een kWantumbrein?

is dat laatste beeld dan niet in conflict met 
het feit dat in experimenten het brein enkel on-
derzocht wordt in een scanner, los van de om-
geving?

Santens: “Het ‘isoleren’ van het brein in 
neurowetenschappelijk onderzoek is inder-
daad een van de tekortkomingen ervan. En 
toegegeven, het nodigt uit tot een relative-
ring van bepaalde van onze onderzoeksre-
sultaten. Hoewel het bewustzijn tot onze 
kerntaken behoort, hebben we er een wat 
oncomfortabele verhouding mee. Het vraag-
stuk welke rol onze hersenen spelen in de 
verhouding tussen waarneming en realiteit 
blijkt nog complexer dan eerder gedacht.”

in de visie dat we bewustzijn meer holistisch 
moeten gaan benaderen, moeten afstappen 
van de ‘brein in een vat’-idee en niet langer een 

onderscheid kunnen maken tussen het waarge-
nomene en de waarnemer, wordt vaak verwe-
zen naar de kwantummechanica. daarin wordt 
een deeltje beschreven als een superpositie van 
toestanden door een golffunctie die op verschil-
lende plaatsen tegelijkertijd aanwezig is, tot op 
het moment dat het wordt waargenomen en de 
golffunctie ineenstort.

Santens: “We zien binnen de neurowe-
tenschappen inderdaad veel modellen op-
duiken die op zoek gaan naar de interacties 
tussen de realiteit en de waarneming en die 
gebaseerd zijn op bepaalde kwantumproces-
sen die zich afspelen in neuronen. Die mo-
dellen zijn evenwel nog zeer controversieel.”

Ryckebusch: “Ook ik sta daar zeer scep-
tisch tegenover. Ik denk dat die modellen 
werden ontworpen met de euforie van de 
‘kwantumcomputing’ (het toepassen van 
‘kwantumverstrengeling’ zou computers mil-
joenen keren kunnen versnellen, tot nog toe 
evenwel zonder succes, n.v.d.r.) in gedachten. 
De kwantummechanica is dan wel de onder-
liggende theorie van de werkelijkheid, maar 
die werkelijkheid bestaat uit ontzettend veel 
lagen. Veel fysici zijn ervan overtuigd dat een 
brein geen kwantummechanica nodig heeft 
om te kunnen functioneren.”

die zienswijze wordt niet door iedereen ge-
deeld. volgens protagonisten als roger penrose 
ligt de verklaring van bewustzijn en vrije wil in de 
ineenstorting van de golffunctie op het moment 
dat je een kwantumsysteem observeert.

Ryckebusch: “Ik zal uitleggen waarom ik 
daar niet in mee ga. Kwantummechanische 
fenomenen spelen zich af op subatomaire 
schaal, terwijl het brein toch van de groot-
te-orde centimeter is. Er zijn slechts enkele 
kwantummechanische fenomenen die je 
ook kunt observeren op macroschaal, zoals 
supergeleiding. Zoiets kan zich echter enkel 
voordoen bij zeer lage temperaturen. Het 
brein werkt bij 37 °C. In dat soort omgeving 
is het voor de natuur praktisch onmogelijk 
om de onderliggende kwantummechanica 
ook tot werking te laten treden op grote 
schaal.”

Zijn die kwantumverklaringen van bewustzijn 
dan niet meer dan een modeverschijnsel?

Van Dyck: “Het is niet altijd even gemak-
kelijk om een onderscheid te maken tussen 
een modeverschijnsel en échte vooruitgang 
in onze kennis. Toch klinkt het naar mijn 
aanvoelen te veel als ‘bewustzijn en kwan-
tummechanica zijn twee dingen waarvan we 
weinig begrijpen, dus het moet wel iets met 
elkaar te maken hebben’. Dat lijkt me een 
zeer zwakke strategie en in die zin misschien 
eerder een modeverschijnsel.”

neurale netWerken

als de kwantummechanica niet het middel is 
om een beter inzicht te krijgen in het bewustzijn, 
wat dan wel?

Santens: “Misschien de theorie van neu-
rale netwerken. Men begrijpt nu dat datge-
ne wat in de hersenen gebeurt, niet in één 
gebied gebeurt maar door communicatie 
tussen verschillende groepen van zenuwcel-
len. Dat is interessante wetenschap die ons 
in staat zal stellen om de hersenen te beïn-
vloeden op een andere manier dan we nu 
gewoon zijn. Tot nu toe hebben we voorna-
melijk met farmacologische behandelingen 
gewerkt, we kunnen stilaan ook op een elek-
trische manier behandelen. Onderzoek naar 
neurale netwerken kan daar misschien toe 
bijdragen.”

Ryckebusch: “Het concept van netwerken 
duikt ook vaak op in de statistische fysica. 
Belangrijk daarbij is de idee dat het geheel 
véél meer is dan de som van de delen. Denk 
aan een kolonie mieren: elke mier an sich is 
‘dom’, maar de kolonie zelf kan een enorme 
‘intelligentie’ ontwikkelen. Er zijn heel veel 
kleine componenten die op een simpele 
manier met elkaar in interactie treden en 
daaruit komt complex gedrag voort. Derge-
lijke ideeën hebben hun ingang gevonden in 
heel wat wetenschapsgebieden en zijn ook 
de neurowetenschappen aan het binnensij-
pelen. De complexiteit van het bewustzijn 
moeten we dus in de eerste plaats zoeken 
in de manier waarop de neuronen met el-
kaar interageren en een complex netwerk 
vormen. De kwantummechanica zal daar-
bij waarschijnlijk slechts een secundaire rol 
spelen.”  ¶
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Om te begrijpen hoe verslaving werkt, moeten we 
naar de zenuwcellen oftewel neuronen kijken. Zij staan 
in voor bewegen en zintuiglijk waarnemen en commu-
niceren met elkaar via een chemische synaps. Die zorgt 
voor het vrijkomen van neurotransmitters — chemische 
stoffen zoals serotonine en endorfine. Wanneer neuro-
transmitters in de synaps worden geloosd, binden ze zich 
aan specifieke receptoren in de ontvangende cel. Hierop 
werkt de neurotransmitter inhiberend (tegenwerkend) 
of exciterend in. Elke neurotransmitter heeft een speci-
fiek nut. Zo staat dopamine in voor motoriek, stemming 
en verslaving. Het komt bijvoorbeeld vrij in het belo-
ningscentrum wanneer we eten, zeg maar een chemisch 
schouderklopje voor een gevulde maag.

Cocaïne is een inhibitor van de heropname van dopa-
mine en noradrenaline. Deze ‘pretsneeuw’ laat deze twee 
neurotransmitters dus wel vrijkomen, maar verhindert 
na hun geleverde arbeid het opnieuw opnemen voor la-
ter hergebruik. Gevolg is een constante gelukzalige roes, 
veroorzaakt door de dopamine. Cocaïne brengt daaren-
boven het autonoom zenuwstelsel (hartslag, spieren …) 
in overdrive en remt het hongergevoel (door de inhibi-
tie van noradrenaline). Omdat zo andere lichaamsfunc-
ties niet vervuld kunnen worden, activeert het lichaam 
een beschermingsmechanisme. De receptoren in de cel 

bestemd voor dopamine en noradrenaline worden afge-
sloten, het aantal receptoren neemt af en daarmee ook 
het effect van de drug. Wie de roespiek wil herbeleven, 
zal steeds meer moeten innemen. Dat heet gewenning of 
tolerantie. 

Afkicken brengt ontwenningsverschijnselen met zich 
mee. Door de afname van het aantal actieve recepto-
ren kan de (ex-)verslaafde niet de nodige dopamine en 
noradrenaline opnemen benodigd voor een behoorlijke 
werking van het autonoom zenuwstelsel, de motoriek en 
het gemoed. Amfetamine (speed) en methamfetamine 
(MDMA, xtc) daarentegen zorgen voor een excitatie in de 
werking van noradrenaline, met echter ook verminderd 
hongergevoel tot gevolg.

