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consummatum est

De latex handschoen over de knob-
bel en een bedenkelijke hum. Oh vey ... 
Kanker? Aids? Nog drie dagen voor de 
resultaten er zijn. In de tussentijd kan ik 
evengoed onder een rots kruipen. Hoe zal 
moeder me ooit vergeven? Ze vond goyi-
sche meisjes al niets, maar dit had ze nooit 
mogen weten.

Argeloos dartelde ik op 16/04 van 
de synagoge naar het schilderatelier in 
Home Fabiola. Wekenlang had ik uitge-
keken naar de les naaktportretten. Niet 
vreemd, joodse mannen hebben altijd 
een zekere fascinatie gehad voor Gods ge-
schenk. Wekelijks bewondert mijn vader 
zijn shvantz in de badkamerspiegel. Dan 
knipoogt mijn moeder naar me: “Trots als 
koning David!”

Het daagde voor het eerst tijdens het 
vrij podium van Filologica in Hurrica-
ne’s (19/04). Het spel: een glas per melige 
cover, een slok per valse noot. Toen een 
jongen in tutu opkwam, begon de zaal te 
lachen, ik niet. Met rode ogen volgde ik 
iedere pirouette. Een gespierde dreidel in 
spandex, goddelijk.

Verleiding komt altijd onverwacht. 
Verward scharrelde ik huiswaarts toen 
iemand plots een flyer aanreikte: “Sexual 
Deviation Night – Lombrosiana”. Mijn 
blik schoof van de nekband naar het lede-
ren ondergoed, kishkes trots duwend tegen 
de stof. Hij zag het en grijnsde: “Het is nu 
in de Vooruit, als je zin hebt.” Zijn hand 
voelde de grootte van mijn schaamte. Dit 
was teveel, ik vluchtte.

Ik probeerde het te verdrukken moeder, 
echt waar! Op de spelletjesavond (23/04) 
van Tomo No Kai zou ik me bewijzen. 
Strippoker met drie shikses en een bin-
nengesmokkelde fles schnaps. Zes handen 
betastten flirterig mijn dijen en pijpen-
krullen. Ik blufte, maar de waarheid was 
te lezen in mijn loshangende boxershort. 
Met hun kleren onder de arm stormden de 
nimfen vloekend de deur uit.

Een faygala? Ik? Ontkennen was zinloos. 
Op de verbroederingscantus (26/04) van de 
Vlaamse Technische Kring zonderde ik me 
af. Terwijl de anderen zongen, dronk ik me 
shiker. Toen het glas aan mijn lippen brak, 
kermde ik het uit. De twaalf schaterden tot 
ze dikke druppels van mijn kin zagen drui-
pen. Iemand fluisterde troostend in mijn oor 
en kuste me. Hij likte mijn wonde en proefde 
mijn bloed, terwijl zijn woorden nazinder-
den: “Everybody knows the plague is coming, 
everybody knows it’s moving fast.”

Vurige tongen roddelen snel, moeder zou 
het zeker horen. Toen ze naar het energie-
debat (30/04) van de Vereniging voor Na-
tuurkunde ging, zocht ik verslagen mijn 
zonde op. Aan de Sint-Pieterskerk vond ik 
twee beschonken jongens van Dentalia op 
sneukeltocht. Woordeloos daalden we de 
trappen af. In de neongloed van de parking 
proefde ik het vlees, werd ik ontkleed en 
aan het kruis genageld. De aanspringende 
koplampen waren verblindend, maar die gil 
kende ik. “Moeder!” ■

door stefaan glorieux

door martiJn vermeersch
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Wagner was een hoer en 
Michelangelo had Harley 
Davidsons kunnen ontwerpen. Een 
interview met diene componist uit 
Tomtesterom.

Dirk Brossé
Toffe tijgers, agressieve professoren 
en een spelletje Jenga. Bas Haring is 
jouw maatje.

Bas Haring

34
20

Het Technicum: nog maar enkele 
maanden verlaten en toch al het 
uitzicht van een kraakpand voor 
junkies. 

technicum in verval

5

Ma fak, in Leuven kan je voor één 
euro een pintje krijgen. Waarom lukt 
dat in Gent niet?

Fakbars

6
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onderwijskort

m.g. Dat het crisis is, weten we al lang. Maar als 
men aan de onderwijssubsidies begint te knabbelen, 
dan komen onze haren recht. Aan de faculteit Archi-
tectuur van de Universidade Técnica de Lisbao in Por-
tugal zijn de studenten echter nog een tikje slechter 
af. Daar heeft de overheid verkondigd dat de subsidies 
voor de faculteit met twintig procent teruggeschroefd 
worden en dat het achterstallig inschrijvingsgeld in-
tussen meer dan een half miljoen euro bedraagt.

Onze zuidervrienden en -vriendinnen hebben 
daardoor een week extra vakantie gehad voor de start 
van het tweede semester. De professoren waren im-
mers niet zeker van hun loonbriefje op het einde van 
de maand en weigerden om les te geven. Dat kan som-
migen misschien mooi in de oren klinken, maar insi-
ders fluisteren dat de faculteit slechts geld heeft om de 
proffen tot eind juni te betalen. Best niet voor tweede 
zit gaan dus, daar in Lissabon.

De penibele financiële situatie heeft weinig fraaie 
gevolgen. De universiteit heeft reeds 30 gastprofes-
soren moeten laten gaan en het drukbezochte copy-
center is simpelweg gesloten. Nu zijn de studenten 
aangewezen op dure privé-alternatieven om hun sli-
des, plannen en tekeningen uit te printen. Daarnaast 
werd er aan de studenten gevraagd om het toekom-
stige inschrijvingsgeld al op voorhand te storten, ten-
minste bij de gezinnen waar dat mogelijk is. Er doen 
ook geruchten de ronde dat men avondcursussen zal 
schrappen.

Uiteraard zijn de studentenverenigingen in het 
zuiden van Europa even actief als bij ons en werken 
ze constructief mee aan een oplossing. Toch een pak 
van ons hart dat onze universiteit wél nog genoeg geld 
heeft om ons rustig een tweede zit te laten afleggen. ■

door Pieter van nuffel

Toegegeven, toen we aan het begin van vorig academiejaar te horen 
kregen dat er een ‘duurzame studentenvereniging’ opgericht zou wor-
den, was onze eerste reactie nogal schamper. Zeker als die ecologische 
vereniging ‘UGent1010’ gedoopt werd en gebaseerd was op de inter-
nationale 10:10-campagne, die er sinds 2010 naar streeft om de CO2-
uitstoot met tien procent te verkleinen.

Groene initiatieven beginnen — zoals meestal — met goeie bedoe-
lingen. Daarna blijven ze maar al te vaak steken in symbolische acties 
zonder nut. Of er worden wat posters en flyertjes gedrukt die meer 
uitstoot dan sensibilisering teweeg brengen. Daarna kan de marke-
tingafdeling van de organisatie uitpakken met haar milieuvriendelijk 
label. En iedereen kan weer gaan slapen in de geruststellende illusie 
de wereld, althans voor eventjes, van de ondergang gered te hebben. 
UGent1010 zou wel eenzelfde lot beschoren zijn.

Niets is minder waar, moeten we nu vaststellen. Met de Urban Mi-
ne-week zette UGent1010 studenten aan om hun gsm’s te recycleren. 
Met verschillende vakgroepen sloten ze een duurzaamheidspact om 
hun uitstoot te verminderen. Twee UGentbossen werden aangeplant. 
Studenten zullen aangespoord worden om hun thesis recto verso af te 
drukken en aan sommige faculteiten zal het zelfs volstaan om enkel 
een digitale versie in te dienen. UGent1010 heeft dingen in beweging 
gebracht, UGent1010 heeft invloed.

Ik herinner me nog de eerste vergadering: een gezellige bedoening 
waarbij een twintigtal studenten brainstormden over de eerste idee-
en. De organisatie begon bescheiden, met een tooltje op haar website 
waarmee studenten hun ecologische voetafdruk konden meten en 
verkleinen. De milieudienst van de UGent sprong meteen op de kar. 
Anderhalf jaar later is de vereniging uitgegroeid tot een sterk uitge-
bouwde organisatie, opgedeeld in verschillende werkgroepen die zich 
elk met een concreet initiatief bezighouden. 

UGent1010 speelt ook steeds meer mee op beleidsniveau. Als 
over twee weken de twee kandidaat-studentenvertegenwoorders van 
UGent1010 (Laurien Spruyt en Tim Zeylmans) verkozen worden, zal 
de agenda van de Sociale Raad er een stukje groener uitzien. Boven-
dien zal een fonds van 15 000 euro waarmee de Gentse Studenten-
raad dit jaar de actie Durf Doen uitwerkte, volgend jaar aan het thema 
duurzaamheid besteed worden. De expertise van de UGent1010’ers 
zal gebruikt worden om het project op de rails te zetten. Het wordt 
een breed initiatief, waar ook de studentenverenigingen sterk bij be-
trokken worden: ze zullen bijvoorbeeld aangemoedigd (maar niet 
verplicht) worden om hun doop te ‘verduurzamen’. Verder zal er sa-
mengewerkt worden met Kot@Gent en zijn er plannen om een prijs 
uit te reiken voor de meest duurzame thesis.

Conclusie: UGent1010 is geen groepje naïeve hippies, maar een 
ambitieuze studentenvereniging die wel degelijk het verschil maakt. ■
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Het tecHnicum werft aan

Leegstaande gebouwen roepen uiteraard 
om een excursie, dus we schuifelen de vleugel 
rechts van de glazen trap binnen. De eerste ka-
mer die we behoedzaam betreden, is een verla-
ten bureel. We vinden er nog een conservenblik 
Zwanworstjes, ziekenhuisgroene chirurgijn-
hemden, een lege fles goedkope champagne en 
de sportpagina’s van september laatstleden. Wat 
hier precies is geschied, zullen we nooit weten, 
maar de groezeligheid van de lavabo voorspelt 
weinig goeds. De verdere verlaten lokalen en 
labo’s vormen een waar doolhof. We wanen 
ons speurders uit de jaren zestig die hun raid 
op een verboden abortuskliniek net een dag te 
laat hebben gepland. Maar op de buitgemaakte 
dia’s kunnen we niets compromitterends te-
rugvinden. De muren kraken en we menen het 
getrippel van ratten in de alomtegenwoordige 
luchtkokers waar te nemen. Toen we onze ex-
cursie ondernamen, hadden we ons nog niet 
ingelicht over het gebouw. Fijn zo.

‘waar is iedereen’-feestJe

Waar vluchtte iedereen naartoe? De exo-
dus van de vakgroep Mechanische Constructie 
en Productie en de vakgroep Toegepaste Ma-
teriaalwetenschappen vond enkele maanden 
geleden plaats. Beiden verhuisden naar het 
Technologiepark in Zwijnaarde. In Blok 2 en 
Blok 4 van het Technicum kwam daardoor een 

gapende ruimte aan mogelijkheden vrij, die 
nog niet volledig opgevuld werd met plannen. 
Over het gebruik van de bovenste verdiepin-
gen van Blok 2 — die vrij zullen komen na de 
verhuis van de vakgroep Elektrische Energie, 
Systemen en Automatisering — werd bijvoor-
beeld nog geen beslissing genomen.

Andere delen van het gebouw worden wel 
al onder handen genomen, vertelt Ann Hen-
dricx van de Dienst Gebouwen en Facilitair 
Beheer: “Er is intussen een werf gestart in labo 
Soete in Blok 2. Daar komt een auditorium in, 
ter beschikking van de hele universiteit. Het is 
de bedoeling om dit tegen het volgende acade-
miejaar klaar te hebben.” Het gedeelte waar wij 
onze excursie hielden, de rechterkant van Blok 
2, wordt binnenkort verbouwd voor de Lette-
ren en Wijsbegeerte.

Er wordt in de toekomst echter nog meer 
verschoven. De vakgroep Informatietechnolo-
gie en de vakgroep Elektronica en Informatie-
systemen zijn momenteel in blijde afwachting 
van hun verhuis naar Zwijnaarde. Van zodra 
zij de hielen lichten, wordt Blok 1 veroverd 
door de vakgroepen van de pol & soc. Ook 
een groot aantal verdiepingen in Blok 2 wordt 
pol & soc-domein. Voor dat project wordt dit 
semester nog een studie besteld. “Het is de 
bedoeling dat de hele faculteit Politieke en So-
ciale Wetenschappen gaat hergroeperen in het 
Technicum”, verduidelijkt Hendricx. De vol-

tooiing van deze verhuis is gepland voor janu-
ari 2018.

beschermd monument

Enige moeilijkheid bij de verbouwingen 
rijst uit het feit dat het Technicum — met uit-
zondering van Blok 3 — een beschermd mo-
nument is. Hendricx: “De universiteit heeft 
daar wel bezwaar tegen aangetekend, omdat 
dat meestal gene cadeau is, zo’n bescherming. 
We hebben dan bijvoorbeeld minder moge-
lijkheden om het schrijnwerk te vervangen en 
we moeten wachten omdat de subsidies er nog 
niet zijn. Daarom hadden wij bezwaar aangete-
kend en dat hebben we nu gehaald bij de Raad 
van State. De bescherming is dus opgeheven, 
maar we verwachten dat dat slechts tijdelijk zal 
zijn. Het was namelijk onder meer omwille van 
procedurefouten.”

Naast het gebouw zijn er ook een aantal 
machines beschermd: de drukmachine, de 
valmachine, de persmachine en de pompen 
en compressoren. “Die moeten in principe op 
hun plaats blijven staan, tenzij wij ze op een 
andere locatie in gebruik zouden nemen. Soms 
zullen er dus lokalen zijn die daardoor niet 
voor andere zaken gebruikt kunnen worden. 
Dan zullen we moeten kijken of we dat op de 
een of andere manier kunnen integreren in een 
nieuw project.” ■

‘Het Technicum’: de naam doet erg antiek aan. Als de naam die de gepensioneerde T.O.-leerkracht 
in smeedijzer voor z’n koppelwoning ophangt om zich te onderscheiden van ‘El Paradiso’, het 
huis van z’n bridge spelende buren. Of de naam voor het eerste album van onze hypothetische 
steampunkband ‘Bakelbiet’. Soit, momenteel staat het voor een groot stuk leeg.

door lise eelbode en Joost depotter

foto: esther sevens & lise eelbode
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fak , waar zijn die bars?
De schreeuw om goedkope pintjes die al menige Gentse studentenmond heeft verlaten, dwong 
Schamper op pad. Want waarom beschikt Leuven wél over ‘laagdrempelige’ cafés? En wat zorgt 
er nu eigenlijk voor dat een nachtje Overpoort zo fataal is voor ons budget?

Het is crisis. En dan hebben we het niet 
over protesterende mannen in gekleurde 
vuilniszakken of de sokken met geld die weer 
onder de matras worden bewaard. Neen, het 
is crisis in de portemonnee van de Gentse stu-
dent. Wie dit jaar nog eens naar de Overpoort 
durft af te zakken, betaalt zich al gauw blauw 
aan een glas gerstenat.

de mond van Pavlov

Schandalig, zeker als we kijken naar ande-
re studentensteden. Leuven blijft — dankzij 
de typische fakbars — koploper op het vlak 
van goedkope pintjes. Voor een pintje tel je 
er ongeveer één euro neer. We kloppen aan 
voor een woordje uitleg bij Shane Kinder-
mans, voorzitter van café Pavlov, de fakbar 
van de Psychologie. Een pint kost hier 1,20 
euro. Meer dan in de omliggende fakbars, 
maar de prijsverhoging zal volgens ons lief-
tallige collega-blad Veto niet lang op zich la-
ten wachten.

Shane vertelt ons dat goede contracten met 
de brouwers van groot belang zijn. Die komen 
er niet vanzelf. “We zijn open van zondag tot 
donderdag. Als je elke avond tien vaten kan 
verkopen, dan zit je elke week aan een vijftig-
tal vaten. Zo kan je meer bestellen bij de brou-
wers en weten zij ook dat ze bij ons een goede 
deal hebben.” Op die manier onderhandelen 
de fakbars over voordeligere contracten en 
kunnen de prijzen van de pintjes nog ver-
der dalen. Daarnaast bespaart de fakbar als 
vzw nog meer, aangezien de btw dan terug-
betaald wordt. Wie achter de toog staat, doet 
dat vrijwillig. Tot voor kort moesten sommige 
fakbars zelfs geen huur betalen, die werd ge-

woonweg betaald door de KU Leuven. Recen-
telijk kwam daar wel verandering in. Toch zal 
ook dit voordeel de fakbars geen windeieren 
gelegd hebben.

Shane geeft ons nog wat goede raad: “Je 
hebt nood aan zéér gemotiveerde mensen. Er 
kruipt immens veel werk in om zoiets op te 
starten. Vergunningen aanvragen, contracten 
met de brouwers onderhandelen, een gebouw 
huren. Het is een illusie dat je in je eerste jaar 
pintjes kan aanbieden voor één euro. De con-
tracten met de brouwers zullen nog niet voor-
delig genoeg zijn. In Leuven kregen sommige 
fakbars hun gebouwen van de KU Leuven. Als 
je zoiets in Gent zou kunnen doen, zou dat al 
een grote stap voorwaarts betekenen.”

oei, miJn geld is oP

In Gent blijven degelijke (lees: goedkope) 
alternatieven voor de Overpoort uit. Aan het 
einde van het academiejaar 2008-2009 sloot 
het Hof van Beroep, het studentencafé van 
het VRG. De inkomsten bleken onvoldoende 
om het café nog langer open te houden. Het 
nieuwe semestersysteem zorgde voor te grote 
periodes die overbrugd moesten worden. Zo 
blijft enkel nog de Yucca over als studenten-
café in Gent. Een glazen boterham kost hier 
1,40 euro.

Beheerder Baptiste De Vleeschauwer 
vertelt ons hoe zij de zaken geregeld krijgen 
zonder subsidies van de GSR of de VEK. Bij 
de brouwer onderhandelen over het contract 
zit er alvast niet in. Het gebouw is eigendom 
van Bavik. “Men onderhandelt over de huur-
prijs van het café en de vatenprijs wordt daar-
op afgestemd. Als de huurprijs zeer hoog is, 

kosten de vaten misschien wat minder.” Waar 
bespaart de Yucca dan wel op? “Ten eerste 
hebben wij geen buitenwippers. Als er een 
probleem is, proberen de barmannen het zelf 
op te lossen.” Slechts één dj per week en vrij-
willigers achter de toog drukken de loonkos-
ten sterk.

Nieuwe fakbars in Gent zijn volgens Bap-
tiste altijd welkom. “Wij zaten vroeger vaak in 
het Hof van Beroep, het was plezant om van 
het één naar het ander te gaan.” Zo’n nieuw 
studentencafé zou daarenboven wel eens 
voordelig kunnen uitdraaien voor andere 
soortgenoten. Als feestjes op verschillende 
dagen worden georganiseerd, wisselen de stu-
denten immers af van café, wat de zalen ge-
makkelijker zal doen vollopen. “Als er andere 
cafés bij zouden komen met hetzelfde prin-
cipe als het onze, dan kunnen we dat alleen 
maar toejuichen. Dat principe is: studenten 
laten uitgaan zonder dat ze ‘s avonds thuisko-
men en denken: ‘Oei, mijn geld is op voor de 
rest van de week.’”

undercoverPoort

De vraag hoe we goedkope pintjes kun-
nen krijgen in Gent, is misschien deels opge-
lost. Maar waarom moeten we er in de eerste 
plaats zoveel voor neertellen? Hoofdzakelijk 
wordt de hogere kost bepaald door het feit dat 
cafés in de Overpoort geen vzw zijn. Ze moe-
ten winst maken om te overleven. En met de 
extra kosten van dj’s, buitenwippers en bar-
mannen wordt dat steeds moeilijker. Daarbo-
venop verhoogden AB InBev en Alken-Maes 
onlangs de prijs per vat met 5,5%. Veel ca-

door fabrice luyckx, dominika homa en sebastian ippolito
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fés zagen zich genoodzaakt om de prijzen te 
doen stijgen.

Toch gaat de Overpoort niet volledig vrij-
uit. Zo doet onder meer de prijs per pintje in 
de Salamander vragen rijzen: een glas van 25 
cl kost er evenveel als één van 33 cl. Als we 
vragen naar de reden, blijft Rita verbazend 
stil. Voor een deel zou het te maken hebben 
met de prijsafspraken die gelden in de Over-
poort. Wannes Moreels van de Yucca weet 
ons meer te vertellen. Volgens hem zijn De 
Pallieter, L’Étage en De Vagant alle drie in han-
den van dezelfde eigenaar. “Als hij in zijn drie 
cafés de prijs omhoog drijft naar bijvoorbeeld 
twee euro, dan volgt de rest redelijk snel mee. 
Andere cafés zien dat het blijft marcheren. Ze 
kúnnen het gewoon.” Ook de buitenwippers 
zijn volgens Wannes allemaal van hetzelfde 
bedrijf. Op die manier kunnen de prijzen ge-
makkelijk de hoogte ingestuurd worden.

De cafés in de Overpoort blijven succes 
hebben ondanks hun hoge prijzen. De vraag 
is hoelang dat zal blijven duren en wanneer 
het eindelijk eens genoeg zal zijn. Toch zou 
volgens Rita een extra studentencafé niet voor 
problemen zorgen. “Toen ik begon, zaten er in 
totaal 15 000 studenten in Gent. Nu zitten er 
69 000. Gent is overbevolkt. De vraag is of het 
haalbaar is. Ik heb daar geen last van. Er zijn 
hier genoeg cafés.”

gentse Pogingen

De idee van een fakbar — of beter: goed-
kopere pintjes — leeft bij studenten en bij de 
Gentse StudentenRaad. Al in 2009, toen het 
Hof van Beroep op het punt stond kopje on-
der te gaan, pleitte de GSR ervoor om het stu-
dentencafé te subsidiëren. De UGent schoot 
het voorstel vervolgens meedogenloos af. 
Volgens onze alma mater was het (helaas) 
niet haar taak om de studenten van alcohol te 
voorzien.

In 2011 werd de voormalige Overpoortres-
to in erfpacht gegeven aan projectontwikke-
laar Uplace. Het kleine stukje groen tussen de 
resto en Home Fabiola werd toen zowaar een 
oorlogsgebied. Uplace wilde nog een deel van 
die grond hebben om meer koten te kunnen 
bouwen. De studentenraad was daar niet zo 
happig op, het perceeltje ligt immers op een 
uitstekende locatie, en gaf een negatief advies. 
De Bestuursraad volgde gezwind. Laurens De 
Blieck, stuver en toenmalige voorzitter van 
de Sociale Raad licht toe: “Het ligt vlak bij de 
Overpoort en is dus een heel mooie locatie. 
Er gingen stemmen op om een soort exten-
sie te bouwen van de Therminal, of zelfs een 
fakbar.”

Nog voordat de GSR besloten had wat ze 
naar voren zouden schuiven als project voor 

dat stukje grond, stak Stad Gent een spaak in 
het wiel. De stad had een stuk van het tuintje 
immers als groenzone aangewezen, wat de op-
pervlakte zo klein maakte dat er niet veel op te 
bouwen viel. Voor de plannen van Uplace was 
ze daarentegen wel nog groot genoeg. De stad 
vroeg het Bestuurscollege de beslissing daar-
over te herzien, en zo geschiedde. “Het was 
een coup van de stad”, aldus Laurens. “Het is 
echt jammer dat ze zo over de hoofden van de 
studenten zijn gegaan.”

hoPeloos?

Op een rasechte Gentse fakbar zullen we 
dus nog wel even mogen wachten. Die is 
haast onmogelijk zonder financiële steun van 
de UGent. Wat dan weer wel een sprankeltje 
hoop geeft, is de notie dat Gentse cafés blijk-
baar niet vies zouden zijn van door studen-
ten gerunde concurrentie. En dat is — mits de 
nodige inspanning — uitvoerbaar. Denk maar 
aan het succes van studentencafé Yucca. Uit-
eindelijk leidt dit alles ons tot één conclusie 
(en oproep): enthousiaste en bierliefhebbende 
studenten met verstand van zaken, verenigt u 
en start eens iets moois op! ■
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Laat ons eerlijk zijn: we weten graag welk vlees we in de kuip hebben. 
En wat dat vlees dan precies uitspookt. Hoe frisser het snoetje, hoe groter 
de kans dat je te maken hebt met een lid van het Assisterend Academisch 
Personeel (AAP). Met dit sympathieke acroniem alleen ben je helaas nog 
niet veel wijzer. Dit kan immers slaan op een ruim assortiment aan posten 
en functies.

Degenen waar je waarschijnlijk het meest mee in aanraking komt, zijn 
de assistenten, officieel mandaat-assistenten. Zij besteden minstens de helft 
van hun tijd aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, met het 
oog op het behalen van een doctoraat. De resterende tijd wordt besteed aan 
onderwijsondersteuning, wetenschappelijke en maatschappelijke dienstver-
lening. De mandaat-assistenten (ook wel ASS-mandaathouders genoemd) 
worden aangesteld voor een termijn van twee jaar, tweemaal hernieuwbaar.  
In theorie bedraagt de totale ASS-aanstellingsduur dus maximaal zes jaar. 
Door de combinatie met hun opdrachten voor de universiteit kan dit wel 
eens nipt worden, en in sommige gevallen wordt dan ook een zevende ASS-
mandaatjaar toegekend.

Daarnaast zijn er onder het assisterend academisch personeel nog een 
pak onderzoekers van allerlei pluimage. Hun statuut kan sterk verschillen, 
vooral volgens de oorsprong van hun financiering. Zo is er bijvoorbeeld het 
FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het BOF (Bijzonder 
OnderzoeksFonds). Met een beurs van deze fondsen moet je vooral doc-
toreren, doctoreren en nog eens doctoreren, al kan je promotor je ook nog 
andere taken opleggen. Als je boft, doet hij dat niet. Een beurs kan zowel 
aan een specifieke student — persoonsgebonden mandaat — als aan een 
project van een promotor worden toegekend. In het laatste geval werft die 
promotor dan projectmedewerkers aan. Zolang er nog centjes beschikbaar 
zijn, kan hun contract onbeperkt verlengd worden.

what’s uP doc?

Er zijn ook assistenten die hun doctoraat al op zak hebben en bijgevolg 
geheel toepasselijk door het leven gaan als doctor-assistent (ofwel DA-man-
daathouders). Hun tijd en energie gaat voornamelijk naar onderzoek, maar 
in tegenstelling tot gewone assistenten, die zich beperken tot werkcolleges 
en ondersteuning van vakken, mogen ze zelfstandig een vak geven. Dit mag 
samen met hun administratieve taken wel maar 30% van hun tijd innemen. 
Deze postdoctorale medewerkers besteden dus het grootste deel van hun 
tijd aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Doctors-assisten-
ten worden aangesteld voor maximaal twee termijnen van ten hoogste drie 
jaar. De wiskundeknobbels hadden het vast al berekend: dat betekent maxi-
maal zes jaar.

Vooral in de faculteiten Geneeskunde en Rechten vind je nog een derde 
categorie, de praktijkassistenten. Zoals de term al laat vermoeden, zijn dit 
mensen die met beide voeten in de professionele praktijk staan en deze erva-
ring willen delen met hun studenten. Zij worden net zoals ASS- en DA-man-
daathouders aangesteld voor een bepaalde periode, die — in tegenstelling 
tot ASS- en DA-mandaten — onbeperkt verlengbaar is.

De term doctor verwijst naar het doctoraatsdiploma dat iemand heeft 
behaald, de term professor verwijst naar een specifiek statuut. In de regel 
zijn alle professoren ook doctors. (Maar het zou niet wijs zijn als er geen 

Doctoreren, assisteren
wie zijn best doet, zal het leren

buitengewoon hoogleraar
Assistenten, doctorandi, hoogleraren, wetenschappelijk onderzoekers ... Zie jij soms ook door de 
bomen het bos niet meer? Schamper zou Schamper niet zijn zonder een (zo kort mogelijke) in-
leiding ‘academische titels voor dummies’.

door dieter bauwens en ann-sophie vandaele
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uitzonderingen mogelijk waren, waar? Som-
mige professoren behaalden geen doctoraats-
diploma maar werden aangesteld omwille van 
andere — gelijkwaardige — verdiensten.) Het 
omgekeerde geldt natuurlijk niet: slechts een 
relatief kleine fractie van de doctors wordt 
nadien professor. Veel doctors komen terecht 
in de industrie, dienstensector, overheid, vrije 
en zelfstandige beroepen, enzovoort.

buitengewone zaPPers

Wat de minder frisse snoetjes betreft, die 
behoren misschien wel tot het Zelfstandig 
Academisch Personeel, of ZAP’ers. Zij vor-
men de eerste van drie categorieën ‘professo-
ren’, en veruit de grootste.

Bij de ZAP’ers vinden we zes graden: do-
cent eerste salarisschaal (D1), docent tweede 
salarisschaal (D2), hoofddocent eerste sala-
risschaal (HD1), hoofddocent tweede sala-
risschaal (HD2), hoogleraar (HL) en gewoon 
hoogleraar (GHL). De overgang naar een ho-
gere ZAP-graad wordt een ZAP-bevordering 
genoemd, bijvoorbeeld van hoofddocent naar 
hoogleraar. Die bevorderingen gebeuren na 
een grondige evaluatie van de activiteiten van 
de betrokkene (onderwijs, onderzoek en/of 
dienstverlening). Ook de studenten worden 
bij deze evaluaties betrokken via de onder-

wijsevaluaties en via participatie in de besluit-
vorming.

De gastprofessoren maken categorieën 
twee en drie uit. Ze vormen een belangrijke 
maar ook een relatief kleine groep: hun om-
vang mag maximaal 5% van het totaal aantal 
‘academische personeelsleden’ bedragen. De 
bezoldigde gastprofessoren worden aan-
gezocht voor opdrachten van onderwijs of 
onderzoek, omwille van hun wetenschappe-
lijke en/of professionele verdiensten en om-
wille van hun specifieke, algemeen erkende, 
deskundigheid. Zij worden extern gerekru-
teerd, wat betekent dat zij vóór hun aanstel-
ling als gastprofessor niet op de loonlijst van 
de UGent voorkomen, en worden aangesteld 
voor hernieuwbare perioden van maximaal 
drie jaar.

De bezoldigde gastprofessoren ontvangen 
een vergoeding voor de activiteiten die zij uit-
voeren binnen de UGent. Daarnaast is er de 
derde categorie: de onbezoldigde gastprofes-
soren. Hun functieomschrijving is identiek 
aan die van hun betaalde collega’s, maar (je 
moet geen professor zijn om dit door te heb-
ben) zij ontvangen geen UGent-bezoldiging.

Daarnaast heb je misschien al gehoord van 
een buitengewoon hoogleraar. Dat klinkt als 
het professorale neusje van de zalm, als een 
soort buitenaards wezen dat onze universi-

teit tijdelijk verblijdt met zijn aanwezigheid. 
Dat klopt maar half. Zoals professor Mark 
Van Hoecke, voormalig rector aan de KUB 
en vandaag hoofd van de Doctoral School of 
Arts, Humanities and Law aan de UGent — 
naar eigen zeggen “een doodgewoon hoogle-
raar” — het verwoordt: “Een buitengewoon 
hoogleraar is een halftijdse gewoon hoogle-
raar (zoals bijvoorbeeld Johan Vande Lanot-
te of Marleen Temmerman). Dit is natuurlijk 
allemaal erg verwarrend. Het helpt evenmin 
dat het systeem geregeld overhoop gegooid 
wordt en de statuten vaak veranderen.” Ge-
lukkig voor de arme, verwarde student kan je 
al deze mensen gerust met professor aanspre-
ken. Zit je ernaast, dan zijn ze hoogstens ge-
flatteerd, wat misschien ook niet slecht is.

Om af te sluiten, het dreamteam: de deca-
nen en de rector. De decanen van de facul-
teiten (onze alma mater kan net een elftal 
opstellen) worden door de raad van hun facul-
teit verkozen voor een hernieuwbare termijn 
van twee jaar. De decanen worden verkozen 
onder de gewoon hoogleraren en voltijdse 
hoogleraren van de faculteit die lid zijn van de 
raad tijdens de uit te oefenen ambtsperiode.

Elke universiteit heeft één rector, in Gent 
is dat Paul Van Cauwenberge. Hij was voor-
dien decaan van de faculteit Geneeskunde en 
werd dus coach als één van de sterspelers. ■



Eerst moet je weten dat wetenschappelijke 
publicaties een grote invloed uitoefenen op 
elke carrièrestap van een onderzoeker. We-
tenschappelijke tijdschriften waarin artikels 
verschijnen, worden gerangschikt naargelang 
hun kwaliteit, en de beste krijgen het A1-la-
bel. Het zijn slechts A1-artikels die meetellen 
als je een overheidssubsidie wil verkrijgen, je 
moet er voldoende gepubliceerd hebben om 
in aanmerking te komen voor bepaalde pro-
moties. So far so good. Wat veel academici 
echter tegen de borst stuit, is dat de kwaliteits-
filter bepaald wordt door een commercieel 
bedrijf, Thomson Reuters. Straffer nog, hun 
ranking verschijnt op een site die universitei-
ten moeten betalen, Web of Science. 

Thomson Reuters bepaalt de topranking 
van A1-tijdschriften via een citatie-index. 
Die index wordt dan weer vastgesteld op het 
aantal keer dat artikels binnen bepaalde tijd-
schriften, ofte journals, worden geciteerd. 
Alles wat binnen de exacte wetenschappen ge-
publiceerd wordt, zit in die index van Thom-
son Reuters, maar in de alfawetenschappen is 
dit helemaal niet zo. Slechts een fractie van 
de journals is opgenomen. Bovendien is er in 
de exacte wetenschappen veel meer een arti-
kelcultuur, daar worden amper boeken gepu-
bliceerd. In de alfawetenschappen is dat wel 
gangbaar, maar boeken tellen niet mee in de 
index. Je kan je wel indenken wie er vooral 
niet tevreden is. Verder heb je het als student 
met onderzoekersambities steeds moeilijker. 
Als je een doctoraat wil verdedigen, moet je 
al twee A1-publicaties hebben, dus eigenlijk 
vóórdat je jouw onderzoeksvaardigheden ten 
volle hebt kunnen ontwikkelen. Àls je bij de 
lucky few hoort die een doctoraatsbeurs in 
de wacht konden slepen natuurlijk. De sub-
sidiëring is tevens veranderd: vroeger kreeg je 

10 000 euro voor een geslaagd doctoraat, nu 
slechts 5000. 

hooP

Er is echter nog hoop. Er is een nieuwe 
lijst toegevoegd voor de alfawetenschap-
pen: het VABB, ofwel Vlaams Academisch 
Bibliografisch Bestand, dat uitgaat van het 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en 
onder leiding van het ‘Gezaghebbend Panel’, 
bestaande uit alfaprofessoren. Daarin zullen 
invloedrijke tijdschriften zonder A1-ranking 
opgenomen worden, evenals bepaalde uit-
geverijen van boeken. Een publicatie daarin 
weegt evenveel door als een A1-artikel. Het 
initiatief wordt nagenoeg unaniem toege-
juicht, maar betekent niet noodzakelijk dat de 
alfawetenschappen een significante stijging 
zullen zien in hun onderzoeksgelden. De ab-
solute geldsom aan subsidies verandert niet 
in totaal, maar wordt over de universiteiten 
in Vlaanderen relatief verdeeld naargelang 
het aantal publicaties. Binnen de universiteit 
wordt dan nog eens hetzelfde gedaan. Daarbij 
telt de VABB-lijst nu mee, maar een A1-pu-
blicatie weegt nog altijd dubbel zo zwaar door 
in die verdeelratio.

Naast de VABB-lijst heeft de UGent recent 
beslist om de alfawetenschappen van extra 
middelen te voorzien, zodat de onderzoe-
kers meer ademruimte krijgen. Toch gaan er 
al stemmen op dat de vrijgemaakte fondsen 
vooral een Matteüseffect zullen hebben: het 
zullen diegenen zijn die er nu al vrij goed voor 
staan, bijvoorbeeld gevestigde proffen die al 
jaren aan stevig onderzoek doen, die het beste 
van deze nieuwe faciliteiten zullen kunnen 
profiteren. In dit eerste deel vragen we twee 
jonge onderzoekers uit de alfawetenschappen 
hoe zij staan tegenover hun discipline, de hui-

dige publicatiecultuur en de recente verande-
ringen daarin.

cédric courtois

Men heeft het over een cultuur van “pu-
blicatiedrift” – is dit overdreven? 

“Nee, het gaat echt om een druk die altijd 
aanwezig is, omdat je weet dat je op je publi-
caties afgerekend wordt. Het is natuurlijk lo-
gisch dat je als wetenschapper je werk moet 
delen en je ideeën moet aftoetsen. De beoor-
deling die je op het eind van een mandaat 
krijgt, en die dus bepaalt of je al dan niet een 
nieuw mandaat krijgt, berust grotendeels op 
je publicaties. Ze tellen bijvoorbeeld mee bij 
projectaanvragen en promoties.”

Is er inderdaad sprake van een soort cij-
ferfetisjisme?

“Ja. Aangezien de publicaties kwantifi-
ceerbaar zijn, loert die cijferfetisj altijd om 
de hoek. Er zijn in theorie drie domeinen 
waarop je wordt ‘afgerekend’: onderzoek, on-
derwijs en maatschappelijke dienstverlening. 
Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het schrij-
ven van opiniestukken, of in het algemeen de 
mate waarin je weegt op het publieke debat. 
De publicaties zijn echter als enige van deze 
drie pijlers vrij makkelijk te kwantificeren, 
dus daar ligt de focus. Daarnaast is het ook 
zo dat de financiering van een vakgebied niet 
enkel op het aantal studenten berust, maar 
ook op de publicaties. Het probleem zit in het 
feit dat het huidige systeem te sterk bepaald is 
door de exacte wetenschappen, terwijl je de 
wetenschappen niet zomaar aan elkaar kan 
gelijkstellen. Elke discipline heeft haar eigen 
cultuur. Vandaar dan ook de vrijgemaakte 
fondsen voor de alfawetenschappen aan de 
UGent.”
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De publicatieproblematiek in de alfawetenschappen
deel 1 - jonge onderzoekers

door tom de maerschalck en valérie boiten

Publish or perish, dat is het bekende motto van academische onderzoekers. Maar waarom is dat 
publiceren zo problematisch, vooral in de alfawetenschappen? In dit eerste deel lijst Schamper 
voor u de belangrijke feiten op, en vroeg het daarna aan twee alfa-doctorandi: Cédric Courtois 
van de vakgroep Communicatiewetenschappen en Laszlo Kosolosky van de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. 



De publicatieproblematiek in de alfawetenschappen
deel 1 - jonge onderzoekers
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Worden er zo veel onderzoekers cynisch 
over hun eigen vakgebied?

“Onze job en toekomst worden dan ook 
beheerst door een systeem waar we heel wei-
nig invloed op hebben en dat creëert natuur-
lijk frustraties. Je wordt in een soort keurslijf 
ingepast en het komt er simpelweg op aan 
vanuit die strikte structuur zo goed mogelijk 
te proberen werken.”

“Er zijn wel wat losse ideeën over hoe het 
systeem kan worden verbeterd, maar er is 
geen concreet, duidelijk alternatief dat zich 
aftekent. Zo werd ooit het idee geopperd om 
alle publicaties te droppen binnen één plat-
form en dan simpelweg te kijken naar het 
aantal keer dat een bepaald artikel gelezen 
wordt. Daarnaast wordt er soms ook gepraat 
over de zogenaamde slow science. De te rigide 
publicatiecultuur, waarin je om de zoveel tijd 
een artikel moet publiceren, zou ervoor zor-
gen dat er geen tijd meer is om in alle rust 
te kunnen overwegen of om fouten te maken. 
Volgens mij zit daar wel wat in, maar je mag 
er natuurlijk niet te ver in gaan. Een weten-
schapper kan niet jarenlang aanmodderen, 
het gaat over onderzoek dat wordt gefinan-
cierd door de gemeenschap en daar moet na-
tuurlijk een zekere output tegenover staan. 
Bovendien staat een onderzoeker die niet pu-
bliceert niet in contact met zijn community, 
zijn ideeën worden niet bevraagd, ze vinden 
geen weerklank en zo zet hij zichzelf aan de 
kant.”

Wat vind je van het recente bericht dat de 
UGent meer middelen zal vrijmaken voor 
de alfawetenschappen?