Voor alle (gelegenheids)gebruikers: langdurig en in-
tens gebruik van eender welke drug schaadt je zenuw-
stelsel. Er worden dan wel cellen gestimuleerd, maar 
andere cellen sterven permanent af. Je lichaam is niet ge-
maakt voor die gezochte soort opwinding. Om nog niet 
te spreken van de gevolgen: hartritmestoornissen, door 
verminderde registraties van de hartwerking en in om-
gekeerde richting de verminderde invloed van het brein 
hierop, en tanende motorische vaardigheden. Kortom: 
Just say no!  ¶

Hoe word je verslaafd?

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

door Charlotte De Brabanter
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Wie dacht dat alleen Jezus en een schare insec-
ten en hagedissen over water kunnen lopen, zit 
er naast. Ook een doodgewone sterveling kan 
het — mits een wat aangepaste vorm. De 
benodigdheden? Een liter kraantjeswater 
en 1200 gram maïszetmeel. Meng de in-
grediënten in een emmertje en leg een 
knikker op de bodem. Probeer er dan de 
knikker uit te halen. Helaas, het lijkt wel 
alsof je hand vast zit in het mengsel. Om 
eruit te geraken moet je je hand heel erg 
zacht naar boven bewegen. Erover lo-
pen? Geen probleem, maar dan moet je 
met je voeten juist heel snel over het op-
pervlak bewegen. 

Dit is duidelijk geen gewoon mengseltje 
meer. Men noemt dit dan ook een niet-new-
toniaanse vloeistof omdat haar viscositeit, een 
wetenschappelijk woord voor stroperigheid, geen con-
stante is. Zetmeel bestaat uit hele lange sterk vertakte molecu-
len. Wanneer iets snel door het mengsel probeert te bewegen, haken 
deze moleculen in elkaar, waardoor ze een soort vaste laag vormen 
waar je heel moeilijk door geraakt. Wanneer je echter heel traag be-
weegt, zal je nauwelijks weerstand merken omdat de moleculen nu 
rustig door elkaar kunnen bewegen. Een andere leuke toepassing 
van dit mengseltje: leg een geluidsbox op zijn rug en span plasticfolie 
over de speakers. Schep daar een paar lepeltjes Maizenamengsel op, 
laat vervolgens een nummer met zware bas spelen en kijk vol span-
ning naar wat er nu gebeurt …

onderkoelde Cola

Een leuk experiment voor op feestjes: zet enkele flesjes bier, cola 
of iets anders met bubbels in het vriesvakje, om ze er enkele minuten 
later met veel gevoel voor drama voorzichtig weer uit te halen. Het 
publiek zal teleurgesteld opmerken dat er niets veranderd is, de cola 
is zelfs niet bevroren. Tot iemand één van de flesjes opent: plots be-
vriest de hele inhoud van het flesje! Toverkracht, zal er hier en daar 
gefluisterd worden. Maar nee: simpele elementaire fysica kan dit hele 

fenomeen verklaren. Cola is eigenlijk gewoon water 
met allerlei opgeloste stoffen. Suiker, koolzuur-

gas (CO2) en plantenextracten zijn daar enke-
le van. Elke onzuiverheid opgelost in water, 

doet het vriespunt van de vloeistof dalen. 
Wanneer het flesje geopend wordt, komt 
de CO2 vrij. De vloeistof bevat dus min-
der opgeloste stoffen en het vriespunt 
stijgt. Terwijl het flesje eerst warmer 
was dan het oorspronkelijke vriespunt 
van de cola, zal het vriespunt nu hoger 

liggen dan de temperatuur van het flesje. 
Kortom: je drankje bevriest plots wél.

brilJante bruisballen

Wie geniet er niet van een heerlijk bubbel-
bad? Helaas is dit luxefenomeen in de meest ge-

zinswoningen (laat staan kotgebouwen) nog niet echt 
ingeburgerd. Een goedkoper alternatief zijn de zogenaamde 

bruisballen. Die hoef je nu ook niet meer te kopen, want je kan die 
heel gemakkelijk zelf maken. Alles wat je nodig hebt, zijn twee eet-
lepels citroenzuurpoeder, vier eetlepels natriumbicarbonaat (in de 
winkel te vinden als bakpoeder) en twee eetlepels maïszetmeel, die 
je in een kom goed mixt. In een andere kom mag je drie eetlepels 
plantaardige olie zoals sla- of olijfolie mengen met een kwart van een 
theelepel etherische olie die je zelf lekker vindt ruiken. Voeg daarna 
voorzichtig de olieoplossing bij het eerste mengsel terwijl je alles 
onder elkaar roert. Het eventuele bruisen mag je negeren. Probeer 
daarna het goedje tot een bal te kneden. Wanneer het mengsel je 
te droog lijkt, mag je gerust nog wat olie toevoegen. Na twee dagen 
uitharden kan je je eigen professionele bruisbal gebruiken. Het ge-
heim achter die bal? Het bakpoeder vormt koolzuurgas wanneer het 
deel uitmaakt van een oplossing met zuur. In vaste vorm kan het ci-
troenzuur geen kwaad voor het bakpoeder, omdat de twee dus niet 
in oplossing zijn, maar vanaf het moment dat de bal in water ligt is 
dat geen obstakel meer en beginnen ze spontaan te bruisen. Wie zijn 
bruisbal trouwens een extraatje wil geven, kan kleurstoffen onder de 
olie mengen. Uren badplezier verzekerd.  ¶

Iedereen heeft er wel eens last van: dode momenten. Op familiefees-
ten bijvoorbeeld. Of op een kotfeestje waar enkel de meest eenzame der 
Facebookvrienden op afkomen. Om uw gezelschap vanaf nu ludiek bezig 
te houden presenteert Schamper de allerleukste, wetenschappelijk ver-

antwoorde huis-, tuin-, en keukenexperimenten.

do try tHis at Home

door Lise Beirinckx
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Met wat speculaaskoeken en een beetje 
water kom je al een heel eind in de produc-
tie van de perfecte namaakdrol. Prak de spe-
culaas met wat water tot je een kleiachtige 
substantie krijgt. Vervolgens boetseer je het 
bruine goedje in de gewenste vorm, et voilà! 
Een realistische drol, maar dan zonder de 
stank. Voor bonuspunten kan je de specu-
laasdrol in het bijzijn van mensen met een 
gevoelige maag opeten.

sHime

Wetenschappers zijn natuurlijk niet te-
vreden met zulke amateuristische imitatie. 
Als je feces wilt namaken, dan moet je het 
goed doen, inclusief spijsverteringsstelsel 
en bijbehorende stank. Aan de UGent we-
ten ze precies hoe dat moet. Al enkele jaren 
apen Gentse wetenschappers de menselijke 
spijsvertering na met SHIME, de Simulator 
van het Humaan Intestinaal Microbieel Eco-
systeem. Deze kakmachine bestaat uit vijf 
vaten die verbonden zijn met tubes. Het eer-
ste vat is gevuld met een zure oplossing en 
doet dienst als maag. Na een paar uur in de 
maag wordt het voedsel overgepompt naar 
een tweede vat dat dienst doet als dunne 
darm. Vervolgens glijdt de substantie naar 
drie andere vaten die elk dienst doen als 

een deel van de dikke darm. 

Aangezien de vaten niet over hun eigen 
darmflora beschikken, voegen de onderzoe-
kers in de laatste fase verse uitwerpselen van 
een proefpersoon toe, waarna de bacteriën 
die zo in SHIME terechtkomen zich vrijelijk 
vermenigvuldigen.

onderZoek met kip

Het resultaat is weliswaar geen stevige 
drol, maar lijkt nog het best op wat je in het 
toilet terugvindt bij een zware aanval van tu-
rista. “Het is namelijk veel makkelijker om 
metingen uit te voeren op vloeistof dan om 
metingen uit te voeren op een vaste substan-
tie”, getuigt Tom Van de Wiele, professor in 
de gastro-intestinale microbiologie. SHIME 
wordt gebruikt om de effecten van allerlei 
bacteriën en voedingsstoffen op de mense-
lijke spijsvertering te testen. Zo gaan de we-
tenschappers na wat de effecten zijn van de 
contaminanten in al te doorbakken kip, of 
die van de probiotica, de zogenaamde goede 
bacteriën, in de verschillende fases van de 
spijsvertering. SHIME wordt ook gebruikt 
als testlab, onder de naam 

ProDigest, voor onder andere voedingsmul-
tinationals en farmaceutische bedrijven. De 
grootste verdienste van SHIME is weliswaar 
niet het onderzoek zelf, maar het feit dat het 
proefpersonen grotendeels overbodig maakt 
voor deze testen. Zonder proefpersoon val-
len niet alleen alle risico’s weg, maar ook veel 
externe factoren waar de wetenschappers 
anders geen greep op hebben. 

kakakunst

Kunstenaar Wim Delvoye bivakkeerde 
enkele dagen bij SHIME toen het project 
nog in zijn kinderschoenen stond. Misschien 
vond hij het betreurenswaardig dat de darm-
machine geen vaste stront produceerde, 
want uit zijn eigen kakmachine, Cloaca, komt 
volwaardige vaste stront. Diezelfde kunstige 
stront verkoopt hij bovendien in kleine pot-
jes aan hoge prijzen. De diarree van SHIME 
daarentegen wordt gewoon weggekieperd. 