“Het is een stap in de goede richting, want 
er zijn momenteel te weinig krachten om on-
derwijs en onderwijsondersteuning te leve-
ren, maar het is nog niet helemaal duidelijk 
hoe deze coördinatoren gaan worden inge-
past. Op onze faculteit heerst er alleszins een 
structureel onevenwicht: er zijn te veel stu-
denten en te weinig personeel. In feite zou 
er een brede laag van post-doctorale onder-
zoekers en ZAP’ers (Zelfstandig Academisch 
Personeel, n.v.d.r.) moeten komen ter onder-
steuning. 

laszlo kosolosky

Hoe heb jij je doctoraatstoelage verkre-
gen? Zijn er sindsdien zaken veranderd?

“Via een doctoraatsbursaal van vier jaar 
dat deel uitmaakt van een onderzoeksproject 
aangevraagd door een professor die fungeert 
als promotor. Dat is niet de meest gebruike-
lijke manier. Ik had grootste onderscheiding 
en al een publicatie. Toch is mijn aanvraag 
bij het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, n.v.d.r.) geweigerd. In mijn tijd 
moest je op slechts drie pagina’s je hele plan 
uitschrijven, en je behaalde graad en even-
tuele publicaties vermelden. Het FWO heeft 
nu een nieuwe regeling. Nu moet je zes pa-
gina’s schrijven die gespecifieerder zijn: zo-
veel woorden voor dat deel. Ook is er een deel 

‘praktisch nut’ bijgekomen. Dat vind ik heel 
positief, zonder dat je mensen daarop mag 
afrekenen. Ik ben meer voor het toepasbare, 
maar uiteraard moet je ook een verschil ma-
ken tussen kwaliteitsvol toepasbaar en een 
aaneenschakeling van bevindinkjes. Daarom 
is fundamenteel onderzoek evenzeer noodza-
kelijk. Maar: een onderzoeker krijgt geld van 
de maatschappij, dus zou hij zijn onderzoek 
moeten kunnen vertalen naar de maatschap-
pij. Daarom publiceer ik soms ook een opi-
niestuk in de populariserende media. Als je 
je onderzoek niet uitgelegd kan krijgen aan je 
grootouders, ben je niet goed bezig. Op die 
manier zie ik een dubbele verantwoordelijk-
heid.”

“Daar ligt deels mijn kritiek als onderzoe-
ker. Normaal ben je vrij van belemmeringen 
en vrij om je eigen onderzoek te doen, hoewel 
dat bepaald wordt door peer reviews. Uitein-
delijk niet echt democratisch allemaal, het is 
een elite van experten die bepaalt of je goed 
bent. Maar nu ben je niet vrij van, je zit met 
contractuele belemmeringen met beperkte 
tijdsduur en financiering, waar onderzoekers 
nu te veel op moeten focussen. Ofwel heb je 
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als je je onderzoek niet 
uitgelegd kan krijgen aan 

je grootouders, ben je 
niet goed bezig
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Een initiatief van

invloedrijke A1-artikels, en dan doe je er een 
jaar over, ofwel verschillende kleine die apart 
tellen. Vooral kritisch fundamenteel onder-
zoek is niet meer mogelijk, je gaat veel beter 
met de stroom mee.”

Is dat niet de zoveelste stap in de neoli-
beralisering?

“Vooral postdocs gaan heel hard met de 
stroom mee, die beginnen pas aan kritisch 
onderzoek als ze een vaste betrekking heb-
ben. Er zijn er veel aan deze faculteit, omdat 
er geen permanente posities meer bijgeko-
men zijn. Dus die azen allemaal op dezelfde 
positie. Ik ga zelf ook met de stroom mee, 
we hebben niet echt een keuze. We weten 
niet wat de vooruitzichten zijn. Vroeger, vier 
jaar geleden, was de voornaamste maatstaf: 
een goed doctoraat leveren. Nu blijkt dat de 
mensen die ingezet hebben op A1’s er beter 
uitkomen. Ikzelf probeer ook af en toe een 
maatschappelijk geëngageerd stuk te publi-
ceren in de mainstream pers, maar dat gaat 
dan in principe ten koste van je carrière.”

“Onze commissie is ook veranderd. Vroe-
ger had je de commissie Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschappen. Twee jaar geleden 
paste het FWO de samenstelling aan wegens 
geldgebrek, Theologie en Godsdienstweten-
schappen zijn erbij gekomen. Er is slechts 
één universiteit die die disciplines uitoefent, 
de KU Leuven. Nu zie je een shift in projec-
ten die worden goedgekeurd. De meer tech-
nische, hedendaagse voorstellen worden 
soms afgekeurd tegenover onderzoek dat 
zich focust op ‘oudere’ filosofie. Waarmee ik 
niet wil zeggen dat zulk onderzoek irrelevant 
is, vaak wordt er wel een link gemaakt met 

hedendaagse thema’s.  Maar het is mijn spe-
culatie dat theologen meer daarin thuis zijn 
dan in moderne wetenschapsfilosofie, waar-
door zulke aanvragen meer kansen krijgen.”

Wordt er bij jullie aan backstabbing ge-
daan?

“In onze vakgroep hebben we een heel 
goede verstandhouding. Ik merk wel dat er 
bij doctorandi een meer gemoedelijke sfeer 
heerst, omdat iedereen toch naar hetzelfde 
doel werkt. Na het doctoraat word je wel el-
kaars concurrent. Tussen vakgroepen kan de 
spanning wel eens oplopen, maar dat is mis-
schien eigen aan filosofie, dat je met elkaar 
heftig kan debatteren en daarna samen op 
café gaan.”

Heb je al ervaring met onderwijs, naast 
onderzoek?

“Je mag geen les alleen geven als predoc. 
Je kan wél gastlessen geven, of seminaries, of 
proeflessen, met als voorwaarde dat de pro-
fessor in de buurt is. Dat doe ik wel. Veel van 
mijn collega’s besteden geen aandacht aan 
Nederlandstalige publicaties, opiniestukken 
of onderwijs, omdat je gepusht wordt om te 
publiceren op A1-niveau. Vaak wordt een 
professor benoemd op basis van zijn of haar 
publicaties, terwijl die mensen net het beste 
onderwijs zouden moeten geven. We creëren 
een generatie van specialisten die erg goed 
zijn in wat ze doen, maar niet in de bredere 
inbedding. Bij ons heb je zelfs mensen die 
niet meer vertrouwd zijn met bredere weten-
schapsfilosofie dan de gemiddelde master-
student.”

Wat vind je van het recente bericht dat 
de UGent meer middelen zal vrijmaken 
voor de alfawetenschappen?

“Vooral de extra praktijkassistenten zullen 
hun nut bewijzen. Dat zijn mensen die geen 
doctoraat ambiëren en de rompslomp van 
professoren op zich nemen. Wat ik vooral 
slecht vind aan het systeem — en waar de ex-
tra middelen niet op focussen — is dat je na 
de afronding van een doctoraat opnieuw een 
subsidiëringsaanvraag moet indienen voor 
postdoctoraal onderzoek en het is net daar 
dat er minder toegekend worden. Volgens mij 
is dat een slechte investering. Na je doctoraat 
begin je pas echt vernieuwende inzichten te 
krijgen, wanneer alles wat meer in zijn plooi 
valt. Als het FWO dan beslist om je geen geld 
toe te kennen, is dat verloren potentieel. Ze 
zouden meer op postdocs moeten inzetten, 
in plaats van meer doctoraatsstudenten aan 
te nemen. Internationaal kijkt men eerder 
naar de citatie-index (het aantal tijdschriften 
met verwijzingen naar je artikels gedeeld door 
het aantal mogelijke tijdschriften met verwij-
zingen, n.v.d.r.) dan naar het absolute aantal 
van publicaties. Dat vertaalt zich niet altijd 
naar de criteria hier bij ons.” ■

Volgende editie: een confron-
tatie met ervaring en met de 

bètawetenschappen.
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Het relaas van de werkstudent

Studeren op maat is een belangrijk agen-
dapunt voor de UGent. Die flexibilisering 
behelst echter meer dan individuele studietra-
jecten en studeren met een functiebeperking. 
Zo wil de unief — onder impuls van het on-
derwijsdecreet — ook een grotere participatie 
van ‘oudere leeftijdsgroepen’. Via het statuut 
van ‘werkstudent’ krijgen studenten die meer 
dan 80 uur per maand werken (dat is een half-
tijdse job) de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een examen dat op een werkdag valt te ver-
plaatsen of om een groepswerk te vervangen 
door een individuele opdracht. Klinkt heel 
mooi op papier, maar hoe vallen werk en stu-
die te combineren?

de eerste schooldag

“Wel, ik vind het vooral spannend!” Lies-
beth is een vrolijke vrouw van 29 jaar en leidt 
een dubbelleven: ze is inspecteur bij de politie 
én schakelstudent Communicatiewetenschap-
pen. “Zeker de ‘eerste schooldag’. Mijn studies 
aan de hogeschool liggen ondertussen toch al 
heel wat jaren achter mij, dus het was sowieso 
opnieuw aanpassen.” Liesbeth behaalde enke-
le jaren geleden haar bachelordiploma Com-
municatiemanagement. “Mijn partner wist al 
langer dat ik graag mijn master wou behalen. 
Het is natuurlijk niet iets dat je zomaar op je 
eentje beslist. In september kreeg ik zo veel 
zin dat ik besefte: het is nu of nooit! En ik ben 
ermee gestart.”

Niet alleen de Grote Terugkeer naar school 
ervaart Liesbeth als nieuw, maar ook de ma-
nier van lesgeven op de universiteit verschilt 
enorm met die van op de hogeschool. “En ik 
moet zeggen, ik voelde me best wel oud. Ge-
lukkig heb ik ondertussen nog een paar ‘scha-
kelstudenten’ leren kennen die al een aantal 
jaren afgestudeerd waren en dus ook iets ou-
der zijn.”

geen nine to five

“Ik werk als inspecteur bij de lokale poli-
tie van Sint-Niklaas, op de dienst Interventie. 
Bij dringende zaken als het vaststellen van 
verkeersongevallen of woninginbraken zijn 
wij van de partij. Dag en nacht, weekdag en 
weekend.” Het aantal uren dat Liesbeth als in-
specteur werkt, varieert heel erg. “Er zijn we-
ken waarin ik zeven shifts na elkaar doe, maar 
er zijn dan ook andere weken dat ik bijvoor-
beeld maar drie dagen werk. Deze flexibiliteit 
maakt het natuurlijk mogelijk om mijn job te 
combineren met het studeren. Zo kan ik vrije 
dagen plannen op de dagen dat ik de lessen 
wil volgen.”

“Bij een nine to five-job zou het volgens mij 
niet mogelijk zijn om in een fulltime betrek-
king lessen mee te volgen. Ik ben (meestal) 
vrij op de dagen dat er lessen zijn, deze uren 
haal ik dan op een andere dag in.” Liesbeth 
heeft haar dossier ingediend om het statuut 
van werkstudent te krijgen, maar heeft er 
voorlopig nog geen gebruik van gemaakt. 

“Maar misschien dat het wel interessant kan 
zijn tijdens de examenperiode.”

welk studentenleven?

De dagen van Liesbeth zitten dan ook goed 
vol. “Gelukkig staan mijn partner en fami-
lie volledig achter de beslissing. Mijn vriend 
neemt op dit moment een groot deel van het 
huishouden op zich. We wisten beiden bij 
aanvang van mijn studies dat er een zware pe-
riode zou aankomen. “Maar we weten allebei 
dat dit tijdelijk is. En na dit schooljaar ga ik 
bekijken of het op deze manier haalbaar is en 
blijft. Naast werken en studeren blijft er voor-
lopig niet veel vrije tijd meer over.” Het echte 
studentenleven hoort er dan ook niet meer 
bij. “Ik zou eerlijk gezegd niet weten wanneer 
ik er dat nog zou moeten bijnemen”, haalt 
Liesbeth haar schouders op. “Mijn job neemt 
al zo veel tijd in beslag. En dan in combinatie 
met het studeren ... Mijn sociaal leven staat 
momenteel op een laag pitje.”

Liesbeth wou al jaren opnieuw starten 
met studeren, maar besloot steeds om het 
niet te doen. “Ik ben wel heel blij dat ik ein-
delijk deze keuze gemaakt heb. Het zal mis-
schien niet altijd even gemakkelijk zijn, maar 
ik ben enorm gemotiveerd. En ik geef mezelf 
ook maar één kans. Ik kan me niet permit-
teren om een jaar te moeten dubbelen. Maar 
ik geef toe, voor het vak Statistiek heb ik toch 
ook wel schrik.” ■

De doorsnee werkmens kijkt er zuchtend op terug: die studententijd, ‘de beste tijd van hun leven’. Weinigen 
hebben echter de moed om de aula binnen te stappen, klaar om een (volgend) diploma te veroveren. 
Liesbeth Van Damme doet het wel: ze is fulltime flik én studeert bij. “En ik moet zeggen, ik voel me best 
oud.” door kristin van damme

wanneer werken niet na, maar tijdens het studeren valt

foto: kristin vandamme
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De mooiste plekjes van 
gent

Het Keizerpark

In spring they lie flat at the first warmth. 
Wie in de videoclip Envoi van Absynthe Min-
ded de grijsblauwe kijkers van Bert Ostyn 
even negeert, ontdekt een pracht van een park 
in de achtergrond. De schoonheid in kwestie 
is het Keizerpark: 1,8 hectare groen achter het 
Keizerviaduct. In 2009 werd nog naarstig aan 
het park getimmerd, waardoor het vandaag 
kan uitpakken met twee vernieuwde fiets-
bruggen, speeltuigen, een dobberend amfi-
theater en een nieuwe skatezone. Keizerpark, 
coolest kid on the block.

Wie het park binnenwandelt via de fiets-
brug van de Visserij, deint zachtjes mee wan-
neer de voeten van overstekende lopers de 
brug raken. Op de brug kan je bij gelegenheid 
verse spuitbusdampen opsnuiven, afkomstig 
van de legale graffitimuur onder het Keizer-
viaduct. Voor de voetgangersbrug meldt een 
paal hoeveel fietsers die dag al voorbijgereden 
zijn, even verderop staat een propere kakbak 
voor trouwe viervoeters. We zijn het park nog 
niet eens binnen en graffitiartiesten, honden 
en fietsers werden al tevreden gesteld. Qua 
charmeoffensief kan dat tellen.

geroosterd

In het park zelf staat voor sportieve zie-
len een basketbalterrein en een skatepark, 
met Kicker Bank, Boardbank King Size with 

Straight Ledge, Flat Rail en Quarterpipe. Op 
vrijdagavond beland je hier geregeld tussen 
breakdancers, beatboxers en freestyle-rap-
pers, ter ere van een Hiphopstraatgebeuren. 
Niet genoeg street cred om in de kring te stap-
pen? Aan de andere kant van het park ligt een 
grasperk dat in trapjes naar de Schelde leidt, 
waar het zalig lezen is. Op de houten steiger 
bij het water kan je vissen of je boot aanme-
ren. Toegegeven: het geluid en het beeld van 
de auto’s die intussen over het Keizerviaduct 
razen ontnemen een deel van de zen-erva-
ring. Maar voor wie ’s nachts op de steiger zit 
— idealiter met bengelende voeten in het wa-
ter — vormen de lichtjes van stad en auto’s net 
een knus decor.

Aan de andere kant van het park, bij de 
Fransevaart, dobbert een houten ponton op 
het water. Het hele plekje roept om een optre-
den, en daar wordt het dan ook geregeld voor 
gebruikt. Tijdens het Glazen Huis van Urgent.
fm in 2010 en 2011 werd dit ponton volledig 
versierd met kaarsen, wat feeërieke beelden 
opleverde. Luisteraars kunnen zich op de ste-
nen aan de overkant van de Fransevaart zet-
ten, waar zitplaatsen uitgehouwen werden.

Van al dat moois zou een mens nog hon-
gerig worden en ook daar is het park op voor-
zien. Het Keizerpark heeft een barbecuezone, 
waar je tussen 1 april en 30 december tot 22 
uur ijverig je vlees kan grillen. Om onerva-

ren barbecuers te helpen, staat in het mid-
den van de zone een groot bord met handige 
barbecuetips zoals “Laat lekkere hapjes niet 
verbranden” en “Gooi nooit spiritus of ben-
zine op het vuur”. Het park biedt zelf vier 
eigen barbecuestellen, een aston en een bak 
met bluszand aan. Wie z’n eigen barbecue 
meeneemt, moet in een straal van tien me-
ter bij de barbecuepaal blijven en alles veilig 
en netjes achterlaten. “De typische geuren en 
smaken staan garant voor een maaltijd die je 
helemaal in vakantiestemming brengt”, be-
looft het infobord.

net als Je liJkt te verdwalen

Gaat er toch iets mis en verteren apocalypti-
sche vlammen langzaam je wegwerpbarbecue, 
schep dan even een luchtje. Het Keizerpark 
ligt onder andere op de Noord-Zuidroute tus-
sen Zwijnaarde en Wondelgem, maar de lan-
ge fiets- en wandelroute die vertrekt langs de 
Scheldekaai is eveneens de moeite waard. Dit 
pad kronkelt langs de Schelde tussen grasvel-
den, struiken, speeltuintjes, wilde eenden die 
af en toe uit het riet opvliegen en een artifici-
ele uitkijkheuvel. Zelfs de grootste fietshater 
betert hier zijn leven, of komt er op z’n minst 
langs om te joggen. ■

door lise eelbode

foto:tim demel
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Jochen Merlier vervangt vanaf 16 april 
Werner Raeymaeckers, de huidige studen-
tenbeheerder die meent dat zijn functie niet 
meer te combineren valt met zijn bedrijfssta-
ge in Brussel en dus vervroegd afstand doet 
van de positie. “Mijn taak zal er vooral in 
bestaan het budget voor de erkende studen-
tenverenigingen te beheren, toetredingsaan-
vragen te behandelen en ervoor te zorgen dat 
in studentenhuis De Therminal alles vlot ver-
loopt”, aldus Merlier, die kan steunen op een 
mooi parcours in het studentenleven. “Ik was 
eerst twee jaar penningmeester bij Slavia voor 
ik in het FaculteitenKonvent terechtkwam. 
Toen ik onze preses af en toe verving op de 
VKV (Vergadering van KonventsVoorzitters, 
n.v.d.r.) kreeg ik zin om het jaar daarop zelf 
preses te worden. Dat gebeurde ook, en nu 
ben ik aangesteld als de nieuwe studentenbe-
heerder.”

de ramen laten wassen, da’s 
ook miJn Job

“Werner, de vorige studentenbeheerder, 
heeft zich de afgelopen jaren vooral inge-
zet om de infrastructuur van De Therminal 
op punt te stellen. Er zijn akoestische pane-
len en televisieschermen in de vergaderza-
len geplaatst, de toiletten werden opgeknapt 
en voor het eerst in drie jaar werden zelfs de 

ramen gewassen. Aangezien de infrastruc-
tuur nu grotendeels in orde is, zal ik bogen 
op mijn ervaring in het verenigingsleven om 
de samenwerking in en tussen de konventen 
te versterken en te behouden.” Jochen Merlier 
bekent echter niet dezelfde ambitie voor pres-
tigeprojecten te koesteren als zijn voorganger. 
“Een nieuwe Hydra (smartphone-applicatie 
met informatie over de UGent, n.v.d.r.) moet 
je van mij niet verwachten. Mijn sterkte zal 
er waarschijnlijk in bestaan om op diplomati-
sche wijze de contacten tussen alle segmenten 
van het studentenleven te onderhouden: met 
het universitair bestuur, de studenten, de ver-
enigingen en het stadsbestuur.”

blok@therminal

Merlier heeft het geluk dat de meest con-
troversiële discussies van de voorbije jaren 
stilaan naar de achtergrond verdwenen zijn. 
“Het uiterst gevoelige NSV!-dossier is nu ach-
ter de rug en ook de traditionele storm rond 
Blok@Therminal lijkt ondertussen geluwd. 
Het registratiesysteem is niet perfect, maar 
het blijft de beste oplossing voor de gekende 
taferelen van studenten die ’s morgens vroeg 
voor De Therminal verzamelen om toch maar 
een plaatsje te kunnen bemachtigen. Ik ben 
dan ook van plan dit systeem te behouden. 
Het probleem van het aantal plaatsen blijft 

natuurlijk spelen, al is De Therminal zowat 
de enige studeerplaats die zwaar overvraagd 
is, mede omdat het de enige studieplek is die 
tot laat én in het weekend openblijft. In janu-
ari werd over deze kwestie een enquête afge-
nomen waarvan de evaluatie nu op stedelijk 
niveau wordt besproken. We bekijken nu de 
mogelijkheden met bijvoorbeeld de Gentse 
hogescholen, maar ook met andere studeer-
sites als de Bijloke.”

Jochen merlier, vraag ernaar

Merlier volgt ondertussen een voorberei-
dingsprogramma om volgend jaar zijn master 
in de EU-studies te behalen. De combinatie 
werken en studeren is niet altijd even een-
voudig, maar toch ziet hij weinig problemen. 
“Het is eigen aan de studentenbeheerder dat 
hij zelf nog student is en dus in onmiddel-
lijke aanraking komt met de alledaagse pro-
blemen van de student. Als voorzitter van het 
FK was ik soms aanwezig op vijf of zes activi-
teiten op een avond, de hele week door. Het 
voordeel van mijn job als studentenbeheerder 
is dat ik makkelijker mijn eigen agenda kan 
bepalen. Maar ik maak mij ook geen illusies, 
deze functie zal veel meer werk vragen dan de 
vooropgestelde twintig uren per week.”  ■

 wissel  van de macht

“Als er een probleem is, ga ik zelf langs. Als er geen is, ook.” Geëngageerde woorden van Jochen 
Merlier, de nieuwgekroonde studentenbeheerder, die de komende twee jaar vooral wil inzetten 
op de samenwerking tussen alle konventen en verenigingen.

door thomas vanthournout

u

foto: valérie desmet
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in het kader van Ufoto: basel zobieda

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student 
aangenamer maken. Deze week: Karen Klein, studentenarts.

Hoe lang bent u al studentenarts?
“Al meer dan dertig jaar. Na mijn studies 

Geneeskunde in Gent heb ik eerst een korte 
periode voor Artsen Zonder Grenzen gewerkt 
in Tsjaad. Toen ik terug in België was, kon ik 
aan de slag in een wijkgezondheidscentrum, 
maar omdat het om een halftijdse job ging, 
werd ik niet veel later ook studentenarts. Die 
twee functies heb ik drie jaar lang gecombi-
neerd, tot ik kinderen kreeg.”

Is er veel veranderd doorheen de jaren?
“Toen ik begon waren er nog maar een jaar 

of twee echte studentenartsen. We beschikten 
toen over slechts één kleine ruimte, die dienst 
deed als kabinet. Een wachtzaal was er niet: 
de studenten zaten in de gang. Enkele jaren 
later vonden er verbouwingswerken plaats en 
vanaf dan zaten we ruimer. In 2010 zijn we 
verhuisd van het Sint-Pietersplein naar het 
Rectoraat. Nu hebben we drie praktijkruim-
tes.

Vroeger werkten we ook niet op afspraak 
— wat trouwens lang voor elke huisarts gold. 
Dat het voor studenten in het pre-gsm-tijd-

perk moeilijk was om telefonisch een afspraak 
te maken, speelde daarbij wellicht ook mee. 
Op al die jaren is er dus eigenlijk heel wat ver-
anderd. En ten goede ook, maar dat wil niet 
zeggen dat ons werk vroeger moeilijker was. 
Het is niet zo dat ik uit de tijd van paard en 
kar kom, hé.”

Wat is het verschil met een gewone huis-
arts?

“Ik krijg uitsluitend met studenten — in 
regel: jonge mensen — te maken, waardoor ik 
zelden geconfronteerd word met klachten als 
een te hoge bloeddruk of ziektes als diabetes. 
Studenten komen hier vooral met virale in-
fecties, kleine letsels, stressgerelateerde aan-
doeningen of voor een soa-screening.”

Is er een toename van soa’s?
“Je ziet vaker soa’s bij jongeren, maar of 

dat nu meteen betekent dat het er losbandi-
ger aan toegaat dan vroeger, dat weet ik nog 
zo niet. Denk maar aan de hippies, die toch 
ook al van de jaren zestig dateren. Maar toen 
was er nog geen sprake van hiv en chlamydia. 

Aids doet gelukkig niet de ronde in het Gent-
se studentenmilieu. Er zijn volgens mij echter 
maar een paar seropositieve studenten nodig 
om het snel te verspreiden.”

En hoe zit het met alcoholmisbruik?
“In al die jaren dat ik hier werk is er niet 

één student bij mij geweest om zijn alcohol-
probleem aan te kaarten. De meesten zien 
hun alcoholgebruik duidelijk niet als een 
probleem. Poepeloerezatte studenten die zich 
verwond hebben, zie ik genoeg. Zo’n naar al-
cohol ruikende student spreek ik dan wel aan 
over de gevaren van overmatig gebruik, maar 
daar gaan ze op zo’n moment natuurlijk niet 
op in.

Ook studenten die zich laten dopen, ko-
men hier al eens terecht. Zo was er eens een 
student die maagschade had opgelopen na-
dat hij bijtende vloeistoffen had gedronken. 
Of een meisje dat uren in de koeienstront 
had gezeten en daar een vaginale infectie aan 
overhield.” ■

door benjamin Ponsaerts
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“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de gees-
ten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de 
geesten van onze medestudenten op uitwisselings-
programma nog dichterbij. Tussen de zwijnerij 
vinden ze de tijd om te schrijven over hun leer-
rijke ervaringen. Deze week: Stefan Oyen vanuit 
Omaha, Nebraska.

 Wie ooit van plan is om in het buitenland te gaan studeren, kan 
zich maar beter voorbereiden op een wirwar van verwarrende emo-
ties en ervaringen. Zelf heb ik het geluk gehad een twee uur duren-
de lezing te kunnen bijwonen om me te wapenen tegen de vijf fases 
van het studeren in het buitenland. De bijhorende flyer is in vele 
opzichten een kaart tot je eigen gevoelens om je door de moeilijke 
momenten te sleuren. Wie een kopie wil, kan Schamper contacte-
ren, maar hieronder volgt alvast de essentie.

De eerste weken in het buitenland worden de ‘honeymoon stage’ 
genoemd. Alles is nieuw en opwindend, iedereen is vriendelijk en 
een nieuw leven lacht je toe. Je hebt vaker seks dan de zon opkomt 
en slaapt bitter weinig. Natuurlijk mis je je vrienden en familie, maar 
over het algemeen ben je heel gelukkig. Genieten geblazen dus!

Die wittebroodsweken maken helaas al snel plaats voor de ‘nega-
tive stage’. Cultuurverschillen en misverstanden stapelen zich op en 
als internationale student beland je in een neerwaartse spiraal van 
mottigheid. Je kan je depressief, gefrustreerd, verward en angstig 
voelen of zelfs fysiek ziek worden. Alles lijkt lastiger dan ooit tevo-
ren en diep vanbinnen wil je gewoon terug naar huis. Je probeert 
te lachen op foto’s om het thuisfront te overtuigen dat je het wel 
degelijk naar je zin hebt, maar ’s nachts overvalt de eenzaamheid 
je telkens weer. Weet dat het overgaat, al kan de negatieve fase wel 
meerdere keren terugkomen. Volhouden is de boodschap.

Daarna gaat het gelukkig van negatief naar positief in de ‘humor 
stage’. Je ontspant na die moeilijke tijd, de misverstanden die je we-
ken geleden aan het huilen brachten, brengen je nu aan het lachen. 
Tijd dus om de draad van je leven weer op te pikken en het verleden 
achter je te laten.

De laatste stap is dan uiteindelijk de ‘home stage’. Je bent nu offi-
cieel bicultureel en hebt je tweede, stabiele thuis gevonden. België is 
niets meer dan een vage herinnering die moeizaam in stand wordt 
gehouden via Skype en Facebook. Mensen vertellen je dat je klinkt 
‘alsof je hier altijd al gewoond hebt’, en zo voel je je ook.

Wanneer je dan denkt dat je al die turbulente tijden voor goed 
achter de rug hebt, is het tijd om weer huiswaarts te keren, wat met-
een de zwaarste schok van al met zich meebrengt: de ‘reverse cul-
ture shock’. Thuis voelt niet meer als thuis, je beseft plots hoe saai je 
vrienden zijn en kan je niet meer uitdrukken in het Nederlands. Er 
zit niets anders op dan te berusten in wat je hebt gehad, door alleen 
op je kamer de herinneringen te koesteren. Succes. ■

sm-studentenvereniging niet 
goedgekeurd

Pech voor Kajira, de studentenvereniging 
voor bdsm’ers: haar erkenningsaanvraag vol-
deed niet aan de statuten van de Dienst Studen-
tenactiviteiten en werd verworpen. Niet omdat 
de vereniging zou “handelen of tot handelingen 
aanzetten in strijd met de Grondwet of het Eu-
ropees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, 
maar wel omdat een van de noodzakelijke do-
cumenten ontbrak in haar erkenningsaanvraag. 
Bovendien waren de statuten ook niet zo demo-
cratisch: het oude bestuur zou gewoon haar op-
volgers kunnen kiezen, zonder stemming.

Over de eventuele goedkeuring van de erken-
ningsaanvragen van de twee andere verenigingen 
in het Werkgroepen & Verenigingen Konvent 
— MaChT en Assante — was op moment van 
schrijven nog niets bekend. Ook de erkenning 
van Kafka (een soort ‘t Zal Wel Gaan light) in 
het Politiek & Filosofisch Konvent kon nog niet 
bevestigd worden.

bofePidemie in de geneeskunde

Bij de studenten van de faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen zou een bofin-
fectie de ronde doen. De ziekte wordt overge-
bracht door te muilen of door in iemands gezicht 
te hoesten. Studenten met verdachte symptomen 
worden opgeroepen om zeker niet naar de les 
te gaan. Ze mogen zich wél aanmelden bij pro-
fessor Koen Van Herck, die van de gelegenheid 
gebruik wil maken om de verspreiding van de 
epidemie wetenschappelijk te onderzoeken.

groot ugent dictee

Op donderdag 19 april organiseren de Kon-
venten, samen met Schamper en Urgent.fm, het 
allereerste UGentdictee. Naar verluidt zal de 
tekst zotmoeilijk zijn, daarom geven we onze le-
zers alvast een gouden tip: een van de woorden 
staat ook te pronken in deze Achterklap. ■
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professor thiery, een vergeten gents genie

En zelfs binnen het huwelijk was seks niet 
zo vrijblijvend. Vrouwen die op latere leeftijd 
zwanger worden, vormen een risicogroep. 
De kans op een kind met het syndroom van 
Down wordt steeds groter, net als de kans op 
een miskraam, met alle complicaties van dien. 
Ook voor de moeder wordt het risico op pro-
blemen steeds groter en in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw was moedersterfte nog lang niet 
zo uitzonderlijk als vandaag.

Proficiat, ‘t is een 
voorbehoedsmiddel

De Turnhoutse gynaecoloog Nand Pee-
ters wilde komaf maken met de schrijnen-
de taferelen die hij in de Kempense dorpjes 
zag: vrouwen die na heel wat gecompliceerde 
zwangerschappen keer op keer opnieuw in 
verwachting geraakten, ondanks de hoge ri-
sico’s. Periodieke onthouding was in die tijd 
het enige door de kerk aanvaarde anticon-

ceptiemiddel, maar dat was weinig effectief 
en hing deels van de goodwill van de echtge-
noot af. Peeters moest dan ook geen twee keer 
nadenken toen hij op het einde van de jaren 
50 werd gevraagd om mee te werken aan een 
Duitse klinische studie die de menstruatie-
cyclus van vrouwen regelde, en zo zwanger-
schappen kon voorkomen. De dokter wikte 
en woog verschillende hoeveelheden hormo-
nen en verdeelde die onder zijn patiënten, tot 
hij de meest effectieve combinatie vond die 
zwangerschappen voorkwam én amper bij-
werkingen had. De dokter liep echter niet te 
koop met zijn bijdrage aan de pil en pas on-
langs, toen de pil haar 50ste verjaardag vierde, 
werd zijn verhaal postuum bekend.

Maar de pil is natuurlijk niet het enige 
voorbehoedsmiddel. Wie grasduint in de ar-
chieven van de UGent, kan terugvinden dat 
ene professor Michel Thiery de uitvinder van 
dat andere bekende voorbehoedsmiddel zou 
zijn: het spiraaltje. “Dat klopt niet helemaal”, 

zegt Marleen Temmerman, professor Gynae-
cologie aan de UGent en opvolger van Thiery. 
“Thiery was wel een van de voorvechters van 
het spiraaltje. Hij en zijn team werden van-
uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
gevraagd om klinische studies te doen die uit-
zochten of het spiraaltje werkte en geaccep-
teerd werd door de patiënten. Zulke studies 
lopen trouwens nog steeds bij ons. Het is ei-
genlijk een continue strijd om nieuwe en be-
tere voorbehoedsmiddelen te vinden.”

Een kleine les seksuele voorlichting. Het 
spiraaltje, in wetenschappelijke kringen be-
ter bekend als ‘intrauterine device’ of kort-
weg IUD, is een klein T-vormig voorwerp 
dat in de baarmoeder van de vrouw wordt 
ingebracht. De hormonenspiraal geeft kleine 
hoeveelheden progesteron af, een stof die de 
zaadcelrace in de baarmoederhals bemoei-
lijkt en innesteling van de eicel voorkomt. Er 
is ook nog een ander type: het koperspiraaltje. 
Het apparaatje is omwikkeld met een koper-

Het is voor ons, millenniumstudenten, haast ondenkbaar, maar nog niet zo lang geleden was seks 
iets dat officieel alleen voor gehuwden bestemd was. Het aantal illegale abortussen en ongewenste 
kinderen swingde echter de pan uit. De bijbehorende familiedrama’s ook. door lise beirinckx
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professor thiery, een vergeten gents genie

draadje dat exact dezelfde bijwerkingen heeft 
als progesteron. Het is een van de goedkoop-
ste anticonceptiemiddelen op de markt, zeer 
betrouwbaar en het kan gerust een aantal jaar 
blijven zitten zonder dat je er ooit aan moet 
denken.

een Joods-duitse 
anticoncePtieheld

De eerste IUD’s werden in de jaren ’20 ont-
wikkeld door de Duitse dokter Ernst Gräfen-
berg — eveneens de ‘uitvinder’ van de G-spot.  
De professor gebruikte oorspronkelijk zijde 
om de zaadafstotende reactie te initiëren, maar 
ontwikkelde al snel de ‘Gräfenberg-Ring’, be-
staande uit een zilveren helix die in de baar-
moeder wordt geplaatst. Toen de dokter de 
ring voorstelde aan zijn collega’s werd die eerst 
positief onthaald, maar vanaf 1931 keerde het 
klimaat en werd zijn uitvinding door de weten-
schappelijke wereld afgekraakt. Eerst omwille 
van een aantal wetenschappelijke argumenten, 
maar al snel verbood het opkomende nazire-
gime alle mogelijke anticonceptiemiddelen. 
Men mocht de Arische vrouw tenslotte niet in 
haar voortplanting beperken.

Dokter Gräfenberg, een jood, vluchtte tij-
dens die woelige jaren ’30 naar de Verenigde 
Staten. Ook daar werd zijn ring en IUD-on-
derzoek niet onmiddellijk met open armen 
ontvangen, maar langzaamaan sijpelden nieu-
we onderzoeken en gegevens door. In 1962 — 
de professor is dan al vijf jaar dood — werd 
uiteindelijk een internationale conferentie 
rond intrauterine devices gehouden waar ook 
de eerste plastieken spiraaltjes voorgesteld 
werden, ditmaal ook écht in spiraalvorm. 
Een ware revolutie, want het buigzame plas-
tic maakt het heel wat makkelijker en vooral 
minder pijnlijk om de spiraaltjes in te brengen. 
In de loop van de sixties werden heel wat mo-
delletjes en materialen geïntroduceerd, en leek 
het taboe in de wetenschappelijke wereld stil-
aan te verdwijnen.

Rond die periode kwam Michel Thiery op 
de proppen. De Gentse professor Verloskunde 
was al lang bezig met anticonceptie. Zelfs zijn 
eindwerk in 1949 ging over dit onderwerp. Op 
de presentatie waren zijn medestudenten niet 

toegelaten, alhoewel ze later allemaal een kopie 
vroegen, ‘voor een patiënt’. In de jaren ’60 werd 
hij uitgenodigd om in het televisieprogramma 
van Paula Sémer over anticonceptie te komen 
praten, ‘gezinsplanning’ heette dat toen. Deze 
uitzendingen veroorzaakten een golf van ver-
ontwaardiging in het toen nog zwaar katho-
lieke Vlaanderen. In 1968 ontmoette Thiery 
gynaecoloog Harry Van der Pas, die bezig was 
met onderzoek naar het spiraaltje.

Samen volgden ze honderden patiëntes 
met een spiraaltje op en verzamelden zo een 
schat aan informatie over deze methode. Ze 
vergeleken verschillende types spiralen, on-
derzochten de mogelijke klachten en brachten 
uiteindelijk in 1971 een rapport uit waarin ze 
onomstotelijk aantoonden dat de spiraaltjes 
minstens even veilig bleken als de pil, minder 
bijwerkingen hadden en bovendien een pak 
goedkoper waren.

thiery en van der Pas oP de 
barricaden

De publieke opinie viel echter moeilijk te 
overtuigen van het feit dat het spiraaltje op veel 
vlakken beter was dan de pil. Er werd heel lang 
beweerd dat het eigenlijk een abortivum was 
dat de innesteling van een bevruchte eicel ver-
hinderde. Ten onrechte, want het koper (en la-
ter het progesteron) voorkwam net dat de eicel 
bevrucht werd. Bovendien was het erg moeilijk 
om kwakkels die de ronde deden uit de wereld 
te helpen, al was er geen enkel wetenschappe-
lijk bewijs dat bijvoorbeeld het verband legde 
tussen baarmoederwandontstekingen en het 
spiraaltje. Ook de geringe interesse vanuit de 
farmaceutische industrie — aangezien spi-
raaltjes die je jaren kan laten zitten nauwe-
lijks winstgevend zijn — bevorderde de 
opkomst van het spiraaltje niet echt.

Toch hoopten beide mannen dat 
daar ooit verandering in zou komen, 
te meer omdat het een ideaal middel 
was dat overbevolking in derdewe-
reldlanden kon tegengaan. Ze start-
ten dan ook projecten op in India, 
waar ze de plaatselijke ‘wijze vrou-
wen’ wilden leren hoe het spiraaltje 
ingebracht moest worden, en zo aan 

geboortebeperking te doen. Het project kwam 
helaas nooit van de grond. In China daarente-
gen is het spiraaltje vandaag nog altijd voorbe-
hoedsmiddel nummer één: het ideale middel 
voor de Chinese overheid om haar eenkind-
politiek door te drukken en veel goedkoper 
dan sterilisaties, pillen of andere anticoncep-
tiemiddelen.

De invloed van Thiery en de zijnen mag 
niet onderschat worden. “Vrouwen zijn eeu-
wenlang op zoek geweest naar een manier om 
zelf te kunnen beslissen wanneer ze seks had-
den en wie de vader van hun kinderen mocht 
zijn. Voorbehoedsmiddelen in het algemeen 
zijn een revolutie geweest voor de gezond-
heidssector, maar ook voor de vrouwenrech-
ten. Bovendien is het belangrijk dat we een 
groot gamma aan types voorbehoedsmiddelen 
hebben, zodat er voor ieder wat wils is.”

“Tegenwoordig krijgt anticonceptie niet 
meer de aandacht die het verdient”, vindt Tem-
merman. “Dat is een probleem, want het is een 
heel belangrijk instrument. Niet alleen in de 
preventie van ongewenste zwangerschappen 
en moedersterfte, maar ook de kindersterfte 
daalt wanneer voorbehoedsmiddelen beschik-
baar zijn. Vrouwen kunnen hun gezin beter 
plannen, meisjes kunnen langer naar school, 
dus ook economisch en ecologisch gezien zijn 
de voorbehoedsmiddelen van groot belang.” 
Bij ons in West-Europa valt het allemaal nog 
wel mee, maar er zijn genoeg plaatsen in de 
wereld waar een nieuwe professor Thiery mag 
opstaan. ■

210
asv Zo veel wildplassers werden vorig 

jaar op heterdaad betrapt door de Gentse 
lokale politie. De studenten zijn goed ver-
tegenwoordigd: twee avonden in de Over-
poort volstonden om 82 snoodaards bij de 
kraag te vatten. Dat kan subtieler! Zoals de 
fietsendieven bijvoorbeeld: in 2011 werden 
er slechts vijf op heterdaad betrapt. ■

W

Getal van de week
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Bas Haring redt de panda

Bas Haring is de volksfilosoof des vaderlands bij onze noorderburen. Hij bestudeert de dingen, 
bekijkt ze eens van een andere kant en schrijft zijn conclusies in een boek.

door lise beirinckx en Jago kosolosky

foto: simon wardenier

maar de balispreeuw mag dood
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Harings laatste boek Plastic Panda’s gaat 
over de zin of misschien wel onzin van bio-
diversiteit. Hij laat aloude dogma’s op hun 
voetstuk wankelen en doet menig natuurlief-
hebber briesen. Een beetje verbaasd blijft Ha-
ring achter, want hij hoopte om een leuk en 
interessant debat te starten. Misschien kan dit 
interview dat alsnog realiseren, nu de eerste 
storm is gaan liggen?

een sPelletJe Jenga

Waarom wilde u Plastic Panda’s schrij-
ven?