Natuurlijk is er nog een laatste, bijzon-
der gemakkelijke manier om uitwerpselen te 
maken: eet iets! Vervolgens doet de originele 
en compleet menselijke kakmachine al het 
werk. Voordat iemand net zoals Delvoye be-
sluit te kapitaliseren, maar dan op zijn eigen 
kak: dat is al gedaan. In ’61 vulde de Italiaan-

se kunstenaar Piero Manzoni potjes met 
zijn feces en noemde het droogjes Artist’s 

shit.  ¶

Stront is een merkwaardig goedje, vol geheimen die de weten-
schap nog te ontdekken heeft. Daarnaast — en misschien bovenal 
— is kaka bijzonder handig voor allerhande komische doeleinden. 
Hieronder enkele technieken om zelf het bruine goud te maken.

door Sebastian Ippolito

Hoe maak Je kaka?
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Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit 
de wondere wereld der wetenschappen. door Elien Lefevere

Ook koeien kunnen een handje 
helpen in de strijd tegen de opwar-
ming van de aarde. Niet onbe-
langrijk aangezien deze winderige 
herkauwers verantwoordelijk zijn 
voor twintig à dertig procent van de 
broeikasgassen. De boosdoener is 
methaan, een gas dat geproduceerd 
wordt in hun maag en dat in grote 
hoeveelheden ontsnapt via mond 
en achterwerk. Het Gentse labora-
torium voor Diervoeding en Kwali-
teit van dierlijke producten denkt nu 
een oplossing te hebben gevonden. 
Een wijziging van het rantsoen kan 
volgens de UGent immers een gere-
duceerde methaanuitstoot tot vijf-
tien procent met zich mee brengen. 
Smaakmakers als lookextract, ka-
neel en tijm maken het voer gemak-
kelijker verteerbaar en verminderen 
daardoor de productie van methaan. 
Koeien worden dan niet alleen cu-
linair verwend, maar zijn ook nog 
eens ‘klimaatvriendelijker’.

Nog een nieuwtje uit de dieren-
wereld. Niet alleen bij mensen, maar 
ook bij wespen speelt de lichaams-
geur een grote rol in het voortplan-
tingsproces. Zo’n belangrijke rol dat 
vrouwtjeswespen volgens Duitse 
wetenschappers de kansen van hun 
zonen proberen te vergroten door 
hun eitjes te leggen op welgekozen 
planten. Mannetjeswespen die als 
eitje op een linolzuurrijke plant, bij-
voorbeeld een zonnebloem, worden 
gelegd, kunnen tijdens hun groei 
veel zuur opnemen. Dat maakt hen 
potent en gezond. Zo kunnen ze 
het zich veroorloven later als echte 
macho’s royaal feromonen — geur-
stoffen die het seksuele gedrag beïn-
vloeden — te verspreiden.

Mercurius, en vooral haar magne-
tische veld, intrigeert astronomen. 
Nu kan er een antwoord worden ge-
vonden op de verschillende onopge-
loste vragen over het hemellichaam. 
Amerikaanse sterrenkundigen zijn 
er immers in geslaagd de ruimte-
sonde messenger in een baan 
rond de planeet te brengen. Geen 
gemakkelijke opdracht aangezien 
de verschillende meetinstrumenten 
enkel optimaal functioneren bij lage 
temperatuur. Door geavanceerd iso-
latiemateriaal te gebruiken, werkt 
de meetapparatuur toch correct en 
kan het toestel bijvoorbeeld onder-
zoeken hoe het oppervlak eruitziet 
en wat de vorm en de sterkte zijn 
van het raadselachtige magnetische 
veld. Mercurius verborg zijn gehei-
men lang genoeg. En voor de geïn-
teresseerden: de ruimtesonde heeft 
een eigen twitteraccount!

Wij wisten het al lang, maar nu 
is het ook wetenschappelijk bewe-
zen: jeuk is besmettelijk. Wanneer 
je opmerkt dat iemand zich krabt, 
ontstaat er een prikkel in de centra-
le hersenen. Elke fysische sensatie 
die je dan gewaarwordt op je huid, 
ervaar je als jeuk. Amerikaanse on-
derzoekers kennen een evolutionai-
re verklaring toe aan dit fenomeen. 

Onze voorouders konden door dit 
radarsysteem avant la lettre beter 
hun door parasieten belaagde stam-
genoten vermijden.

Als je denkt dat de ontwikkeling 
van uw hersenen zich in dalende 
lijn bevindt — die alcohol zal toch 
enkele hersencellen aangetast heb-
ben — dan denk je verkeerd. Althans, 
dat is de conclusie van het boek The 
Secret Life of the Grown-up Brain, 
geschreven door wetenschapsjour-
naliste Barbara Stauch, waarin ver-
schillende hersenstudies verzameld 
zijn. Personen van middelbare leef-
tijd scoren beter op cognitieve tests, 
waarbij onder andere hun problee-
moplossend vermogen op de proef 
gesteld werd. Bovendien gaan hun 
sociale vaardigheden erop vooruit. 
En dit allemaal omdat de productie 
van myeline, een vetstof die de ze-
nuwen in de hersenen omringt, toe-
neemt na 50 jaar. Om de hersenen fit 
en goed geolied te houden, raden de 
wetenschappers wel aan denksport 
te beoefenen. Leg die sudoku’s dus 
nog niet aan de kant. 

Ten slotte wilden we u een foto 
van deze eigenaardige brachiopsi-
lus dianthus, behorende tot de fami-
lie van de handfish, niet onthouden. 
Handfishes scharrelen lustig rond 
op de zeebodem en waren tot voor 
kort, door hun merkwaardige ver-
schijning, vooral een inspiratiebron 
voor artiesten. Recent is er echter 
een wetenschappelijk onderbouwde 
monografie verschenen, waarin ook 
enkele pas ontdekte subsoorten zijn 
beschreven, waaronder deze roze va-
riant.  ¶

•••

•••
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cultuur agenDa

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”, dixit 
Herman Gorter. En eerlijk gezegd, we moe-
ten hem wel gelijk geven, want ook deze len-
te vult Gent je agenda met heel wat muzikaal 
moois. Wens je enkele onbeminde nachtega-
len te ontdekken? Of wil je tussendoor nog 
gauw een subversieve theatervoorstelling 
of memorabele tentoonstelling meepikken? 
Bedwing je nieuwsgierigheid en lees vooral 
niet verder!

ConCert

Hoog tijd om je vleugels nog eens te sprei-
den alvorens je terug in die geduchte gouden 
kooi aan het blokken gaat want op 9 april 
strijkt de Antwerpse Gipsy-Ska Orkestra 
neer in de Handelsbeurs. Met hun Balkan 
Beats, passionele gipsy en sterke ska beloven 
ze de boel alvast plat te walsen.

En wie er die bewuste avond maar niet 
genoeg van kan krijgen, die begeeft zich het 
best richting het BERLINAIRE festival in 
Vooruit. Op 8 en 9 april tref je er namelijk de 
beste bands, dj’s en live acts uit de Berlijn-
se elektronische muziekscene. Voor zij die 

liever in hogere sferen vertoeven is er Yuko, 
een veelbelovende Belgische postrockband 
die eerder al te zien was op het Zottegemse 
Dunk!festival, maar nu op 13 april Vooruit 
komt veroveren. Liefhebbers van de naar 
patchoeli ruikende Stef Kamil Carlens 
daarentegen kunnen op 16 april in de Han-
delsbeurs dan weer hun bevrediging vin-
den in een veelbelovend optreden van Zita 
Swoon Group & Flying Horseman.

podium

Wie een voorliefde heeft voor andersta-
lig theater kan op 5, 6 & 7 april jeugdher-
inneringen ophalen in De Centrale tijdens 
het feeërieke toneelstuk Peter Pan. De fri-
vole en toverachtige deerne Nele Van Den 
Broeck daarentegen tracht op 15 & 16 april 
via KWEST#1: Het Brein de mysteries van het 
menselijke brein voorgoed te ontsluieren. 
Benieuwd of het haar lukt dit wetenschappe-
lijk conundrum te ontcijferen? Haast je dan 
richting De Vieze Gasten!

De hardcore filmliefhebbers en maat-
schappelijk geëngageerden onder ons rep-

pen zich best op 23 april met hun blote 
knieën naar Film-Plateau om er documen-
tairemaker Joost Van Der Wiel in levende 
lijve te aanbidden. Die bewuste avond biedt 
zijn beklijvende documentaire Soles of Ethio-
pia er namelijk een venster op de alledaagse, 
harde realiteit in de Ethiopische hoofdstad 
Addis Abeba. Wie op 28 & 29 april nogmaals 
eens te gierig is of werkelijk krap bij kas zit, 
hoeft niet meteen te wanhopen, want Made 
in Studio Made in Studio van Ben Benaou-
isse is een theaterstuk, een beeldend werk 
én een dansvoorstelling ineen. Drie voor de 
prijs van één dus!

expo 

Wist u dat Vlaanderen na de Tweede We-
reldoorlog geteisterd werd door emigratie? 
Fotografe Layla Aerts brengt vanaf 15 april 
in het Caermersklooster haar kijk op deze 
onbekende immigratiegolf van Vlamingen 
richting Wallonië in beeld. Ook tijdens Ge-
kleurd verleden. Familie in oorlog in de Sint-
Pietersabdij kan je nog tot 25 april talrijke 
onthullende oorlogsverhalen ontdekken. 
En heb je al iets vernomen van die beruchte 
Broodthaersverzameling? Tot en met 5 juni 
kan je in het S.M.A.K. nog de verzamelde 
kunstwerken en archiefstukken van Marcel 
Broodthaers ontdekken. Of wil je als pseu-
dokunstkenner graag eens kennis maken 
met iets dat schippert tussen arte povera 
en minimalisme? Agua Caliente/Hot Water 
van de Spaanse kunstenaar Carlos Rodrí-
guez-Méndez voldoet aan al je tertiaire be-
hoeften. Deze is eveneens tot 5 juni nog te 
aanschouwen in het S.M.A.K.

Raar maar waar: tot 21 juni kan je in het 
MSK nog dé absolute duisternis beleven. 
Gastkunstenaar Leo Copers biedt bezoe-
kers de mogelijkheid om niet alleen onzicht-
baar te zijn, maar ook nog eens rondgeleid te 
worden door een blinde gids. Dit omgekeer-
de rollenpatroon belooft alvast een unieke 
ervaring te worden.  ¶

Yuko, op 13 april in Vooruit.
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voor het sprookjesachtige van Tim Wal-
ker, het erotische van Helmut Newton 
en het kleurgebruik van Juergen Teller. 
Deze 23-jarige jonge wolf fotografeerde 
reeds voor bekende namen als Levi’s, Vice 
Belgium en modeontwerper Icaro Ibanez. 
Nadat hij afstudeerde in de richting Gra-
fiek aan Sint-Lucas, besloot hij Fotogra-
fie te volgen aan de KASK. Die interesse 
in fotografie is echter pas de laatste twee 
jaar opgedoken, want aanvankelijk spits-
te Burez zich toe op schilderkunst. Onze 
musketier sleutelt nog aan zijn artistieke 
visie en maakt ondertussen fotografische 
adaptaties van klassieke schilderijen. 
Momenteel groeit ook zijn belangstel-
ling voor videokunst, wat hij omschrijft 
als een “heel intrigerend, maar ook erg 
stresserend medium. Je moet met zoveel 
rekening houden en op zoveel mensen 
vertrouwen.” Wie zijn exploten wil vol-
gen, neemt best een kijkje op zijn website 
www.athosburez.com of brengt een bezoek 
aan zijn tentoonstelling tijdens het Inter-
nationaal Fotofestival Knokke-Heist (van 
10/4 tot 13/6).  ¶

Ckadb Het 
Vlaamse film-

landschap heeft er 
een nieuwe telg bij: noordzee, texas 
is het langspeelfilmdebuut van regis-
seur Bavo Defurne, die over de lands-
grenzen heen reeds furore maakte met 
enkele kortfilms. Noordzee, Texas is 
een adaptatie van André Sollies Nooit 
gaat dit over en vertelt het verhaal 
van Pim (Jelle Florizoone) die ver-
liefd wordt op the boy next door Gino 
(Mathias Vergels). Dat terwijl Gino’s 
jongere zusje Sabrina (Nina Marie 
Kortekaas) op haar beurt verliefd 
wordt op Pim. Defurne mag oprecht 
trots zijn op de krachtige beeldtaal die 
hij tentoonspreidt. De beginscène al-
leen al haalt op vlak van camerawerk 
en belichting een hoog internationaal 
niveau. Café Texas zal er nog nooit zo 
belangwekkend hebben uitgezien. De 
acteerprestaties van Jelle Florizoone, 
Nina Marie Kortekaas en Mathias 
Vergels zijn integer en schijnen moei-
teloos. Defurne heeft hier wederom 
goed gekozen en begeleid. Waar het 
schoentje dan wel wringt, is bij het 
verhaal zelf. Het ontbreekt aan echt 
sterke dialogen en doordat het hoofd-
personage bijna niets zegt, wordt het 
inlevingsvermogen van de kijker sterk 

beperkt. Spijtig maar helaas: de film is 
geen meeslepende roman.

Van dit soort adaptatieproblemen 
had Tommy Lee Jones absoluut geen 
last in zijn nieuwste film the sun-
set limited, naar het theaterstuk van 
Cormac McCarthy. Het recept voor 
deze film: twee topacteurs, één klein 
appartementje en een killer van een 
dialoog goed voor anderhalf uur vin-
gerlikkende discussies tussen Black 
(Samuel L. Jackson) en White (Lee 
Jones zelf) over geloof en ongeloof, 
moord en zelfmoord. Er werd op de 
kleinste details gelet, van de vertol-
king van de personages tot zelfs het 
meest subtiele lichtspel. Zo worden er 
niet enkel in de dialoog, maar ook bij 
het uiterlijk van de personages retori-
sche hulpmiddelen aangewend. White 
is niet gelovig en draagt een vaal rode 
T-shirt, zijn wenkbrauwen doen ook 
vrij duivels aan. Black daarentegen 
wordt afgebeeld als een conciërge in 
een grijsachtige tenue die vaagweg 
doet denken aan Morgan Freeman 
in Bruce Almighty. The Sunset Limited 
is een sterk staaltje van alles, behalve 
actie. Als je eens een filosofisch dagje 
hebt, dan is dit het beste middel om 
voor even je honger te stillen.  ¶

«   FIlm
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over het overleven van de vinyl

Grijsgedraaide  
kunstwerkjes
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Krrsssscch krrsssscch krrsssscch. Neen, dit is niet het geluid van Q-music, maar 
de magische klank van een naald die zich tegen een lp aanvlijt. Een geluid dat ook 
steeds meer studenten leren waarderen.

door Bart Bruneel en Ine De Jonge

Het zwarte goud is aan een opmars bezig. 
Terwijl de verkoop van albums — zowel in 
digitale als in analoge vorm — in 2010 verder 
de dieperik inging, steeg de verkoop van vinyl 
met veertien procent, althans in de VS. Bob 
Drieghe, eigenaar van de Gentse platenzaak 
Vynilla en labelbaas van Vynilla Vinyl, geeft 
geschiedenisles: “In het begin van de jaren 
90, toen de cd erg populair werd, hebben 
vooral de grote platenfirma’s getracht om 
vinyl een kunstmatige dood te doen sterven. 
Tussen ’92 en ’97 is er dan ook weinig op vinyl 
verschenen. De grote labels zijn echter niet 
in hun opzet geslaagd, door toedoen van de 
independents. Dat zijn kleine onafhankelijke 
platenlabels die het belang van vinyl inza-
gen. Zij bleven lp’s persen. Tussen dan en nu 
is vinyl steeds belangrijker geworden. Tot op 
het punt dat de grote platenfirma’s nu bijna 
alles weer op plaat uitbrengen, dat er ont-
zettend veel re-issues zijn, dat winkels zoals 
Fnac, die vijftien jaar geen vinyl verkochten, 
er nu weer een plaats voor voorzien. Dus er 
is zeker een enorme revival.”