“Ik had wel al eens over evolutie geschre-
ven (het boek Kaas en de Evolutietheorie, 
n.v.d.r.) maar een eerste echte aanleiding was 
het feit dat 2010 het jaar van de biodiversi-
teit was en het thema zodoende veel aan bod 
kwam. Ik kreeg de indruk dat er gesuggereerd 
werd dat soorten er niet voor niks zijn, maar 
met een doel. Dat was helemaal niet in over-
eenstemming met wat ik wist over evolutie.

Een andere aanleiding was dat heel veel 
mensen denken dat het verdwijnen van een 
soort gepaard gaat met het lijden van indi-
viduele organismen, maar dat is niet per se 
zo. Bovendien werd er in de media nogal wat 
gezegd dat ik niet geloofde. Zo vergeleek een 
niet onbekende Nederlandse bioloog de na-
tuur met een Jengatoren: ‘Als we niet uitkij-
ken, stort de natuur in.’ Dat wilde ik toch eens 
onderzoeken.”

De vergelijking met een Jengatoren gaat 
niet op, maar wat stelt u in de plaats?

“Die Jengatoren is erg instabiel: wanneer 
je een enkel blokje weghaalt, stort hij in en 
is de toren gewoon weg. Dat zie je in de na-
tuur nauwelijks. Soms kan je met een kleine 
ingreep wel iets groots laten gebeuren maar 
geen instorting, eerder een verplaatsing. 
Wanneer je konijntjes in Australië zet — een 

kleine ingreep — dan verandert daar ineens 
de vegetatie. Of er gaan een paar otters dood 
voor de kust van Canada en plots gebeurt er 
wat met het kelp. Maar dat is geen instorting 
van de natuur, dat is louter een verandering. 
De vergelijking met de Jengatoren is dus fout. 
Mensen kijken televisie, horen een bioloog 
dergelijke verhaaltjes vertellen en worden 
bang. Ik zeg niet dat we al die planten en bees-
ten moeten laten uitsterven, maar angst dat 
de hele natuur gaat instorten is een ongeldige 
motivatie, want dat valt sterk te betwijfelen.”

In de loop van de geschiedenis zijn er wel 
enkele massa-extincties geweest, waarbij 90 
procent van de soorten verdween. Vandaag 
zien we dat de biodiversiteit snel achteruit-
gaat. Is er geen gevaar dat er opnieuw zo’n 
massa-extinctie zit aan te komen?

“Vermoedelijk was er niet één bepaalde 
soort die verdween en dan de hele boel in 
elkaar deed storten, maar was er een grote 
aanleiding die tot gevolg had dat vele soor-
ten verdwenen. Die grote aanleiding kan 
bijvoorbeeld een meteorietinslag zijn, of wij 
allen die de hoeveelheid koolstofdioxide aan 
het vergroten zijn. Door zo’n grote gebeurte-
nis verdwijnen allerlei plant- en diersoorten. 
Dan kan je natuurlijk niet zeggen dat één wel-
bepaalde soort als het ware voor een cascade-
effect zorgde en voor het uitsterven van alle 
andere soorten. Nee, er is gewoon één ge-
meenschappelijke oorzaak.

Neem nu de Balispreeuw, twee jaar ge-
leden waren er nog twaalf. Ik kan me niet 
voorstellen dat het verdwijnen van die twaalf 
spreeuwen een groot effect zal hebben. Als al 
het gras verdwijnt, dan heb je natuurlijk een 
groot probleem, dan zullen er allerlei dingen 
gebeuren. Maar zo’n effect hebben die Balis-
preeuwen niet.”

Waar trekt u de grens? Is het niet moei-
lijk om, als mens, een onderscheid te maken 
tussen wat wel mag verdwijnen en wat niet?

“Misschien moeilijk, maar niet onmoge-
lijk. Je kan gewoon door biologische kennis 
inschattingen maken. Er zullen ongetwijfeld 
fouten gemaakt worden en er zal wel eens iets 
gebeuren wat we niet voorzien hadden. Dat is 
dan jammer, maar je moet niet alles zo maar 
behouden uit angst om een fout te maken. Als 
je in de geschiedenis kijkt, is er al heel wat 
verdwenen en verschenen. Dat is een continu 

veranderend proces. Er is de afgelopen mil-
lennia niets ingestort.”

Wat is volgens u dan het voordeel van die 
andere aanpak?

“Mensen handelen dan niet meer uit angst, 
maar vanuit een oprechte eerlijke emotie, na-
melijk dat we houden van diversiteit. We hou-
den niet van een eenvormige natuur, wel van 
een wereld met een zekere diversiteit. Dat 
is een geldig argument. Er zijn ook allerlei 
soorten die we moeten behouden vanuit een 
rationele blik op de natuur. We hebben bloe-
men nodig of planten die stikstof uit de grond 
halen en we hebben wormen nodig. Als je er 
met verstand naar kijkt, krijg je een andere 
visie op de natuur. Je blik wordt niet langer 
geleid door angst.”

Spelen we niet een beetje voor God wan-
neer we beslissen dat bepaalde soorten 
waardevol zijn en andere niet?

“Ik denk dat het onze verantwoordelijk-
heid is. Je kan dat voor God spelen noemen, 
maar je kan ook voor die verantwoordelijk-
heid wegkruipen en zeggen: ‘Laten we maar 
niks veranderen.’ We leven hier met zeven 
miljard mensen op de wereld, we hebben een 
verantwoordelijkheid, we kunnen niet passief 
blijven. En dan moet je dat met verstand van 
zaken doen.

Bovendien is dat hele soortenconcept een 
menscentrisch begrip: wij hebben dat min of 
meer bedacht. Het is dan ook vrij beteke-
nisloos. Als we de soorten allemaal willen 
behouden, is dat ook voor God spelen. We 
bepalen dan immers wat er behouden moet 
worden volgens onze indeling.”

een oPtimistische bril

In uw boek wordt 
een duidelijk 
o n d e r s c h e i d 

“Je ziet nauwelijks dat 
de natuur instort, 

hij verplaatst eerder.”

“Ik vind een wereld 
met panda’s leuker
dan één zonder.”

lees verder

W
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gemaakt tussen het behoud van biodiver-
siteit en het behoud van natuur. In the-
orie klopt dat wel, maar in de praktijk 
overlappen ze toch?

“Je kan verschillende invullingen ge-
ven aan het begrip ‘natuur’. Een bos in 
de buurt om in te wandelen voelt als na-
tuur, daar heb je niet veel diversiteit voor 
nodig. Je kan natuurlijk ook een andere 
definitie van natuur hanteren en dat is 
‘datgene dat zich aan onze invloed onttrekt’ 
en zelfs dan blijkt er op allerlei onvoorziene 
plekken interessante natuur te beleven, die 
in feite niet erg divers is.

Een groot deel van de biodiversiteit be-
vindt zich in het regenwoud. Als je de helft 
van de soorten uit het regenwoud weg-
denkt, is de biodiversiteit daar verschrik-
kelijk gedaald terwijl er met de natuur niet 
per se veel gebeurd is. Ik vind dat je met 
een optimistische bril naar de wereld mag 
kijken.”

U vergelijkt de natuur vaak met een 
bibliotheek waar de bestsellers populair 
zijn. Maar voor enkele mensen zijn de 
minder bekende boeken misschien ook 
belangrijk.

“Klopt, zo is het bij natuur ook. Maar 
dan is het wel de vraag waar we het over 
hebben: over een grote boekhandel met 
een heel bijzonder boek dat je wil bewaren 
of over een boekhandel met de grootte van 
Vlaanderen, voor 99 procent gevuld met 
dagboeken en tweets. Als we het over het 
laatste hebben dan is toch niet alles wat er 
in die boekhandel te vinden is van cruciaal 
belang?”

toffe tiJgers

Ziet u de mens dan niet als een enorm 
superieur wezen? U zegt nu letterlijk dat 
andere soorten slechts betekenisloze dag-
boeken zijn.

“Voor ons betekenisloos, bedoel ik dan. 
Ik denk dat je nooit kunt spreken over iets 
dat intrinsiek betekenisvol is. Er is geen 
God, denk ik, die alles betekenis geeft. Er 
is altijd iets of iemand die betekenis geeft. 
Wanneer ik het over betekenis heb, heb ik 
het dus over de betekenis voor mensen. 
En dat is niet omdat ik de mens superi-
eur vind. Als wij kikkers waren geweest 

dan had ik het vast gehad over de beteke-
nis voor kikkers. Ik vind de mens helemaal 
niet superieur aan kikkers, maar omdat ik 
nu eenmaal een mens ben, is de mens het 
enige uitgangspunt waaruit ik kan vertrek-
ken.”

Panda’s, tijgers en dergelijke zijn mis-
schien allemaal wel gedoemd tot uitster-
ven, maar in tussentijd worden er hele 
parken rond gebouwd, er is ecotoerisme. 
Er wordt een project gegeven aan men-
sen. Is dat niet nuttig?

“Ja, ik zou sowieso voor zijn. Ik vind een 
wereld met panda’s leuker dan een wereld 
zonder panda’s. En tijgers en zo zijn heel 
aansprekende wezens. Alleen moet je je re-
aliseren waarom we ze bewaren: voor ons. 
We willen een wereld met die beesten. Je 
moet je op een gegeven ogenblik ook afvra-
gen hoe groot de leefruimte is van een be-
paald wezen. Panda’s bijvoorbeeld hebben 
een enorm groot oppervlak nodig en er zal 
op een bepaald ogenblik gerekend moeten 
worden. Ik vrees dat ze dan allemaal in die-
rentuinen belanden. Voor ons.”

agressieve Professoren

Had u verwacht dat uw boek zo’n 
zondvloed van verontwaardiging zou 
veroorzaken?

“Nee, dat had ik niet verwacht. Ik had 
verwacht dat ze zouden zeggen ‘wat een 
leuke frisse kijk’, ‘wat leuk uitgezocht’ en 
‘nou, dat zijn wel grote bezwaren, laten we 
het er een keertje over hebben’, maar zul-
ke reacties heb ik amper gekregen. Vorige 
week was ik in Wageningen op de land-
bouwuniversiteit van Nederland met alle-
maal jonge studenten. Dat was hartstikke 
leuk, heel eerlijk, echt prima. Maar er zat 
daar ook een ‘natuurfilosoof ’, een ouwe ke-
rel. Die werd echt woest! Op een gegeven 

“Ik ben ook wel 
een beetje optimistisch 

van aard.”

foto: simon wardenier

foto: simon wardenier
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moment begon hij gewoon te schreeuwen en 
maakte hij mij uit voor idioot, terwijl er 300 
mensen in de zaal zaten. En dat was een pro-
fessor aan een universiteit! Dat laat wel zien 
dat over dit onderwerp de emotie hoog kan 
oplaaien.”

Kan het ook zijn dat uw boek niet echt 
vriendelijk onthaald wordt door uw col-
lega’s omdat u ‘slechts’ een volksfilosoof 
bent?

“Het ligt eraan aan wat voor mensen je 
dat vraagt. Biologen zeggen: ‘Wij hebben als 
bioloog beslist dat die soorten ertoe doen. 
Gewoon, dat vinden wij. Wij vinden het niet 
leuk wanneer je dat uitgangspunt gaat bevra-
gen, maar biologisch gezien, vakinhoudelijk, 
zitten er geen grote fouten in.’ Ik heb me ook 
laten bijstaan door drie heel goeie bekende 
Nederlandse hoogleraren Biologie. Biologisch 
gezien zit er dus niet veel mis.

Filosofen, en zeker natuurfilosofen, reage-
ren wat anders maar dat komt omdat ik een 
heel andere strategie heb. Natuurfilosofen 
houden zich bezig met de filosofie en hebben 
geen zin om zich te verdiepen in de biologie. 

Ik vind het veel leuker om op het raakvlak van 
biologie en filosofie bezig te zijn, en me wel te 
verdiepen in de biologie. Er zijn allemaal filo-
sofische nuances waar ik me niet in verdiept 
heb. Dus van natuurfilosofen krijg ik meer 
kritiek dan van biologen. Biologen die lezen 
dat en zeggen: ‘Ja oké, dit klopt.’”

Denkt u dat de mens de biodiversiteit zo-
danig kan beïnvloeden dat het ooit proble-
men kan veroorzaken?

“De meeste mensen zijn bang van veran-
deringen, we denken altijd dat veranderingen 
de verkeerde richting uitgaan. Met mijn ach-
tergrond in de kunstmatige intelligentie (Ha-
ring doctoreerde op dat onderwerp, n.v.d.r.) 
vind ik het net interessant als het natuurlijke 
vervangen wordt door het kunstmatige. Dat 
is gewoon mijn hele achtergrond, dus ik vind 
het helemaal niet eng om in dat soort termen 
te denken. Ik vind het boeiend, dus laten we 
maar kijken wat dat te bieden heeft. Maar 
ik ben ook wel een beetje optimistisch van 
aard.”

Momenteel bent u bezig met het schrij-
ven van een boek over economie, wat was 
daar de aanleiding voor?

“Ik merkte dat ik bij het schrijven van Plas-
tic Panda’s eigenlijk best al wat van biologie 
wist en ik had stiekem natuurlijk wel een uit-
gangspunt voor ik begon met schrijven. Dat 
komt ook door dat kaasboekje, eigenlijk staat 
hetzelfde er allemaal al in. Bij economie is dat 
niet zo, ik heb een volledig nieuw onderwerp 
gekozen waar ik helemaal niets van ken, en 
waar ik helemaal niets van snap. Ik zal met 
een frisse blik naar een nieuw onderwerp kij-
ken en dat is eigenlijk gewoon heel erg leuk.

Overal hoor je economieberichten en ik 
begrijp daar echt helemaal niets van, hoe-
wel het allemaal klinkt als natuurlijke taal. Ik 
heb geen idee hoe ik al die informatie moet 
wegen. Wat is er zekere of onzekere kennis, 
wat zijn de ideeën erachter? Ik denk dat veel 
mensen met dezelfde vragen zitten. Dan vind 
ik het leuk om dat eens te onderzoeken en 
schrijf ik het zo op dat iedereen het begrijpt. 
Dan hebben andere mensen er ook wat aan. 
Dat is gewoon mijn doelstelling, daarom noe-
men ze me een volksfilosoof.” ■

W
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Wwetenschap voor 

dummies(gevorderden)

entropie

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

De wind is voor een schip wat vragen voor 
de wetenschapper zijn: een oscillerende drijf-
veer die alles in gang houdt. Want zoals ie-
dere cruciale windstoot die het schip de golf 
over tilt ook nieuwe golven voortbrengt, zo 
rijzen met ieder antwoord nieuwe vragen om 
de nieuwsgierigheid van de wetenschapper 
verder te tarten, een tantaluskwelling waar-
bij men geen honger naar voedsel maar naar 
antwoorden kent. De vraag waaruit we hier 
vertrekken, ontspringt uit empirie en theorie. 
Hij luidt: hoe valt de unidirectionaliteit van 
een natuurlijk proces te rijmen met de eerste 
hoofdwet van de thermodynamica, die het 
behoud van energie omvat?

Het antwoord, beste lezer, wordt gegeven 
door een machtig woord: entropie. Slechts 
drie lettergrepen lang, doch de basis van een 
natuurwet die reeds 13,7 miljard jaar stand-
houdt en mogelijk het einde der tijden zal 
sturen. De tweede wet van de thermodyna-
mica stelt dat elk natuurlijk proces geken-
merkt wordt door een hoeveelheid energie 

die niet voor nuttige arbeid gebruikt kan wor-
den. Met andere woorden: de entropie neemt 
altijd toe. Aangezien entropie een maat voor 
chaos is, kan deze wet de wanorde op uw kot 
verklaren.

Daarnaast biedt hij een antwoord op vra-
gen waarop u altijd al het antwoord wilde 
weten. Waarom ziet voedsel, wanneer het na 
overmatig alcoholgebruik langs orale weg uw 
lichaam verlaat, er niet zo netjes uit als de 
pita die u enkele uurtjes eerder met zo veel 
smaak verorberde? Waarom stroomt warmte 
van een heet naar een koel lichaam? Waarom 
is vegetarisch eten energetisch interessan-
ter? Waarom verspreidt een oplosmiddel (zie 
foto) zich zo mooi?

De tweede hoofdwet van de thermody-
namica heeft echter ook op grotere schaal 
gevolgen, zo maakt ze het hele antropogene 
systeem tot één grote paradox, waarbij men 
wanorde creëert door naar orde te streven. 
Entropie zou, zoals reeds eerder vermeld, 
ook een apocalyptisch kantje hebben. Wan-

neer u zich nu algemene chaos voorstelt 
— meteorietregens, vulkaanuitbarstingen, 
aardbevingen, tsunami’s, orkanen en an-
der natuurgeweld — dan heeft u het entro-
pieconcept duidelijk niet begrepen en zult 
u enkele zinnen terug moeten keren om de 
tweede hoofdwet van de thermodynamica te 
herhalen.

Stel nu dat het heelal een gesloten systeem 
is en een uitdijend universum niet de onder-
liggende oorzaak van de tweede hoofdwet 
vormt, dan zal er een moment komen van 
maximale entropie, een tijdstip waarop alle 
bruikbare energie verdwenen is en het sys-
teem de warmtedood sterft. Vermoedelijk 
zo’n 10^40 jaar na de oerknal, in het era van 
de zwarte gaten, zal de gravitationele entro-
pie een maximum bereiken. Langzaam zullen 
de zwarte gaten verdampen onder de vorm 
van Hawkingstraling, tot uiteindelijk ook de 
laatste bruikbare energie verdwenen is, en de 
warmtedood intreedt. ■

door Quinten bafort

foto: frodo baggins
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“ik heb de coolste”
Denkt u bij het woord proefdieren ook onmiddellijk aan schurftige albinoratten en chimpansees 
die beroofd zijn van hun schedeldak? Dat zijn echter grijze muizen in vergelijking met sommige 
opmerkelijke proefdieren die aan de UGent te vinden zijn. 

door bart bruneel en clara casert

Aan de faculteiten Wetenschappen, Ge-
neeskunde en Gezondheidswetenschappen, 
Diergeneeskunde en Bio-Ingenieurswe-
tenschappen worden een aanzienlijk aan-
tal dieren gebruikt in onderzoek. Het gaat 
hier om the usual suspects: muizen, ratten, 
paarden, koeien, kippen en konijnen. Vaak 
minder zichtbaar, bedolven onder een la-
wine van de gekende proefdieren, kan je 
aan onze universiteit nog heel wat gek-
ke dieren vinden. Spring op het treintje, 
Schamper leidt u rond.

oh! wat mooi!