ConCurrerende snoepers

Karel Van Audenaerde, verkoper in 
Music Mania en bezieler van Music Mania 
Records, nuanceert: “Het is eigenlijk een ja-
en-nee-verhaal. Neen, er is geen hype rond vi-
nyl. Vroeger ging er meer over de toonbank, 
vooral omdat dj’s vroeger met lp’s draaiden. 
Die hebben de markt levendig gehouden, 
maar zijn nu volledig afgehaakt en draaien 
met mp3’s. Daardoor zijn er heel wat distri-
buteurs en grote winkels failliet gegaan. Wat 
je wel ziet, is dat er een heropleving is wat be-
treft indie- en rockplaten.” Volgen de Gentse 
studenten de nieuwe hype? Een blik op de 
klanten in de Music Mania beaamt dit.

Op naar de concurrentie. “Zowat an-
derhalf jaar geleden zijn we begonnen met 
een zeer klein aanbod aan lp’s”, legt Daan 
Hoenraet uit, verantwoordelijke voor het 
muziekaanbod in Fnac Gent. “In het be-
gin bestonden onze klanten uit nostalgici, 

mensen die hun collectie wilden uitbreiden. 
Maar ik heb de indruk dat ook jongeren pick-
ups beginnen kopen. De huidige studenten 
vormen een verloren generatie. Ze kennen 
enkel downloads. Gelukkig worden ze door 
de anciens aangemoedigd om ook eens een 
plaat te beluisteren. Ik verwacht nog een ste-
vige groei in de verkoop.” Het geeft alleszins 
de indruk dat ook grotere multimediafilia-
len op de kar springen en zo klanten van de 
kleinere platenwinkels afsnoepen. Hoenraet 
spreekt dit tegen: “Die winkels hebben hun 
eigen publiek. We willen gewoon een breed 
aanbod aanbieden voor muziekfanatici of 
mensen die op zoek zijn naar iets nieuws.”

Waardevolle lyriek

Het ontdekken van oude muziek lijkt een 
van de voornaamste redenen waarom stu-
denten zich op vinyl storten. “Pink Floyd, 
om maar iets bekends te noemen. Dat ver-
koopt zeer goed op vinyl, ook aan jonge 
gasten. Het zijn platen die van generatie op 
generatie opnieuw ontdekt worden”, licht 
Van Audenaerde enthousiast toe. Een van 
de studenten die we onderwierpen aan een 
vragenvuur, verklaarde het als volgt: “Bij het 
krakende gesleep van de naald over de plaat 
hoort nu eenmaal een gitaarriff van Bowie 
of een jazzmelodie van Louis Armstrong.”

Voor gepassioneerde muziekliefhebbers 
heeft vinyl altijd een bepaalde meerwaarde. 
Vraag een verzamelaar waarom een lp zo ge-
weldig is en hij begint op lyrische wijze de 
geur van de kartonnen hoes of het ritueel dat 
aan het beluisteren vasthangt te omschrij-
ven. Het valt op dat cd’s zowel in verkoop als 
in waardering aan het kelderen zijn. Vaak 
wordt hier op snedige manier verwezen naar 
het feit dat grote multimediawinkels de cd’s 
vaak enkele maanden na de release al aan 
midprice verkopen. 

Ze gooien er als het ware mee naar je hoofd. 
Met vinyl ligt dat helemaal anders. Het is 
een product waar je nog de rommelmark-
ten of platenwinkels voor moet afschuimen. 
Volgens Bert Ostyn, zanger van Absynthe 
Minded, is het iets waar je als luisteraar 
intensiever mee bezig bent. “Vinyl is voor 
mensen die diepgaand willen bezig zijn met 
het beluisteren van muziek. Het heeft nog 
een echte waarde, wat de cd vandaag niet 
meer heeft.” Hierin wordt hij bijgestaan door 
Karel Van Audenaerde: “Er is toch niets fij-
ner dan een vinyl nemen, hem omdraaien, 
eens kijken of er geen krassen opstaan en 
de hoes bewonderen.” Bert vult aan: “Vinyl 
heeft iets mysterieus in mijn ogen. Ik kan er 
zo gelukkig van worden als ik een bepaalde 
lp toevallig tegenkom. Het grafische komt 
ook zo goed uit, wat echt voor een extra 
waarde zorgt. Het heeft gewoon een tijdlo-
zer karakter.”

voer voor nostalgiCi

Onder de studenten gaat het vooral om 
de sfeer van vroeger die ze via het vinyl deels 
kunnen opsnuiven. “Oude platen ademen de 
geest van de tijd waarin ze gemaakt zijn. Een 
atmosfeer die ik terug tot leven kan wek-
ken als ik de naald er op zet.” Of er worden 
beelden van vroeger opgeroepen: “Ik vind 
het geweldig om platen in mijn handen te 
hebben die mijn pa als jonge kerel op zijn 
kamer in Gent draaide, misschien wel ter-
wijl mijn mama als verliefd kalf naast hem 
stond. Ik word daar oprecht een melig kind 
van.” Nostalgie wordt in één adem genoemd 
met de vinylplaat. Het is vaak via de collec-
tie van de ouders dat de jongeren in contact 
komen met tijdloze muziek. Volgens Karel 
heeft het niet enkel met nostalgie te maken. 
“Er zijn effectief heel wat jonge gasten die nu 
opnieuw vinyl willen kopen. Waarschijnlijk 
omdat ze toch iets tastbaars willen hebben, 
als tegenreactie op de anonieme mp3-cul-
tuur.” Dat bevestigt een student: “Ik erger me 
aan de wegwerpcultuur die momenteel »
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c
Stars We Shared, de debuut-ep van 
Amatorski, ging als zoete broodjes 
over de toonbank en de Belgische 
RSD was geboren. “RSD is vier jaar 
geleden gestart in Amerika met de 
bedoeling om de mensen opnieuw 
naar de platenzaak te krijgen, waar 
ze gelijkgestemden kunnen ont-
moeten. Dat wordt bereikt doordat 
de platenwinkels heel beperkte lp’s 
uitbrengen die enkel die dag zouden 
mogen worden verkocht. Supergeli-
miteerd dus.” Zo valt in Vynilla on-
der meer de punkklassieker I Can’t 
Live in a Living Room van Red Zebra 
te scoren. In Music Mania wordt 
vooral het sociale aspect van Re-
cord Store Day benadrukt. “Record 
Store Day is een dag om de onafhan-
kelijke platenwinkel te vieren. Het is 
meer het sociaal contact dat telt. Je 
kan onze zaak vergelijken met een 
krantenwinkel. We wisselen con-
stant muzikale kennis uit met de 
klanten.”

Drieghe schat de toekomst van 
RSD rooskleurig in maar waar-
schuwt dat het oorspronkelijk con-
cept goed in de gaten moet worden 
gehouden. “Terwijl ik vorig jaar de 
enige was die me er mee bezig hield, 
zullen er nu op 16 april tientallen 
Belgische releases zijn. Ik ben echt 
blij dat er zoveel andere mensen op 
de kar gesprongen zijn. Het moet 
wel zo blijven dat de gelimiteerde 
edities na die dag op zijn, zodat er 
een hele groep mensen op die spe-
cifieke dag naar de winkel komen. 
Zoals het nu verloopt, heb ik daar 
mijn twijfels over. Het mag geen 
stunt worden om meer platen te 
verkopen.”