Diep verborgen in de Ledeganck ach-
ter een muur van aluminiumfolie, ligt een 
aquariumlokaal. Naast de zebravissen en 
prachtbaarzen zwemmen er sinds kort 
ook enkele exemplaren van Hippocampus 
abdominalis rond – zeepaardjes voor de 
slechte verstaanders. Naast geschikt voor 
al uw ‘Oh! Wat mooi!’-uitroepen, zijn deze 
vijf zeepaardjes ook aardige proefdieren. 
Door een 3D-opname van de beweging 
van hun staart te maken, kunnen er nieu-
we modellen opgesteld worden die als in-
spiratie zullen dienen voor het ontwerpen 
van de robotische armen en flexibele kana-
len van de toekomst. Biomimetics, als we er 
even een hip Engels woord tussen mogen 
gooien. Anabela Maia, postdoctoraal on-
derzoeker aan de onderzoeksgroep Evolu-
tionaire Morfologie van Vertebraten, geeft 
wat meer uitleg. “Zeepaardjes en hun aan-
verwanten zijn uitgerust met een speciale 
grijpstaart die ze gebruiken om zich vast te 
hechten aan bodemstructuren. Met deze 
anatomisch complexe grijpstaart kunnen 
ze heel precieze bewegingen maken. Zo 
blijkt uit de 3D-modellen dat ze hun staart 
wat meer opzij draaien bij het vastgrijpen 
van de plastieken aquariumplanten dan we 
aanvankelijk dachten. Bij het wegzwemmen 
gebruiken ze dan weer hun rugvin. Als we 

een volledige analyse van deze bewegin-
gen maken, kunnen we onze partners van 
de IBiTech-groep aan de faculteit Ingeni-
eurswetenschappen een bruikbaar model 
bezorgen. Zo wordt het mogelijk structu-
ren te bouwen die gebaseerd zijn op deze 
grijpstaart en die tegelijkertijd flexibel en 
sterk zijn. Zulke structuren zijn nodig voor 
transportsystemen of medische instru-
menten die door smalle bochtige passages 
moeten raken, zoals voor endoscopieën.” 
De zeepaardjes, die lang misbruikt werden 
in de traditionele Chinese geneeskunde en 
er ook een carrière als talisman hebben 
opzitten, worden nu beschermd door de 
CITES-conventie. Hierdoor zijn ze niet zo 
makkelijk meer te verkrijgen en duur ten 
opzichte van andere vissoorten. Daarnaast 
vragen ze ook een goede waterkwaliteit, 
moet de temperatuur van het water binnen 
nauwe grenzen worden gehouden en zijn 
ze erg gevoelig voor ziektes. Verder zijn ze 
niet lastig om mee te werken; ze worden 
tenslotte tijdens hun natuurlijke bezighe-
den gefilmd. 

oh! wat veel!

Enkele verdiepingen hoger kruipen bij 
momenten twaalf miljoen wormen simul-
taan uit hun ei in de incubators van het 
Vanfleterenlabo. Het is het terrein van de 
rondworm C. elegans en hun hoeder, Prof. 
dr. Braeckman, hoofd van de onderzoeks-
groep Verouderingsfysiologie en Mole-
culaire Evolutie. Deze beestjes zijn amper 
een millimeter lang, maar werden groots 
door onderzoekers diverse Nobelprijzen 
op te leveren. Ontwikkelingsbiologie en 
neurobiologie zijn nog steeds de grootste 
onderzoeksvelden in de C. elegans biolo-
gie. Een ander interessant domein waar-
in deze rondworm tewerkgesteld wordt, 
is het onderzoek naar veroudering. “Het 
grote voordeel van C. elegans is dat deze 

wormen heel snel verouderen: onder stan-
daard laboratoriumcondities gebeurt dit in 
twee tot drie weken. Het was het eerste dier 
waarin een mutatie werd gekarakteriseerd 
die de levensduur verlengt. We hebben een 
tijdje het ‘wereldrecord’ van de oudste C. 
elegans gehad in onze onderzoeksgroep. 
Door een langlevende mutant in een spe-
ciaal cultuurmedium te brengen, is het ons 
gelukt de wormen zeven keer langer te la-
ten leven dan normaal – dat is dus meer 
dan 100 dagen in vergelijking met de nor-
male vijftien dagen.  Ondertussen zijn er 
mutanten beschreven die tienmaal langer 
leven. De records op zichzelf zijn uiteraard 
niet van heel groot belang. Het voornaam-
ste is te weten te komen hoe die wormen 
dat moleculair voor elkaar krijgen en waar-
op ze moeten inboeten, wat de prijs is voor 
deze extreme levensduur. Zo hebben we al 
enkele gangbare veronderstellingen ont-
kracht. Eerst dacht men dat langlevende 
dieren een sterk en constant verlaagd me-
tabolisme vertonen.  Dat hoeft niet altijd 
zo te zijn – sommigen ervan kunnen hun 
metabolisme weliswaar temperen, maar 
kunnen heel sterke metabole prestaties le-
veren wanneer nodig.  Ook werd lang ge-
dacht dat moleculaire schade, veroorzaakt 
door zuurstofradicalen, de oorzaak was 
van het verouderingsproces.  Wij toonden 
aan dat dit – althans voor C. elegans – en-
kel een correlatief maar geen causaal ver-
band is. In dit kader waren we sinds kort 
ook de eersten om in levende C. elegans de 
redoxbiologie te visualiseren.” Wilt u ooit 
zo oud en baardig zijn als Aubrey de Grey 
denkt te worden, dan heeft u dat in de toe-
komst waarschijnlijk te danken aan deze 
kleine elegante rondworm.

oh! wat leliJk!

Maar Prof. dr. Braeckman is niet de enige 
die een wereldrecord heeft binnengerijfd. 

fuck muizen!

foto: bart bruneel
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De onderzoeksgroep Evolutionaire Morfologie 
van Vertebraten huisvest het lelijkste proefdier 
dat ooit het licht heeft gezien. Deze Afrikaanse 
molrat heeft zijn uiterlijk misschien niet hele-
maal mee, maar oersterk is-ie wel. “Bij molrat-
ten werd vastgesteld dat ze geen kanker kunnen 
krijgen. Normale cellen stoppen met delen wan-
neer ze elkaar raken, bij kanker loopt er iets fout 
waardoor je een woekering van cellen krijgt. Nu 
hebben molratten een extra vorm van contac-
tinhibitie – ze hebben dus een dubbele barrière 
die hen beschermt”, volgens Niels Desmet, as-
sistent aan de onderzoeksgroep. Ook zijn deze 
dieren geen ratjes om zonder handschoenen 
aan te pakken. Afrikaanse molratten zijn mis-
schien niet zo heel moeilijk om mee te werken, 
maar je moet wel opletten: ze kunnen namelijk 
enorm hard bijten. De reuzensoort die op deze 
afdeling rondloopt, bijt driemaal zo hard als een 
mens en kan je vinger er gemakkelijk af happen. 
Wanneer rekening wordt gehouden met hun 
lichaamsmassa, bijten deze dieren zelfs harder 
dan een hyena. Dat angstaanjagend gebit heeft 
natuurlijk ook een evolutionaire functie. “Mol-
ratten leven ondergronds en graven tunnels 
met hun tanden. Ik bestudeer het verband tus-
sen dit werkgedrag, bijtkracht en schedelvorm. 
We observeren de dieren in een hard plastie-
ken tunnelsysteem waarbij ze in aarde kunnen 
graven. Ook is het erg interessant om te kijken 
naar verschillen tussen kolonies aangezien deze 
dieren in sociale groepen leven waarbij slechts 
één vrouwtje en één tot drie mannetjes zich 
voortplanten. Verder doen we ook individuele 
experimenten waarbij we dieren laten graven in 
harde of zachte aarde en hun graafprestatie me-
ten. Ten slotte meten we ook bijtkrachten door 
hen op metalen plaatjes te laten bijten. “

oh! tomaat!

Te land, ter zee en in de lucht. Voor de we-
tenschappers van de UGent blijft geen enkel 
terrein ongeëxploiteerd. Het treintje boemelt 
naar de afdeling Virologie van de faculteit Dier-
geneeskunde. Mathias Corteel, doctoraats-
student, verlost er garnalen van het White Spot 
Syndrome Virus (WSSV) zodat u aan de kerst-
dis zonder zorgen uw tomates crevettes kan op-
peuzelen. Gigantische tomates crevettes dan wel, 
want de proefdieren – koosnaampje scampi – 
die hij gebruikt, kunnen wel dertig centimeter 
groot worden. Wanneer je dan weet dat een gar-
naal zich behoorlijk kan verdedigen door met 
zijn staart te slaan en weg te springen uit de 
aquaria, kan je je voorstellen dat het soms wel 
zweten is. “WSSV is wereldwijd de belangrijk-
ste ziekteverwekker bij garnalen. Het virus lijkt 
nog steeds even virulent te zijn als in de vroege 
jaren ’90. Aan onze afdeling standaardiseerden 
we eerst werkmethodes zodat op reproduceer-
bare manier proeven kunnen worden uitge-
voerd met WSSV. Vervolgens onderzochten we 
hoe het virus zich verspreidt in de organen van 
de garnalen en of er bepaalde behandelingen 
het virus kunnen afremmen.” Zo bleek dat een 
temperatuur van 32 °C of meer de vermenig-
vuldiging van het virus kan blokkeren. Bij een 
ander onderzoek hebben we vastgesteld dat gar-
nalen extra gevoelig zijn net na de vervelling, 
wanneer hun exoskelet nog zacht is. Nu maken 
we ook celculturen van het bloed en de weefsels 
van garnalen, zodat we experimenten kunnen 
uitvoeren met veel minder dieren.” Verfijning, 
vermindering, vervanging. De drie V’s van de 
proefdierkunde. ■

W
wetenscHapskort

m.g. gebroken harten be-
staan echt

Een zeer sterke emotionele ge-
beurtenis kan een hartaanval ver-
oorzaken, maar heftige gevoelens 
kunnen ook gewoon alle sympto-
men ervan uitlokken, zonder dat er 
sprake is van een echte hartaanval. 
De symptomen van het zogenaamde 
‘gebroken-hart-syndroom’ ontstaan 
door grote stress, zoals het verlies 
van een dierbare of het afbreken van 
een liefdesrelatie, maar ook bijvoor-
beeld na het winnen van de lotto: het 
hoeft niet noodzakelijk een negatieve 
emotie te zijn. Het hart wordt dan tij-
delijk verlamd door een verminderde 
bloedtoevoer, maar is in 99% van de 
gevallen na enkele weken al weer vol-
ledig hersteld. Circa één vrouw op 20 
000 en één man op 170 000 zal ooit 
slachtoffer worden van een gebroken 
hart. Dit verschil tussen de seksen is 
volgens de onderzoekers te verklaren 
doordat mannen beter bestand zijn 
tegen stress, lees: mannen zijn onge-
voeliger voor hevige emoties. Of hoe 
ongevoelig zijn ook zo z’n voordelen 
kan hebben.

een fluffy t. rex

Paleontologen hebben in China 
restanten van drie dinosaurussen 
opgegraven. Niets speciaals en dat 
gebeurt daar wel vaker, ware het niet 
dat deze dino’s, naast ongelooflijk 
groot en ongelooflijk vleesetend, ook 
ongelooflijk fluffy waren. Het betreft 
de grootste gevederde dino die ooit is 
aangetroffen, met negen meter voor 
anderhalve ton. De nieuwe soort, die 
prompt de naam Yuturannus huali 
ofte ‘prachtige gevederde tiran’ mee-
kreeg, behoort tot de familie van de 
Tyrannosaurus rex. Omdat het ve-
renkleed niet continu was, waren de 
vijftien centimeter lange veren vol-
gens de onderzoekers niet noodza-
kelijk voor isolatie, maar dienden ze 
eerder als pronkorgaan. Een beetje 
vergelijkbaar met uw kapsel dus. ■

foto: bart bruneel
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Cu l tu u r age n da

ontwerp: michael borremans

door dominika homa

Ontluikende lente is de tijd waarin men 
espadrillegewijs het seizoen van zonnige, ste-
delijke zwerftochten weer inwijdt. Onderweg 
treft men op nagenoeg elke straathoek een 
inspiratiedosis aan. Horden gitaarspelende 
grasleiers (bij deze ons voorstel voor Woord 
van het Jaar 2012), zonnestralen die zich on-
verschrokken een weg banen door Gentse 
steegjes en ontelbare massa’s affiches, verlei-
dend en uitnodigend om jezelf te verliezen in 
cultuur. Deze laatste categorie drijft je tot het 
maken van goede voornemens: van nu af aan 
ga je, zoals het hoort voor een gesofisticeerde 
student, het niet steeds houden op waardelo-
ze zelfbeloftes (“vree wijs, moet ik zeker keer 
checken”) en effectief uit je kot komen om je 
culturele honger te stillen. Bij deze bieden we 
je graag wat hulp.

concert

Wil je meteen van start gaan met iets van 
de bovenste plank? Ideaal, want op 12/04 is 
Rumor in première gegaan: een opera die 
interactie biedt tussen hedendaagse muziek 
van Christian Jost en een ietwat macaber 
aandoend libretto gebaseerd op een boek van 
Guillermo Arriaga, de man die we kennen 

als scenarist van onder andere Babel. Indien je 
de Vlaamse Opera nog geen bezoek hebt ge-
bracht om kennis te maken met deze wereld-
creatie, resten je nog twee kansen (17/04 en 
20/04). 

Zin in een pikante mix van jazz en oosterse 
klimaten? Dan kan je niet anders dan op 20/04 
afzakken naar de Vooruit om Rabih Abou-
Khalil aan ‘t werk te zien (/horen) op zijn oud 
— dit is geen tikfout, maar een Arabische vari-
ant van de luit. Voorbeelden van Khalils werk 
kan je vinden op zijn Myspace (It still exists!).

Ook zaterdag 21/04 hou je best vrij, hipster 
die je bent, want dan viert de hele wereld ex-
tatisch feest ter ere van de onafhankelijke pla-
tenzaak: Record Store Day staat weer voor de 
deur! We raden je aan om overdag een kijkje 
te nemen bij Music Mania en Vynilla voor gra-
tis(!) instoreconcerten van onder andere Mau-
ro Pawlowski, Liesa Van Der Aa en Love Like 
Birds. ‘s Avonds verwachten we dan weer dat je 
afzakt naar de Handelsbeurs om los te gaan op 
het releaseconcert voor IMPERIVM, de nieu-
we plaat van Drums Are For Parades. Vijf van 
de gastzangers op de lp zullen erbij zijn (on-
der wie Tim Vanhamel) en bovendien zorgt 
de post-metalband Maria Isn’t A Virgin Any-
more voor een veelbelovend voorprogramma. 
Ondergetekende is alvast van plan haar weke-
lijks kotverblijf met een dag te verlengen. 

Podium

Wat je, gezien je cultureel getinte voorne-
mens, zeker niet aan je neus voorbij kan laten 
gaan, is de opvoering van Tartuffe bij NTGent. 
Molières klassieke personages worden vertaald 
naar hun moderne equivalenten — zo wordt 
Tartuffe zelf een televisiepredikant — en ver-
tolkt door onder meer Wim Opbrouck en 
Servé Hermans. “Wanneer? Wanneer?!”, vraag 

je? Je hebt maar liefst zes mogelijkheden tussen 
18/04 en 28/04. Niet gaan vergt al wel een heel 
goed excuus.  

Verder is ook cineMás 2012 ofwel Week 
van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse film 
(van 25/04 tot 01/05, Sphinx) een begeerlijke 
optie. De brochure met het programma van het 
aanlokkelijk zuiderse evenement kan je vinden 
op de site van Sphinx Cinema. Smaakmaker: 
er zullen een aantal films vertoond worden die 
nog nooit eerder het licht hebben gezien in 
Belgische zalen. 

exPo

Niet alleen jij schreeuwt om cultuur. Ook 
Grand Café Godot laat kunst niet links liggen 
en steekt een helpende hand uit naar jonge 
artiesten. Sinds 11/04 kan je er immers twee 
maanden lang terecht voor de fotocollectie 
Gentse Koppen van Jan Cnudde. Ideale gele-
genheid om arty-farty cafégesprekken te voe-
ren terwijl je je blik laat dwalen over portretten 
van onder anderen An Pierlé, Daniël Termont 
en Luc de Vos.

Can’t get enough? Des te beter, want de mo-
gelijkheden zijn eindeloos. Hier laat ik je los, 
Tim, ofwel: trek er zelf op uit en ontdek! ■

ontwerp: dimitri neyt
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l.l.c. Elke zichzelf respecterende bibliofiel heeft wel ergens de 
tranentrekker De Boekendief van Markus Zusak rondslingeren. De 
verwachtingen bij het openslaan van de eerste pagina’s waren dan 
ook hooggespannen. Zusak schreef De Boodschapper vóór De Boe-
kendief, maar de Nederlandse vertaling verscheen nog maar recent. 
Meteen valt op dat de inhoud van beide boeken zowel in tijd als in 
ruimte mijlenver uit elkaar ligt. In De Boodschapper staat de kari-
katurale loser Ed centraal. Wanneer hij per abuis een bankoverval 
verijdelt, ontpopt hij zich willens nillens tot een wilde weldoener. 
Geleid door mysterieuze speelkaarten luistert hij zijn berooide voor-
stad op met kleine maar oprecht mooie daden. Soms met (poging 
tot) moord, soms met een ijsje, maar altijd weet hij een glimlach los 
te weken bij de bewoners van de adressen waar hij aanklopt. De op-
drachten op de kaarten leiden uiteindelijk tot de moeilijkste van al-
lemaal: de confrontatie met zichzelf.

Klinkt als een moraliserend Disneyverhaaltje? Is het ook. Je kunt 
het belerende vingertje — gij zult van de wereld een betere plek ma-
ken, te beginnen bij uw zelve — al na een paar hoofdstukken voelen. 
Het mysterie rond de afzender van de speelkaarten is niet sterk ge-
noeg om een donker tintje mee te geven aan het verhaal, iets waar 
Jostein Gaarder in zijn Het Geheim van de Kaarten bijvoorbeeld 
wel in slaagt. De spanning en de vaart verzinken ergens halfweg het 
verhaal in nietszeggende reflecties en herhalingen. Toch weet de su-
blieme stijl van Zusak je bij de les te houden en ook de lege levens 
van Ed en zijn vrienden roepen een zekere sympathie op. De cyni-
sche, relativerende zelfspot die als een waas rond Ed en zijn mar-
ginale vrienden hangt, verzacht enigszins de kleverige moraal. Een 
feelgood zoethoudertje voor tussendoor dus, maar geen grootse we-
reldliteratuur. Daarvoor zullen we bij de briljante boekendief moeten 
aankloppen. ■

De Boodschapper van Markus Zusak is verkrijgbaar bij Fnac.

db Das letzte Schweigen grijpt je al in de openingsscènes naar 
de keel. Naarmate de film vordert, wordt die steeds meer dichtge-
knepen. Bij het verlaten van de zaal rest je niets dan krampachtig 
slikken. Neen, vrolijk word je allerminst van deze prent van de Zwit-
serse regisseur Baran bo Odar.

In de zomer van 2009 fietst de elfjarige Sinnika door de velden, 
waar ze brutaal vermoord wordt. Haar lichaam verdwijnt, alleen de 
fiets blijft achter. Drieëntwintig jaar eerder gebeurde op dezelfde 
plek precies hetzelfde met de eveneens elfjarige Pia. De politie zit 
met de handen in het haar. Waar is het lichaam? Is de moordenaar 
van toen teruggekeerd? Wat volgt, is geen klassieke whodunit (al 
snel wordt duidelijk in wiens richting je het moet zoeken), maar een 
feilloze schets van enkele persoonlijke tragedies.

Zo is er de politieagent David die, vijf maanden na de dood van 
zijn vrouw, nog niet de oude is, getuige zijn bij momenten sociaal 
onaangepast gedrag en de stemmingswisselingen waaraan hij on-
derhevig is. Wanneer hij aan de moeder van Pia vraagt wanneer de 
pijn overgaat, antwoordt ze beslist: “Nooit”. De onmacht van Sin-
nika’s vader wordt dan weer pijnlijk duidelijk wanneer hij enkele 
politieagenten te lijf gaat omwille van het uitblijven van informatie.

De commissaris die de oude zaak niet kon oplossen — en ze 
nooit is vergeten — is intussen gepensioneerd, maar blijft het dos-
sier met Davids hulp uitspitten. Langzaam ontrafelt zich het volle-
dige verhaal, met de rode koptelefoon van de kleine Pia als ultieme 
puzzelstuk.