Over de toekomst van vinyl klinkt 
niet iedereen unisono. “Als je het mij 
vraagt, zal vinyl de cd overleven”, al-
dus Bob Drieghe. Van Audenaerde 
is sceptischer: “Ik denk dat vinyl een 
nichemarkt zal blijven, beperkt tot 
alternatieve muziek, in de breedste 
zin van het woord natuurlijk.” Hilke 

voorspelt een andere toekomst: 
“Ik denk dat cassettes het 

nieuwe vinyl zullen worden.” 
(lacht)  ¶

domineert. Een lp opleggen ver-
eist een handeling, concentratie en 
zorg voor je materiaal waardoor je 
meer bewust bent van de muziek. Je 
kan het vergelijken met een hardco-
ver van een boek. Voor iemand die 
weinig leest, biedt het geen meer-
waarde, maar voor een boekenfa-
naat is het geweldig om een speciale 
editie in handen te hebben.”

Amatorski besloot vorig jaar 
ook hun ep op vinyl te releasen via 
het label Vynilla Vinyl. We infor-
meerden bij contrabassist Hilke 
Ros over die keuze. “We wilden iets 
maken dat op artistiek vlak interes-
santer was. Het hele vinylconcept 
is charmant en past bij wat we wil-
len uitstralen. Een plaat is een in-
teressanter formaat om mee uit te 
pakken qua artwork en klank. Het 
wordt op die manier een collector’s 
item, een hebbeding.” In bepaalde 
mate heeft het wel te maken met 
een nostalgisch verlangen: “Het is 
natuurlijk zo dat er altijd bepaalde 
dingen terugkomen, zeker als er 
waarde aan vastzit. Dat is bij de vin-
tage mode ook zo. Die waarden en 
betekenissen kunnen wel evolue-
ren, net zoals in de muziek. Vandaar 
dat vinyl misschien weer zo’n vlucht 
heeft genomen.”

CraZy for gouden folie

Een meer specifieke meerwaarde 
die bij alle geïnterviewden terug-
kwam, was het oordeel dat een lp 
als kunstobject wordt aanschouwd. 
Als je rondsnuffelt op rommelmark-
ten of in platenwinkels kan je op 
echte pareltjes botsen. Zoals Bob 
Drieghe beaamt: “Het kunstzinnige 
aspect is niet te verwaarlozen. Een 
cd heeft op artistiek niveau weinig 
waarde, terwijl vinyl een art object 
is.” Dat merken de vinylliefhebbers 
onder de studenten ook. “De char-
me van de hoezen, die vaak echte 
kunstwerkjes zijn. De lyrics die aan 
de binnenkant geschreven staan. 
Het zijn die kleine dingen die lp’s zo 
veel kostbaarder maken.” Het kunst-
zinnige van de plaat is dus deels de 

reden waarom vinyl overeind blijft 
staan in dit digitale tijdperk. Voor 
Bert Ostyn is het vooral het duur-
zame dat zorgt voor de charme van 
platen. “Een lp is meer een object op 
zich, inderdaad een kunstobject.”

Tom Boute is grafisch vormge-
ver. Voor Record Store Day heeft hij 
de hoezen ontworpen van de geli-
miteerde singles van Isbells, Trixie 
Whitley en Absynthe Minded. “Een 
lp biedt veel meer speelruimte, je 
kan er veel meer details en verwij-
zingen in kwijt. Op de coverfoto van 
de laatste plaat van Absynthe Min-
ded, die met de maskers, zit Bert 
bijvoorbeeld met een kubus in zijn 
handen. De kleur van het vlak dat 
naar de camera gericht is verandert 
op iedere editie. Ik heb ook gou-
den folie gebruikt bij kaarsen die ze 
vasthouden. Het is een andere soort 
van vormgeving, maar het is leuker 
voor mij als ik bepaalde details kan 
uitvergroten.” Hij beseft dat deze 
bijzonderheden voor de echte ver-
zamelaars zijn weggelegd. Ook valt 
het hem op dat het concept van een 
plaat aan het verdwijnen is: “In mijn 
tijd kochten we een plaat en die 
werd letterlijk grijsgedraaid. Nu is 
dat anders, want je kan aparte num-
mers downloaden. Het totaalpak-
ket van de plaat vervaagt. Maar dan 
zijn het die speciale details zijn die 
ervoor zorgen dat de mensen weer 
de platenwinkels gaan opzoeken.” 
Voor hem is het kunstzinnige van de 
lp dus van essentieel belang. “Je wilt 
niet weten hoeveel lp’s ik al gekocht 
heb met rotslechte muziek op, maar 
die ik gewoon moest hebben omwil-
le van de prachtige covers.” (lacht)

CassettetJe

Op 16 april vindt Record Store 
Day plaats, een dag waarop vinyl 
en de onafhankelijke platenwinkel 
gevierd wordt. Wie is er beter ge-
schikt om daar iets over te vertellen 
dan Bob Drieghe, zaakvoerder van 
Vynilla, die vorig jaar als eer-
ste in België een exclusieve 
RSD-release plande? Same 

“er is toch niets 
fijner dan een 

vinyl nemen, 
hem omdraai-
en, eens kijken 

of er geen kras-
sen opstaan en 

de hoes be-
wonderen.” 

»
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Sailstorfer en Broodthaers in ‘t S.M.A.K.

Het S.M.A.K. brengt momenteel de tentoonstellingen 
Raum und Zeit en MARCEL/Het Broodthaerskabinet. Daar-
naast toont men ook nog een sculptuur met pvc-buizen 
van de Spaanse kunstenaar Carlos Rodríguez-Méndez 
en is er Joy and Disaster, waarin het werk van acht Hon-
gaarse kunstenaars in dialoog treedt met de collectie van 
het museum. Wij spitsen ons even toe op de expo’s van 
Michael Sailstorfer en Marcel Broodthaers.

sternsCHnuppe

Zwarte, rubberen wolken hangen dreigend boven het 
voorportaal van het S.M.A.K.. Het is het werk van Micha-
el Sailstorfer (1979), een Duitse kunstenaar die er onder 
de titel Raum und Zeit een overzicht van zijn werk brengt. 
Op internationaal vlak is de jonge Sailstorfer al een grote 
naam, maar het is nu pas de eerste keer dat zijn werk op 
grote schaal te zien is in België. Sailstorfer probeert de 
twee componenten uit de titel van de tentoonstelling, 
tijd en ruimte, te kneden om te onderzoeken hoe licht, 
geur en klank ook plastische materialen kunnen wor-
den. De Duitser beroept zich daarbij op een tactiek die 
al beproefd is sinds Marcel Duchamps toiletpot: haal 
objecten uit hun vertrouwde context en plaats ze in een 
museum. De beeldhouwer Sailstorfer doet evenwel iets 
meer dan dat. 

Het boekje dat bij de tentoonstelling hoort, geeft enkel 
hints over de achterliggende bedoelingen van de kunste-
naar. Vooral kijken is belangrijk en de toeschouwer heeft 
de betekenisverlening zelf in hand. De video STERNSCH-
NUPPE, waarin Sailstorfer een lantaarnpaal afschiet van 
op zijn omgebouwde auto (zie foto) en zo zijn eigen val-
lende ster wil creëren, illustreert perfect de verwonderde 
blik van de kunstenaar. Alleen de bezoeker die ook met 

zo’n blik naar het werk van Sailstorfer kijkt, zal gelouterd 
naar buiten komen.

mossels en anarCHie

Het S.M.A.K. heeft al altijd aandacht gehad voor het 
werk van de Belg Marcel Broodthaers. In 1973 kocht 
het museum het werk Miroir d’Époque Regency aan. Later 
volgden nog belangrijke werken en documenten, waar-
onder de Grande Casserole de Moules — beter bekend 
als ‘de mosselpot’. Door zijn toenemend belang binnen 
de collectie ontstond het idee om het werk van Brood-
thaers een vaste plaats te geven. Heel belangrijk is dat 
men niet enkel de collectie wil tonen, maar ook situeren 
en documenteren. Zo wordt vermeden dat de museum-
bezoeker een soort mausoleum van het werk van Brood-
thaers binnenstapt. 

De grote blikvanger van de openingsavond was de 
maquette van wat het ‘Broodthaerskabinet’ moet wor-
den. Het kabinet krijgt een plaats op de grens tussen het 
museum en de enorme Floriahal. Die plek in de marge 
is volgens het museum de perfecte plaats om het muse-
ale gebeuren in vraag te stellen. Daarmee probeert het 
S.M.A.K. op ietwat paradoxale wijze aan te sluiten bij de 
geest van Broodthaers’ werk. Hij stelde in de jaren zestig 
en zeventig met verschillende acties het museum als in-
stituut in vraag en formuleerde een ironische kritiek op 
culturele tradities. De vraag is maar of Broodthaers’ anar-
chistische oeuvre zo tot zijn recht komt en of de tijdsge-
bondenheid van zijn werk het kabinet toch niet de allure 
geeft van een mausoleum. Momenteel kan je alvast één 
kamer van het kabinet binnenstappen. Tegen 2013 zou 
de bouw afgerond moeten zijn en krijgt de Broodthaers-
collectie zo een definitieve plaats binnen de muren van 
het m(a)us(ol)eum.  ¶

Op vrijdagavond 25 maart opende het S.M.A.K. zijn deuren om vier nieuwe 
tentoonstellingen los te laten op het publiek. Je kan er voortaan naar opge-

blazen boompjes, de achterkant van de maan en 36 reusachtige pvc-buizen 
gaan kijken. En nog meer natuurlijk. door Magalie Lagae
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Warschau, Boekarest, Melbourne, Milaan, 
Tehran, Wenen, Lissabon, Rio de Janeiro, Ot-
towa, Hiroshima … Als Evelyn Verschoore 
punaises in een wereldbol zou planten op ie-
dere plaats waar haar animatiefilm al werd 
genomineerd, dan zou die bol ondertussen 
veel weg hebben van een speldenkussen. 
Toch blijft ze opvallend down to earth.

Wanneer en hoe ben je met animatiefilm be-
gonnen?

“Op mijn vijftiende ging ik mee met Dave 
(Evelyns partner n.v.d.r.) naar de opendeur-
dag van het RITS. Ik zag dat je daar anima-
tiefilm kon studeren en ik dacht: ‘Dat is iets 
voor mij, ik ga dat later doen.’ Ik ben vastbe-
raden gebleven en nooit meer van dat idee 
afgestapt. In mijn vrije tijd deed ik al Deel-
tijds Kunstonderwijs, want ik mocht geen 
KSO volgen van mijn ouders. Eens ik mijn 
keuze had gemaakt, steunden ze me wel. 
Als ik mijn diploma had van het middelbaar, 
mocht ik doen wat ik wou. Maar dat maakt 
je natuurlijk meer gedreven. Het is dus niet 
slecht dat ik dat niet mocht doen.”

Wat was je alternatief voor animatiefilm of 
wat zou dat zijn als je het plots niet meer zou 
kunnen doen?

“Ik heb geen alternatief. Ik had ook geen 
alternatief toen ik mijn toelatingsproef deed. 
We moesten modeltekenen, maar ik had dat 
nog nooit gedaan. Ik zag toen dat de andere 
kandidaten echt heel goed konden tekenen. 
Ik had geen vooropleiding, dus ik schoot een 
beetje in paniek. Ik dacht dat ik nooit ge-
slaagd zou zijn. Toen besefte ik plots: ‘Oei, 
wat ga ik doen als ik er niet door ben?’ Ge-
lukkig was ik wel geslaagd. De toelatings-
proef bestaat uit verschillende onderdelen, 
waaronder een gesprek. Dat gesprek is heel 
belangrijk: daaruit moet je motivatie en en-
thousiasme blijken, en die waren er zeker.”

Heb je er nooit van gedroomd om in een groot 
productieteam zoals pixar te werken?

“Nee! (lacht) Oh nee, dat is echt niets voor 
mij. Het was altijd mijn doel om auteursfilms 
te maken.”

Je houdt meer van het kleinschalige?

“Ja, het kleine en gewoon mijn eigen 
engagement.”

dat zien we ook in je films: geen grootse ge-
beurtenissen, veeleer het oproepen van gevoe-
lens en sfeer. is dat een bewuste keuze?

“Ja. Iets waar je zelf dichter bij staat, kan 
je altijd beter vertellen aan de toeschouwer.”

een dag met memee

Hoe bedenk je de verhalen voor je films?
“Ik start van wat ik zie of meemaak en 

dan brainstorm ik daar rond. Ook tijdens het 
tekenen doe ik vondsten. Ik heb een bepaald 
concept in m’n hoofd, ik begin te tekenen en 
uit die tekeningen groeien verdere ideeën 
en verhalen. Ook tijdens het animeren zie 
ik nieuwe manieren om verder te gaan. Het 
verhaal ligt meestal niet volledig vast.”

Waarover gaat je recentste film memee?
“Het toont een dag in het bejaardente-

huis. Het hoofdpersonage is een grootmoe-
der, een memee, die verliefd is op een man 

Evelyn Verschoore won in 2000 met haar eerste animatiefilm Papa Trompet onder 
meer de prijs voor Beste Belgische Kortfilm. Ondertussen doceert ze aan de KASK 
en verovert haar jongste film Memee festivals van Australië tot Rio de Janeiro.

door Ans Debruyne

memee  
wordt filmster
evelyn verschoores animatiefilm  
scoort op internationale filmfestivals
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die aan de overkant woont. Je maakt kennis 
met de vrouw en ziet tegelijk de herkenbare 
routine van een bejaardentehuis. Ik wou een 
film maken over de band tussen grootouder 
en kind, omdat dat toch iets heel speciaals 
is. Mijn peter had in het bejaardentehuis 
gezeten en toen mijn meter daar ook naar-
toe moest, kwam alles weer naar boven: die 
geur, de stilte, het eten. Mijn meter was altijd 
heel zelfstandig, maar in het bejaardente-
huis verloor ze dat. Ze kon geen koffie meer 
aanbieden aan haar bezoekers, ze werd om 
half zes al in bed gestopt, maar probeerde er 
dan weer uit te komen. Het waren zo’n din-
gen die ik in mijn film wou weergeven.”

Welke techniek heb je voor memee gebruikt?
“Ik werkte met leganimatie, op de compu-

ter. Ik schilderde de figuurtjes. Dan heb ik ze 
ingescand, met Photoshop uitgeknipt, in la-
gen gezet en die geïmporteerd in het anima-
tieprogramma. Daar maakte ik dan skeletjes 
mee om de figuren te kunnen bewegen. Voor 
deze film heb ik enkel alles klaargezet, twee 
anderen hebben het geanimeerd.”

Je werkte dus in een team?
“Oorspronkelijk zou ik de film volledig 

zelf maken. Maar toen ik zwanger was van 
Otto, leek het wel alsof ik mijn verstand om 
met de computer te werken verloren had. Ik 
kon hem nog in- en uitschakelen, maar de 
rest lukte niet meer. Ik raakte een beetje in 
paniek en zei de producer dat ik het nooit 
binnen de geplande twee jaar tijd af zou kun-
nen werken. We besloten dat ik alles klaar 
zou zetten, maar dat we iemand zouden vra-
gen om te animeren. Later is er dan nog een 
tweede animator bijgekomen om het wat 
sneller te laten verlopen. Als je student bent, 
is het natuurlijk heel leuk dat je je volledig 
kan focussen op je film, maar als je een gezin 
hebt en ook nog grafische opdrachten doet, 
dan moet het soms allemaal wat tussen de 
soep en de patatten gebeuren.”

vond je het niet jammer dat je niet alles zelf 
kon doen?

“Ik vond het eigenlijk wel leuk om in team 
te werken. Je kan iemand laten animeren, 
waarvan je dan denkt: ‘Oh nee, dat is het to-
taal niet.’ Maar ik werkte samen met mensen 
die ook aan de KASK hadden gestudeerd of 
die er lesgeven, dus ik wist dat het ook nu 
wel zou klikken.”

Je hebt dus steeds contact gehouden met de 
kask. Hoe ben je daar als docent terechtgeko-
men?

“Wij studeerden maar met zes af in de 
richting animatiefilm. Het is daar een kleine 
wereld, en ik bleef medestudenten en docen-
ten ontmoeten. Toen er iemand op pensioen 
ging, mocht iedere docent twee kandidaten 
voorstellen om die functie in te vullen. Ik was 
daar één van en mocht gaan solliciteren.”

sinds 2008 doceer je animatiefilm aan de 
kask. Je bent begonnen als leerkracht plastische 
opvoeding en aan de stedelijke kunstacademie 
in roeselare. moeten we daaruit concluderen dat 
lesgeven noodzakelijk is om te overleven als je 
kunst maakt?