Das letzte Schweigen is de bijzonder geslaagde verfilming van een 
boek van Jan Costin Wagner. Wie hoopte verlichting te vinden in 
de soundtrack, is eraan voor de moeite. De muziek draagt bij tot de 
soms haast ondraaglijke spanning. De prachtige landschappen die 
het beeld sieren, contrasteren sterk met het hartverscheurende ver-
haal. Odar lijkt ‘wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ als leidraad voor 
zijn film te hebben genomen. En of hij daarin geslaagd is. ■



Een grote verdienste van Kadril is dat ze 
in al die jaren een grote diversiteit in hun re-
pertoire hebben opgebouwd. Zo hebben ze de 
aanvankelijk traditionele folkklanken aange-
vuld met rockinvloeden, wat hen het — nogal 
voorspelbare — etiket ‘folkrock’ opleverde. 
Dit eclecticisme weerspiegelt zich niet alleen 
in hun behoorlijk exotische instrumenten 
(ondergetekende had nog nooit gehoord van 
een ‘dulcimer’ of een ‘bodhrán’), maar ook in 
hun vele samenwerkingen. Het project La Pa-
loma Negra bracht de Galicische groep Alu-
mea er bijvoorbeeld toe in het Nederlands te 
zingen (in het nummer Rozemarijn) en het 
album De Andere Kust werd opgenomen met 
de Hongaarse Szilvia Bognár en de Engelse 
Heather Grabham.

Enkele jaren geleden stonden ze op het 
Filmfestival Gent, waar ze op eigen wijze film-
muziek herinterpreteerden, van Almodóvar 
tot Pirates of the Caribbean. Het geheel levert 

een heterogene stroom aan warme, sfeervolle 
klanken op, soms intimistisch, dan weer uit-
bundig. De nummers blijken vooral zeer beel-
dend te zijn: elke song roept een eigen verhaal 
op, vaak zelfs heel letterlijk, zoals in het geval 
van The New York Trader, waarin een kapitein 
met een crimineel verleden door zijn beman-
ning overboord gegooid wordt. Dan is Schet-
tino er nog goed vanaf gekomen.

Kadril trad voor het eerst op in 1976. 
Hoe moeten we ons de folkscene van die 
tijd voorstellen? Klopt het clichébeeld van 
de langharige hippies die blootsvoets op de 
barricades sprongen?

Erwin Libbrecht: “Tja, als volksmuzikant 
in de jaren 70 was je toch een beetje ‘ver-
dacht’: we droegen groene parka’s en sanda-
len, we zagen er een beetje slonzig uit met ons 
lang haar. Dat is er nu wat uit, bij de nieuwe 
generatie folkmuzikanten ligt het hippiege-

halte al heel wat lager. Maar er lopen nog ge-
noeg weelderige baarden rond in de folkscene 
hoor, maak je geen zorgen! (lacht)

De folkrevival was natuurlijk veel vroeger 
begonnen. Eind jaren 60 was er de flower-
powerbeweging in de Verenigde Staten en 
het leek wel alsof iedereen de gitaar opnam 
en liedjes begon te schrijven, waarbij steeds 
vaker werd teruggegrepen naar traditioneel 
materiaal. Er was de jonge Bob Dylan en la-
ter ook bands als Fairport Convention en 
het Franse Malicorne. Zo sijpelde de bewe-
ging langzaam door in Vlaanderen, waar de 
folkbeweging werd ingezet door bands als ‘t 
Kliekske en Rum, en door Wannes Van de 
Velde. Kadril trad eigenlijk in hun voetspo-
ren.

Je moet weten dat veel van de typische fol-
kinstrumenten hier toen helemaal niet be-
stonden. Doedelzakken werden herbouwd 
naar hun afbeelding op de schilderijen van 
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“folk wordt doodgezwegen”

“My friends are into hip hop, but I am into folk”, zong Bart Peeters in het verre 1989. Ook van-
daag is folk nog steeds niet bepaald mainstream te noemen en kampt het een beetje met een 
grijs imago. Dat beaamt ook Kadril, de zogeheten “volksmuziekgroep” die in ons land al sinds 
de jaren ’70 de weg plaveit voor jong folkgeweld en het genre hedendaagser en toegankelijker 
heeft gemaakt. door valérie boiten

vlaamse folkrockband kadril viert 35-jarig bestaan in vooruit



“folk wordt doodgezwegen”
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Breughel en het heeft jaren geduurd om daar 
goede instrumenten van te maken. Nu, we 
waren dan wel groene jongens die aan alle 
betogingen tegen kernenergie deelnamen, de 
folkrevival is natuurlijk niet exclusief aan die 
groene beweging gekoppeld. Er waren ook 
alternatievelingen die pakweg naar Simon & 
Garfunkel luisterden en niet naar folk.”

In 1986 kwam het eerste album uit, dat 
goed ontvangen werd. Enkele jaren later 
sloegen jullie echter de weg van de folkrock 
in, hoe kwam dat?

“Eind jaren 80 zette zich een radicale kli-
maatsverandering door en folk was plots 
compleet uit den boze. Toen voegde Patrick 
Riguelle (bekend van De Laatste Showband, 
n.v.d.r.) zich bij de groep en mede dankzij 
hem begonnen we rockelementen te introdu-
ceren in onze muziek. Op die manier werden 
we weer gevraagd om op te treden en konden 
we meedraaien in het Vlaamse rockcircuit. 
We waren toen de eersten in Vlaanderen met 
het genre folkrock, vandaar het belang van 
het album Nooit Met Krijt, dat toen werd uit-
gebracht.”

Het hippieachtige van de folk schommelt 
inderdaad door de jaren heen. Hebben jul-
lie daar een verklaring voor?

“Nee, dat is echt een puur modeverschijn-
sel. Tussen 1998 en 2005 was er een ware 
folkrevival, denk maar aan het succes van 
Laïs. Nu is het weer heel wat stiller, in de me-
dia komt folk gewoonweg niet aan bod. Een 
band als Mumford & Sons mag tegenwoor-
dig niet als folk bestempeld worden, terwijl ze 
in mijn ogen een pure folkband zijn. Het ver-
loopt altijd in golfbewegingen en we hebben 
het allemaal al eens meegemaakt, tweemaal 
zelfs. Nu wordt folk doodgezwegen, maar 
over enkele jaren kan de situatie weer heel an-
ders zijn.”

de taal van de folk

Jullie nummers gaan vaak terug op mid-
deleeuwse literatuur, in het nummer De 

Gespeelkens wordt zelfs in het Middelneder-
lands gezongen. Hoe verloopt de bewerking 
van die teksten?

“We proberen steeds zo dicht mogelijk bij 
het origineel te blijven, uit respect voor het 
nummer. Natuurlijk worden er hier en daar 
woorden gewijzigd, maar een nummer dat al 
zo lang meegaat, heeft zijn diensten bewezen 
en daar hoeft niet veel aan veranderd te wor-
den. Nummers die al honderden jaren wor-
den gezongen, hebben hun eigen waarde en 
een zekere universaliteit. Ze spreken iedereen 
wel aan. Dat zie je vaak in de volksmuziek. 
Het is natuurlijk wel arbeidsintensief om in 
middeleeuwse liedboeken te snuisteren naar 
bruikbare melodieën en teksten.”

In jullie repertoire vinden we nummers 
terug in allerlei talen, gaande van het Frans 
tot het Galicisch en zelfs het Hongaars. Zijn 
sommige talen meer geschikt om gezongen 
te worden dan andere?

“Daar zijn allerlei theorieën over: zo zou 
het Italiaans uitermate geschikt zijn, vanwege 
de vele klinkers. Het Italiaans is natuurlijk op 
zich een zeer melodieuze taal. In het Hon-
gaars zijn de melodielijnen veelal repetitie-
ver maar vaak ritmischer dan in het Italiaans. 
Maar ach, dat zijn maar theorieën, op zich is 
elke taal geschikt om gezongen te worden.”

Vanwaar dan de algemene verwaarlozing 
van het Nederlands als zangtaal?

“Het feit dat vaker voor het Engels wordt 
gekozen, heeft meer te maken met de omge-
vingscultuur dan met de taal op zich. Het lijkt 
echter wel gemakkelijker om in het Engels te 
zingen omdat een Nederlandstalige tekst toch 
meer inspanning vereist, die blijft niet zo ge-
makkelijk overeind als hij niet helemaal goed 
zit. Een goede tekst schrijven is niet evident, 
dat zie je nu ook in de huidige Nederlands-
talige muziek, waarin de teksten naar mijn 
mening vaak oppervlakkig zijn. Dat heeft te 
maken met tijdsdruk.”

volksverhalen

Een belangrijk thema in jullie repertoire 
is de massale Europese emigratie naar Ame-
rika tussen 1850 en 1930, de rode draad in 
het album De Andere Kust. Vanwaar die keu-
ze?

“Alle broers en zussen van mijn grootmoe-
der zijn naar Amerika vertrokken. Met een 
aantal van hun nakomelingen zijn we contact 
blijven houden. Zo is het idee ontstaan om 
een album te maken rond dit thema. Het gaf 
ons ook de mogelijkheid om internationaler 
te gaan: de Hongaarse en Engelse zangeressen 

die je hoort op het album 
kenden we al langer en we 
wilden graag een project met 
hen uit de grond stampen.

Voor ons is het een uitdaging om met gast-
zangers te werken, omdat hun volksmuziek 
anders is dan de onze. Voor La Paloma Ne-
gra namen we het Galicische repertoire onder 
handen en dat was zeer boeiend: de Galicische 
volksmuziek heeft een Keltische traditie, met 
veel doedelzakken en trommels, en de zang is 
hard en zeer luid. Vooral bij vrouwenzang is 
het vaak bijna schreeuwen.”

Wat is het verhaal achter de nummers op 
het album La Paloma Negra?

“‘La Paloma Negra’ was de naam van een 
Vlaamse herberg in Santiago de Compostela, 
rond 1550. De pelgrims werden er in hun ei-
gen taal bediend. We hebben getracht om met 
onze muziek die sfeer terug op te roepen.”

Op 24 april staan jullie in de Vooruit, 
samen met Patrick Riguelle, jarenlang een 
vaste waarde in de bezetting van Kadril. 
Wat voor concert zal het worden?

“Het kadert in onze tournee Kadril Grand 
Cru. We gaan het album Nooit Met Krijt bij-
na volledig spelen, omdat er nog steeds veel 
vraag naar is en omdat het binnenkort op-
nieuw wordt uitgebracht. Het was het eerste 
album in het folkrockgenre en het is altijd een 
succesplaat gebleven.”

Tot slot, u bent de jongste van de drie 
broers (Peter, Harlind en Erwin Libbrecht) 
die aan de wieg stonden van Kadril. Naar 
verluidt ‘mocht’ u aanvankelijk niet mee-
spelen?

“Ik was vijftien jaar en mocht niet mee-
doen, om muzikale redenen, denk ik toch. 
(lacht) Mijn broers traden op in een paro-
chiezaal en in die tijd werd er vaak een soort 
vrij podium georganiseerd rond één centrale 
groep, en dat was dus de groep onder leiding 
van mijn broer Peter. Ik had eigen liedjes ge-
schreven en gaf een klein optreden. Nadien 
kwamen ze mij vragen of ik toch niet wou 
meedoen. Eigenlijk heb ik dus — niet moed-
willig — auditie gedaan bij mijn broers. Wie 
weet wat voor carrière ik heb laten liggen! 
(lacht)” ■

“in de huidige 
nederlandstalige 
muziek zijn de 
teksten vaak 
oppervlakkig.”

kadril met special guest 
patrick riguelle, dinsdag 24 
april 2012 in de theaterzaal 

van devooruit. 

meer info: www.vooruit.be
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“aan bomen refereren kan nooit kwaad”en ze ruiken nog goed ook

Douglas Firs, a.k.a. Gertjan Van Hellemont (24), is aan een stevige opmars bezig. Zijn single 
Shimmer and Glow doet het goed op de radio en zijn eerste plaat is zo goed als af. Zelfs zijn eerste 
Schamperinterview is nu een feit.

We worden bij Gertjan thuis uitgenodigd. 
Een nuchtere, bedachtzame jongen doet open 
en gaat ons voor op de oude trap. Een typisch 
huis van twintigers die net de vrijheid ont-
dekt hebben. En een kast vol cd’s om u tegen 
te zeggen. Let’s go.

Hoe is Douglas Firs ontstaan?
“Ik heb altijd al liedjes geschreven, voor 

zover ik me kan herinneren. En ooit heb ik 
daar dan eens een naam op geplakt, omdat 
‘Gertjan Van Hellemont’ niet zo goed klinkt.”

Waar komt de naam vandaan?
“Dat zijn sparren, hé. Ik heb dat gehoord 

in Twin Peaks, al hoeft het niet per se daar 
naar te verwijzen. Maar aan bomen refere-
ren kan nooit kwaad. (lacht) En ze ruiken ook 
goed, volgens Dale Cooper. Het kan ook de 
naam zijn van een mens, als ik mij als singer-
songwriter wil profileren. En als we met band 
spelen, is het direct in meervoud. Het kwam 
heel goed uit.”

Heb je een vaste band?
“Er is een vaste band. Sem Van Hellemont 

(piano), Simon Casier (bas) en Frederik Van 
den Berghe (drum) hebben de plaat inge-
speeld. We spelen zo veel mogelijk met die 
bezetting. De toekomst zal uitwijzen hoe dat 
werkt. Want Simon speelt ook bij Balthazar 
en dat gaat daar nu redelijk hard. Ik ga af en 
toe wel vervanging moeten zoeken.”

Zijn de nummers van Douglas Firs alle-
maal door jou geschreven?

“Ja, de nummers op de plaat zijn allemaal 
van mij. De arrangementen en structuur wor-
den zowel door mezelf als door de band ge-
maakt. Het zijn geen ingewikkelde nummers. 
Als ik een nummer meeneem naar de repeti-
tie, dan is het soms zoeken, maar meestal gaat 
dat heel vlot. Ik zeg niet wie wat moet spelen, 
iedereen speelt zijn ding en dan valt dat vrij 

snel in de plooi. Als ik een nummer schrijf, 
neem ik ook meteen een demo op thuis. Ge-
woon gitaar of piano en zang met backings. 
Ieder zijn mening is belangrijk, maar vaak is 
het gewoon al klaar.”

oP het rechte Pad bliJven

Je bent in 2010 afgestudeerd aan het con-
servatorium in Gent als producer. Waarom 
je keuze voor muziekproductie?

“Dat was een moeilijke keuze. In het mid-
delbaar heb ik Latijn-Wiskunde gestudeerd. 
Ik wist echt totaal niet welke richting ik uit 
moest. Muziek is altijd mijn passie geweest, 
en ik dacht even dat het misschien gevaarlijk 
zou zijn om dan ook echt muziek te gaan stu-
deren, en zo misschien de passie te verliezen 
als het te serieus werd. Maar dat is nooit een 
probleem geworden.

Ik twijfelde op dat moment tussen mu-
ziek, burgerlijk ingenieur of Germaanse. Dat 
is zeer uiteenlopend. (lacht) Ik heb dan mijn 
ingangsexamen voor het conservatorium ge-
daan en ik slaagde. Al gaf dat nog niet direct 
de doorslag voor mijn keuze. Het was wel 
leuk, die optie lag nog steeds open. Ik heb 
toch nog even moeten nadenken. Achteraf 
gezien ben ik blij met mijn keuze. Uiteindelijk 
heb ik mijn hart gevolgd.”

Heeft die studie veel invloed gehad op de 
manier waarop je nu muziek maakt?

“Ja, dat denk ik wel. Vooral omdat je in een 
groep van gelijkgestemde zielen komt, alle-
maal muziekfanaten. Je leert veel op school, 
maar je krijgt ook vijf jaar lang de kans om 
niets anders te doen dan muziek te maken. 
Het kan eigenlijk niet anders dan invloed 
hebben. Qua stijl heeft het mij niet echt be-
invloed, ik ben gewoon blijven luisteren naar 
wat ik graag hoor. Het conservatorium was 
jazz, maar er zit geen jazz in mijn nummers.

Qua techniek ben ik wel veranderd. Ik heb 
demo’s leren maken en op een andere manier 
naar muziek leren luisteren, door te letten op 
andere dingen, zoals de klank van de galm, 
en door zelf arrangementen te maken. Kleine 
dingen eigenlijk.”

Wie zijn je muzikale invloeden?
“Mijn broer heeft mij veel geleerd. Die is 

negen jaar ouder en toen ik klein was, maakte 
hij verzamelcassettes om mij ‘op het rechte 
pad te houden’. (lacht) Ik denk dat ik altijd een 
‘oudere’ smaak heb gehad. De groepen uit de 
Joepie zijn compleet aan mij voorbijgegaan. 
Ik ben aan Tom Petty begonnen in de lagere 
school. Ook Neil Young, Bob Dylan, Ryan 
Adams, Neal Casal en recent Ry Cooder, om 
nog een paar andere namen te noemen. Ik 
luister niet per se naar oude muziek. Al had 
alle hedendaagse muziek die ik goed vind, 
evengoed in de sixties of seventies gemaakt 
kunnen zijn.”

uit eigen zak

Hoe voelt het om in de studio je eerste 
plaat te kunnen opnemen?

“Dat was leuk, ook al was het op zich niets 
nieuws aangezien ik al vijf jaar met productie 
bezig was. Ik heb stage gedaan bij Jo Franc-
ken (producer van o.a. Admiral Freebee, 
Bart Peeters en Milow, n.v.d.r.). Ik heb ook 
nog bij Urgent.fm gewerkt als geluidstechni-
cus, dus ik heb wel al wat ervaring. Maar het 
is toch iets aparts om met je eigen ding naar 
de studio te trekken.

We zijn een week ergens te midden de vel-
den in Nederland in de studio gekropen. Dat 
was wel een intense week. Nadien lijkt alles 
heel lang en heel kort tegelijkertijd. Het was 
direct voorbij, maar je hebt wel een massa 
werk verzet. Het leuke aan een eerste plaat is 
dat je kan selecteren uit alles wat je in je leven 
gemaakt hebt. Ik ben begonnen met het selec-

door fabrice luyckx



“aan bomen refereren kan nooit kwaad”en ze ruiken nog goed ook

teren van zesentwintig nummers die ik op dat 
moment goed vond, en heb met dat lijstje op 
zak afgesproken met de producer.

Nu staan er zelfs nummers op de plaat die 
daar nog niet bijstonden. Dat is allemaal nog 
veranderd. En dan eindig je met twaalf. Ter-
wijl die zesentwintig nummers echt songs wa-
ren waar ik volledig achter stond. In principe 
zou ik met die overige nummers direct plaat 
nummer twee kunnen maken. Maar mis-
schien is het leuker om gewoon ergens heen 
te trekken en te proberen op een week tijd een 
tweede plaat te schrijven.”

Is dat geen kostelijke bedoening om zelf 
zo’n plaat op te nemen?

“Ja, het is wel kostelijk geweest. Ik heb alles 
zelf betaald. Langs de andere kant sta je ook 
wel sterker, omdat je alles zelf kunt beslissen. 
Niemand kan je zeggen welk nummer er wel 
of niet in mag. Alles is mijn beslissing. Maar 
het kost wel geld. Ik heb gewoon meteen be-
sloten om hiervoor te werken. Ik heb een auto 
van 1300 euro gekocht. Die plaat zou dan een 
mooiere auto zijn geweest die ik nu niet kan 
kopen.

Een kwestie van prioriteiten stellen, al 
is het wel jammer dat ik binnen The Bony 

King of Nowhere nu word gepest met mijn 
trouwe Ford Escort, maar elke keuze eist zijn 
tol natuurlijk. (lacht) Ik ga wel blij zijn dat ik 
het gedaan heb. Anders blijven die nummers 
toch maar eeuwig in je achterhoofd zweven, 
nu kan ik er afstand van nemen en aan iets 
nieuws beginnen.”

muziek, als het kan

Wat zijn de ambities van Douglas Firs?
“Met de single gaat het eigenlijk zoals ge-

hoopt. Het zit in hoge rotatie op Radio 1 en 
Studio Brussel heeft het ook opgenomen in 
de playlist. Het is de voorloper van de plaat. 
Het hoofddoel momenteel is om die eerst zo 
goed mogelijk af te werken. Daar heb ik wel 
een goed oog op. We hebben vorig weekend 
alle nummers nog eens overlopen en ik ben er 
wel trots op. Wat de rest van de wereld ervan 
zal vinden, valt natuurlijk nog af te wachten. 
En daarna nog een mooie plaat maken.

Zoals Balthazar toeren in Europa en Ame-
rika is echt een droomtraject. Mijn doel is 
vooral zo veel mogelijk te kunnen doen met 
mijn muziek. Ik heb die liedjes nu gemaakt en 
het zou leuk zijn als ik die aan veel mensen 
kan laten horen, door cd’s te maken of door 

veel op te treden. Het zou tof zijn om niets 
anders te moeten doen dan muziek spelen. 
Maar het heeft geen zin om zoiets te forceren. 
Ik werk nu voor Radio 1 als geluidstechnicus 
en dat doe ik eigenlijk ook wel graag. De af-
wisseling is leuk. Het kan veel kanten op, ik 
ga daar niet moeilijk over doen. Zolang het 
maar leuk blijft.”