“Dat lesgeven is geen noodzaak voor mij 
om te overleven, ik doe dat gewoon graag. 
Maar je wordt inderdaad niet rijk van films 
maken.”

around tHe World

Je afstudeerproject papa trompet draaide 
over de hele wereld en kaapte talloze prijzen en 
nominaties weg, je nieuwste animatiefilm over-
treft dit succes nog. geven die prijzen je de vol-
doening die je zoekt?

“De prijzen zijn mooi meegenomen, maar 
het leukste is dat mijn film gedraaid en ge-
zien wordt.”

Je vindt het belangrijker dat je film voor veel 
filmfestivals geselecteerd wordt dan de prijzen 
zelf?

“Nu ja, het is natuurlijk leuk als je een 
prijs krijgt. (lacht) Het geeft wel bevestiging. 
Ik vind het vooral heel leuk dat de film blijft 
geselecteerd worden en dat festivals me vra-
gen of ik hem wil insturen. Eens hij één prijs 
gewonnen heeft, zien andere festivals dat en 
contacteren ze me vaak zelf.”

Hoe begint dat proces? 
“Het filmpje is gemaakt in samenwerking 

met een productiehuis (Cinnamon Enter-
tainment, n.v.d.r.), en zij doen het adminis-
tratieve werk, waaronder de distributie. Op 
een filmfestival komen honderden films toe. 
Een jury kijkt zo’n twee minuten naar het be-
gin van iedere film en zo maken ze een eerste 
selectie. Dat is vooral op grote filmfestivals 
zo en dan is het heel moeilijk om binnen te 
geraken.”

ga je zelf naar al die filmfestivals?
“Eigenlijk is dat niet doenbaar. In princi-

pe kon ik nu al maanden onderweg zijn, de 
hele wereld rond, maar als je een job hebt, 
dan kan je dat gewoon niet maken. Er zijn 
wel een paar festivals die ik kan doen, Leu-
ven natuurlijk, maar ik ben ook naar Fan-
toche geweest in Zwitserland. Zoiets gaat 
wel, eens een weekend. (lacht) Als het zeer 
goede selecties zijn, geniet ik daar wel echt 
van. Fantoche was bijvoorbeeld echt een 
goed festival, waarop ook niet te veel films 
werden gedraaid. Op sommige festivals wor-
den de films van ’s ochtends tot ’s nachts ge-
speeld, waardoor je het na drie dagen echt 
wel beu bent.”

Heb je nog grootse filmplannen?
“Ik heb wel wat ideeën. Zo zou ik graag 

iets maken over mijn kindjes en mijn ge-
voelens als moeder. Ook wil ik eens probe-
ren mijn grafisch werk te combineren met 
animatiefilm, door mijn schilderijen te ani-
meren. Ik wil er heel kleine bewegingen in 
stoppen, zoals iemand die met zijn ogen 
knippert. Maar ik wil eerst uitzoeken of deze 
ideeën werken en wat ik er mee kan doen. Ik 
wil even niet te veel druk op mijn schouders 
halen met deadlines, en zal ook minder op-
drachten aanvaarden. Na een tijdje werk je 
altijd in opdracht en heb je geen tijd meer 
om iets te maken dat echt van jezelf is. En 
dat is net wat ik zo graag doe.”  ¶

‘Memee’ is binnenkort te zien in 
de nieuwe KASK-cinema.  

Check ook www.cinnamon- 
entertainment.be en de 

Facebook-pagina van  
Evelyn Verschoore.



30          Schamper 501 www.schamper.ugent.be

Liegende    RepoRteR

sl “De Westerse mens verdringt zijn of 
haar wrok en frustraties te veel, met alle ge-
volgen van dien. Men zou er goed aan doen 
om deze systematisch te luchten. Onze 
maatschappij heeft dringend nood aan een 
vrijplaats voor ressentiment.” Met deze ge-
dachten in hun hoofd, stapten enkele aca-
demici naar rector Paul Van Cauwenberge. 
De universiteit was de plaats bij uitstek om 
hun ideaal vorm te geven. Ook de rector 
dacht er zo over en stemde in. Aldus werd 
in september 2010 de Dienst Frustraties en 
Ressentiment opgericht in het rectoraat. 

Bilateraal systeem
“Het systeem van de DFR werkt bilate-

raal”, zegt Pieter Inuma, lid van de vakgroep 
Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie 
en mede-initiatiefnemer van het project. 
“Aan de ene kant heb je de medewerkers van 
het rectoraat en aan de andere kant mensen 
uit andere uithoeken van de universiteit of 
externen. De actors aan beide zijden hebben 
ongetwijfeld stresserende bezigheden en 
kroppen dus frustraties op. Wat gebeurt er 
nu? Iemand contacteert eerst het rectoraat 
— bijvoorbeeld om een stagecontract te re-
gelen, een faciliteit van de UGent aan te vra-
gen of om simpelweg iets uit de UGent-shop 
te kopen. Vervolgens wordt die onwetende 
persoon met iemand van de DFR verbon-
den. Hij of zij krijgt dan ofwel te horen dat 
het gevraagde verkeerd is geregeld, ofwel 
een onvriendelijk antwoord, ofwel een com-
binatie van beide. Het gevolg: de rectoraat-
smedewerker kan frustraties luchten en de 
andere persoon krijgt een situatie waarin hij 

of zij zich kan opwinden en ook frustraties 
kan laten uitwerken.”

Toekomstperspectieven
De DFR blijkt een succesnummer. Talloze 

mensen, waaronder studenten, academici 
en medewerkers van Stad Gent, hebben het 
systeem uitgeprobeerd en de algemene onte-
vredenheid is opmerkelijk gestegen. Toen we 
de DFR zelf telefoneerden voor een reactie 
kregen we achtereenvolgens “Ik zal u door-
verbinden”, een bits “Ik weet echt niet waar 
u het over heeft” en uiteindelijk een genade-
loos “Gaat ge eens stoppen met uw gezever?!” 
te horen. Het staat buiten kijf dat de lieden 
van de DFR vakmensen zijn die hun stiel op 
geen enkel moment verloochenen. De rector 
is blij met het succes van de nieuwe dienst: 
“We zijn momenteel aan het kijken om meer 
middelen vrij te maken om de DFR verder 
uit te bouwen.” 

De triomf van de DFR is anderen ook 
niet ontgaan. “De toekomst is aan de DFR: 
administratieve diensten van de andere uni-
versiteiten en instellingen ter lande tonen 
interesse om het project over te nemen”, al-
dus Lieve Roelandt, hoofd van de afdeling 
Personeelsbeleid. De DFR kreeg bij een re-
cente doorlichting een overwegend positief 
rapport. Toch is er ruimte voor verbetering. 
Zo suggereert het rapport dat “de DFR er 
goed aan zou doen de muziek die men af-
speelt bij wachtperiodes aan de telefoon te 
veranderen. Rustgevende pianomelodieën 
hebben hun dienst bewezen. Nu moet men 
kijken om deze te vervangen door repeti-
tieve synthesizerharmonieën, al dan niet ge-
combineerd met metalige beats en zang in 
autotune.”  ¶

Meer info op www.DFR.ugent.be.

“De toekomst is aan De DFR”
In het begin van het academiejaar lanceerde de UGent de Dienst Frus-

traties en Ressentiment (DFR). Het curieuze nieuwe orgaan, gevestigd in  
het rectoraat, krijgt overal lof en daarbovenop een positieve doorlichting.
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Omdat film  
Onze passie is 

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | www.studioskoop.be | info@studioskoop.be 

STUDIO SKOOP 

CAFÉ: MUZIEK, 

DRANK & WIFI 

7 OP 7 VANAF 7PM

STUDIO SKOOP: 5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste 

omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere  

Dolby digitale klank en modern zitcomfort.  

En niet te vergeten: ons uniek en sfeervol filmcafé! 

“BLACK SWAN” 

“Bracingly intense, passionate, and wildly 

melodramatic, Black Swan glides on  

Darren Aronofsky’s bold direction

and a bravura performance from  

Natalie Portman.” 

(rottentomatoes.com)
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