Wat zijn de plannen met Douglas Firs in 
de nabije toekomst?

“In de zomer: spelen. We gaan de plaat dan 
nog niet uitbrengen, omdat de release dan 
tussen alle festivals in valt. Tegen het einde 
van de zomer komt de plaat er wel, normaal 
gezien is de release gepland rond eind augus-
tus, begin september. Dat zou wel moeten 
lukken, want op 23 april is de master al klaar. 
In het najaar gaan we dan de plaat voorstel-
len. Zo zijn we uiteindelijk al snel weer een 
jaartje verder.”

Wie niet kan wachten om Douglas Firs 
aan het werk te zien, rept zich op 3 mei naar 
café Walvis in Brussel. En anders zal u zich tot 
de cd-presentatie nog even tevreden moeten 
stellen met de single Shimmer and Glow, wat 
geen probleem zou mogen zijn. ■

C
foto: dylan belgrado
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“iedereen die wil overleven, 
doet wat ik al dertig jaar doe”

dirk brossé 

Sinds zijn doortocht in Tomtesterom is hij ook bij het grote publiek bekend, maar wereldwijd 
staat Dirk Brossé al jaren bekend als een gerenommeerd dirigent en componist. Een Gentenaar 
van wereldniveau dus.

In eigen land kreeg hij vooral veel faam als 
de componist van heel wat musical- en film-
muziek, onder andere die van de klassieker 
Daens. Geen wonder dus dat hij onder meer 
de music director van het Gentse Filmfesti-
val is en mee aan de bakermat van de World 
Soundtrack Awards lag. Maar hoe zit het nu 
met de toekomst van dat festival, nu de subsi-
dies zo sterk onder vuur liggen? 

“De culturele sector in Vlaanderen is af-
hankelijk van subsidies. Het economische kli-
maat is slecht en sponsors denken twee keer 
na voor ze een euro uitgeven. Ook het minis-
terie heeft minder en minder geld voor cul-

tuur. Dat voelen we natuurlijk. Het ministerie 
heeft een aantal commissies samengesteld die 
moeten oordelen wie in aanmerking komt en 
wie niet. Maar het is een volatiele wereld, met 
alle gevolgen van dien. Gedurende jaren bouw 
je iets op, met het risico je gevraagde subsidies 
niet te krijgen. Helemaal niets krijgen zou ca-
tastrofaal zijn, maar een afname zou ook al 
erg zijn. Dan moet je personeel afstoten, min-
der concerten of minder films spelen, dat is 
niet gezond. We zouden alles moeten gaan 
herbekijken en de kaarten herschikken.”

“Ik weet niet wat het ideale cultuurbeleid 
is. Weet je, ik zal antwoorden met een aan-

tal vragen. Moet men al die grote instituten in 
stand blijven houden? Misschien moet men 
eens tabula rasa durven maken door het land-
schap opnieuw uit te tekenen in het voordeel 
van jonge mensen? Misschien moet men eens 
durven een aantal zaken in vraag te stellen. Er 
zijn te veel instellingen die al lang aan de buis 
van de subsidies liggen, die het normaal vin-
den dat de geldstroom maar blijft komen.”

“Awel, vertrekt!”

Terug naar het Filmfestival. Als die World 
Soundtrack Awards zouden verdwijnen, wat 

door lise beirinckx en dieter bauwens

foto: thomas smolders
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betekent dat dan voor de toekomst van het 
festival?

“Wat in de kranten staat, moet je niet te let-
terlijk nemen. Ik zie het nog niet zo direct ge-
beuren dat de World Soundtrack Awards naar 
Parijs of Londen verhuizen, dat zou een stom-
miteit zijn. Dat lijkt me spierballentaal. En te-
recht: het Filmfestival moet reageren, maar ik 
vind het tegelijkertijd ook een gevaarlijke uit-
spraak. Stel dat die opdrachtgever zegt: ‘Awel, 
ga dan naar het buitenland!’ Wat dan? Je mag 
niet vergeten dat de subsidies maar een deel 
van het geld zijn. Een ander belangrijk deel 
komt van sponsoring, dus wanneer je omwille 
van één inkomstenbron naar het buitenland 
trekt, dan laat je een heleboel andere partners 
in de kou staan. Bovendien, het buitenland is 
groot en niemand zit op ons te wachten.”

Zijn die World Soundtrack Awards geen 
speciale troef voor het Filmfestival?

“Het Filmfestival Gent is maar een klein 
festival, zeker als je dat vergelijkt met de groten 
als Los Angeles of Berlijn. Maar inhoudelijk 
heeft het zeker zijn naam op de wereldkaart 
gezet door de nadruk op die filmmuziek.”

“Ik heb mee aan de wieg van het festival 
gestaan in de jaren 80 en het zou jammer zijn 
dat wat we jarenlang hebben opgebouwd, door 
één pennentrek van één minister nu in het ge-
drang zou komen. Eigenlijk zit heel dat sys-
teem verkeerd in elkaar, want hoe kan je een 
beleid voeren met om de vier jaar een andere 
minister van Cultuur, Economie of Weten-
schap? Langs de andere kant hebben we voor-
beelden van dictaturen waar je twintig jaar 
hetzelfde beleid hebt en waar ook geen zuur-
stof is voor andere mensen. Dus het voordeel 
is tegelijkertijd ook een nadeel. Andermaal: ik 
weet het niet, het zijn allemaal maar losse her-
senspinsels waar ik even mee naar voren kom. 
Maar het zou zeer jammer zijn.”

wagner de hoer

U bent zelf een veelzijdig muzikant: u di-
rigeert, u componeert, u werkt in alle genres 
(musical, film, klassiek)... Vindt u die ver-
scheidenheid als muzikant noodzakelijk?

“Nee, het is zo gegroeid. Je kiest daar niet 
voor, je rolt daarin. Ik ben een beetje in het 
renaissancebedje ziek. De kunstenaars uit de 
renaissance, dat waren allround mensen. De 

kunst was een rode draad, maar één met ver-
takkingen in de meest uiteenlopende rich-
tingen. Mocht Michelangelo vandaag leven, 
dan zou hij nog altijd fantastische schilderijen 
maken, maar hij zou ook T-shirts ontwerpen 
of Harley Davidsons, daar ben ik zeker van. 
Een creatieve geest uit zijn creativiteit in ver-
schillende richtingen. Ook in de muziek zijn 
daar grote voorbeelden van. Beethoven bij-
voorbeeld, had zich als een van de eersten los-
gewerkt van zijn broodheer en was niet alleen 
een pianist, dirigent en componist, maar ook 
een concertorganisator. Wagner, die prosti-
tueerde zichzelf. Hij sliep met Ludwig II van 
Beieren om toch maar iets van subsidies te 
krijgen zodat hij zijn opera kon opvoeren.”

“Vandaag is dat taboe: in de tweede helft 
van de 20ste eeuw heeft men alle kunstenaars 
in hokjes ingedeeld en als je ook maar iets 
buiten je zogenaamde specialisatie durfde te 
doen, dan was het niet goed. Ik sta daar dia-
metraal tegenover. Ik heb me daar ook nooit 
iets van aangetrokken en altijd mijn eigen 
ding gedaan, maar ik heb daar wel veel hinder 
van ondervonden. Nu, in het tweede decen-
nium van de 21ste eeuw, merk ik dat iedereen 
die wenst te overleven, doet wat ik al dertig 
jaar doe. Dan denk ik: ‘Wat hebben jullie mij 
toen verweten?’”

een romantische ziel

Als u componeert, leeft u zich in de sfeer 
van het stuk in dat u wil componeren. Is dat 
belangrijk voor u?

“Voor mij wel, ik haal mijn inspiratie uit 
het leven. Je hebt componisten die enkel hun 
brein gebruiken en waarbij het compone-
ren puur een mathematische, cerebrale ge-
beurtenis is. En dat kan, ik ga daar niet over 
oordelen. Ik ben eerder begiftigd door de ro-
mantische ziel. Met romantiek bedoel ik ‘het 
gevoel, wat je niet met de ratio kan besturen’ 
— alhoewel je vandaag blijkbaar alles met de 
ratio kan uitleggen. Wat mij betreft, gebeu-
ren er wel een aantal onbewuste dingen, die 
ik doorlaat in mijn muziek en waar ik geen 
vat op heb. Maar ik moet daar naar op zoek 
buiten mijn eigen leefwereld. Want iedereen 
creëert ergens een leefwereld rond zich. Dat 
kan je fiets zijn, dat kan je kot zijn en dat kan 
in het geval van de daklozen je inkomhalletje 
aan het station zijn. Bij andere mensen is dat 

hun kasteel, dat maakt niet uit. Maar we heb-
ben allemaal ons nest waaraan we willen bou-
wen. En ik vind dat nest belangrijk omdat dat 
de plek is waar je je jongen grootbrengt.”

“Maar het is niet in dat nest dat je grens-
verleggende dingen doet. Je moet het avon-
tuur gaan opzoeken: bij min twintig in uwen 
bloten in Siberië durven gaan staan, bij wijze 
van spreken. Wat gebeurt er? Enfin, ik denk 
wel dat ik weet wat er gebeurt. (lacht) Maar 
je moet eens een nacht durven doorbrengen 
in de gevangenis, je moet eens een nacht dur-
ven rondzwerven op straat, zonder dat je eten 
hebt. Je moet eens drie dagen durven over-
leven met nul euro in je zak. Je moet dingen 
durven doen om bepaalde inzichten, om be-
paalde emoties in jezelf los te maken. Ik merk 
ook hoeveel jonge mensen er al vastgeroest 
zitten binnen hun eigen denkpatroon. Ze 
denken dat ze vrij zijn, maar vrijheid betekent 
niet: de centen hebben om het vliegtuig te ne-
men naar allerlei wilde bestemmingen. Neen, 
vrijheid is: spontaan een trein opspringen 
waarvan je niet weet waar die heen gaat. En 
dat is wat ik opzoek om inspiratie op te doen. 
Als ik dat niet doe, dan maak ik alle dagen de-
zelfde spaghetti klaar. En dat is saai.”

John Williams was al lang een van uw 
helden. Hij heeft u zelf gevraagd de Star 
Wars: In Concert-tour te dirigeren, wat we-
reldwijd een groot evenement was. Was dat 
voor u speciaal? 

“Weet je: een van de helden uit je jeugd te-
genkomen, dat is heel speciaal. Het feit dat ik 
John Williams ben tegengekomen toen ik al 
veertig plus was, dat op zich is natuurlijk wel 
tof. Ik was veertien, vijftien jaar toen ik voor 
het eerst zijn muziek hoorde en voor mij was 
dat ongelooflijk. Ik heb dat gevoel heel mijn 
leven meegedragen, tot op een bepaald mo-
ment die man je zelf belt: ‘Heb je daar interes-
se in?’ Dat is als God die belt naar de pastoor 
en zegt: ‘Kan je even naar de hemel komen?’ 
En dan merk je dat dat een heel eenvoudige 
mens is van vlees en bloed, die dezelfde twij-
fels en dezelfde angsten heeft als elke andere 
mens op aarde, en zich even kwetsbaar voelt 
als wij allemaal. Dat was voor mij een jon-
gensdroom die uitkwam en vermenigvuldi-
gingsfactor duizend kreeg.” ■

C
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de liegende reporter
ontwerper oasis overleden
universiteit zit met de handen in het haar

Vorige week donderdag is B. Van de Woestijne (34) uit het leven gestapt. De UGent-informaticus 
kon niet langer met de schande leven en hield de eer aan zichzelf. Hij laat een vrouw, twee kinde-
ren en een radeloze universiteit achter.

Van de Woestijne is voor het grote publiek altijd een nobele onbe-
kende gebleven, maar voor medewerkers binnen de universiteit was 
hij een berucht figuur. De man speelde namelijk een hoofdrol in de 
totstandkoming van Oasis, een stuk software dat ‘een gebruiksvrien-
delijk en op de noden van de eindgebruiker gericht webportaal’ zou 
aanbieden. Van de Woestijne werd aangesteld als chief executive pro-
grammer van het beloftevolle project, maar dat bleek een fatale zet te 
zijn. Toen Oasis na ettelijke maanden het levenslicht zag, bleken im-
mers bitter weinig van die beloftes te zijn waargemaakt.

Een voormalig medewerker van de directie ICT getuigt anoniem: 
“Toen tot ons doordrong wat voor een monster van Frankenstein we 
op de wereld hadden losgelaten, sloeg de totale wanhoop toe. U kunt 
zich dat niet voorstellen, de wezenloze blik van iemand die beseft dat 
hij zijn diepste ziel verspeeld heeft. (stil) Er waren veel gezinsdrama’s 
in die periode.” 

In de weken en maanden die volgden, zou de helpdesk ICT over-
spoeld worden met hoongelach, klachtenmails en antraxbrieven van 
gefrustreerde studenten en vertoornde professoren die de kluts com-
pleet kwijt waren. Het ene na het andere teamlid stapte uit het project. 
“We moesten op den duur vangnetten onder de ramen installeren om 
de wanhoopsdaad van een zoveelste arme drommel te verhinderen”, 
foetert onze anonieme bron. “Alsof onze eerbiedwaardige instelling 
een ordinaire Chinese gsm-fabriek was!”

oudbakken brood

Uiteindelijk bleef enkel V.D.W. over om Oasis in goede banen te 
leiden. Helaas hadden zijn ondoordachte daden ook hun weerslag op 
zijn familie. Van de Woestijnes zichtbaar aangedane moeder Wilrien 
Watergans deelt haar ervaringen: “Nadat in het dorp de gemene rod-
del verspreid was dat onze zoon betrokken was bij het Oasis-project, 
kon ik mijn gezicht nergens meer vertonen! Ik voelde overal de geme-
ne blikken priemen in mijn rug. Telkens als ik passeerde, verstomden 
de gesprekken. Het brood leek ook niet meer dagvers.”

Ten langen leste heeft lichte familiale druk de programmeur toch 
kunnen overhalen om voor de enige geschikte oplossing te kiezen. 
“Toen ik het nieuws hoorde, sloeg mijn hart een slag over. De eer van 

de familie was gered”, vertelt Wilrien terwijl ze een traan van onverho-
len trots wegpinkt.

autistische informatici

Helaas was V.D.W de enige die nog min of meer wist hoe het 
systeem in elkaar zat. Met het nakende ‘tweede deel eerste examen-
periode’ in het achterhoofd, werken de mensen van de Studentenad-
ministratie zich momenteel de naad uit het lijf om alles nog op tijd in 
orde te krijgen. Of dat zal lukken, valt echter ten zeerste te betwijfelen. 
Sara Hazant van de desbetreffende dienst is formeel: “We hebben en-
kele van onze meest autistische wiskundigen aan het werk gezet om de 
chaotische wirwar van Oasis te ontrafelen, maar nu al is duidelijk dat 
het een werk van lange adem wordt.” Gelukkig werd er onlangs een 
radicaal nieuw idee voorgesteld. “We zullen papieren puntenbriefjes 
onder de studenten verdelen. Een enorme efficiëntiewinst”, vertrouwt 
Hazant ons hoopvol toe. “Zand erover.” ■

De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op 02 649 95 
55 en op “www.preventiezelfdoding.be”:http://www.preventiezelf-

doding.be.

door wouter de rycke en fabrice luyckx

Enkele leden van 
het Oasisproject 
tijdens de 
ontwikkelingsfase



UGentstudent, wapent u tegen de komende mondelinge examens! De kans is namelijk reëel dat 
u zich de nakende examenperiode niet alleen zorgen moet maken over de vragen die de prof 
u stelt, maar ook over de manier waarop hij ze stelt. De vakgroep Sociale Gedragspsychologie  
kreeg toestemming van de rector om een tiental mondelinge examens te gijzelen in het kader 
van een internationaal onderzoek.

uw mondeling examen in 
scène gezet? 

Jd Prof. dr. A. Van Tiel (vakgroepvoorzitter, n.v.d.r.): “In samenwer-
king met de universiteit van Cambridge is onze vakgroep nu al een 
goed jaar extensief onderzoek aan het voeren naar de effecten op men-
sen van stimuli in stressvolle situaties.

Alles bijeen hebben we een tiental professoren, verspreid over de 
ganse universiteit, bereid gevonden om mee te werken aan ons project. 
We hebben bewust gekozen voor vakken met een sterk verschillend 
profiel. Zowel een aantal beruchte buisvakken uit de bachelorjaren als 
meer gemoedelijke masterstudies zijn opgenomen in het onderzoeks-
spectrum.

Deze proffen zullen tijdens de examinering het hen opgedragen 
gedrag aannemen. Dit gedrag kan variëren van enthousiast knikken 
of grijnzen tot ietwat meewarig hoofdschudden of herhaaldelijk diep 
zuchten. Een andere opgave gebiedt de examinator dan weer om bij-
zonder ongeïnteresseerd te kijken, bijna in te dommelen. Ook zullen 
we sleutelen aan de omstandigheden waaronder het examen wordt af-
genomen: zo zullen we het verschil onderzoeken tussen examens waar 
studenten een vast contactuur opgelegd krijgen en die waarin ze voor 
het afleggen eerst een aantal uur samen in een wachtlokaal doorbren-

gen. Een medewerker van onze vakgroep kan dan, vermomd als der-
de-surveillant, de nodige aantekeningen maken.

Er is even overwogen om de studenten-proefpersonen na het afleg-
gen van hun examen in te lichten over het onderzoek en hen eventueel 
een herkansing te geven aan het einde van de examenperiode. Na over-
leg met de proffen en de verscheidene studentenadministraties hebben 
we hier uiteindelijk van afgezien. Dit bleek organisatorisch erg moei-
lijk te realiseren, bovendien lijkt het ons interessant om de studenten 
op wie de examenomstandigheden een erg nefast gevolg hadden te 
blijven volgen en ook de effecten op hun latere examens te traceren.

Ik begrijp de onvermijdelijke kritiek maar criticasters moeten be-
seffen dat dit onderzoek aan het eind van de rit vooral de student zelf 
ten goede komt. Eindelijk wordt de deugdelijkheid en dus ook de 
houdbaarheid van het mondeling examen als evaluatiewijze eens op 
een wetenschappelijke manier onderzocht! Een student die echt stevig 
in z’n schoenen staat wat de stof betreft, heeft trouwens niets te vrezen 
en van een herexamen meer of minder is nog nooit iemand gestorven. 
Ik ben ook student geweest (knipoogt).” ■

Dagen zonder groenten
s.i. De succesvolle Dagen Zonder Vlees zijn nog maar pas afgelo-

pen, of de contrabeweging Dagen Zonder Groenten staat al op het punt 
om te beginnen. Vanaf 1 mei engageren zo’n 4500 mensen zich om 40 
dagen geen groenten te eten, zo lezen we op de Facebookgroep. “Deze 
actie dient om biefstuk en dergelijke te herwaarderen en groentjes, zo-
als sla en spruitjes, opnieuw hun rechtmatige plaats in de voedselketen 
te laten innemen, namelijk die van konijnenvoer”, zegt initiatiefnemer 
Frederick De Haes, een puberende tiener met een voorliefde voor 
Bicky Burgers.

Enkel groenten worden uit het dieet geschrapt. Granen, aardappe-
len, noten, fruit en kruiden mogen wel gegeten worden. “Het gaat ons 
enkel om de smaak. Groentjes zijn gewoon vies. Wij vonden de actie 

Dagen Zonder Vlees dan ook wansmakelijk”, aldus Frederick. Op de 
vraag of tomaten nu groenten of fruit zijn, antwoordt Frederick reso-
luut, doch met overslaande stem: “Aan zulke semantische discussies 
doen wij niet mee. Tomaten zijn fruit. Tomaten zijn namelijk heerlijk 
en noodzakelijk om van lekkernijen zoals pasta bolognese, pizza of 
frietjes met ketchup te kunnen genieten.”

Hij houdt zelfs voet bij stuk als we hem erop wijzen dat het Ame-
rikaanse hooggerechtshof in 1893 besliste dat tomaat een groente is. 
“De positie die in Amerika ingenomen wordt, is niet van belang. Het 
Congres van de Verenigde Staten heeft vorig jaar besloten dat pizza 
een groente is. Wij hebben echter geen enkele verplichting hen hierin 
te volgen”, concludeert Frederick. ■
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