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 “Hollanders”, dat was het eerste woord dat  Pascal Smet , Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, uit-
bracht op de plechtige opening van het academiejaar.  Tis te zeggen , 
daar ben ik bijna zeker van, want zijn tekst was de enige die niet in 
de persmap was opgenomen.  

 De minister greep de politieke  glaswaterstorm  over de toestroom 
van Nederlandse studenten naar Vlaamse universiteiten aan om 
nog eens stevig van leer te trekken tegen alles wat hij conservatief 
en enggeestig vindt in onze samenleving: “Ofwel kiezen we resoluut 
de kaart van de internationalisering, de vooruitgang, ofwel lonkt 
de stilstand.” Zijn intenties waren zuiver: geen verhoging van het 
inschrijvingsgeld, de wegwerking van elke vorm van discriminatie 
in alle geledingen, een open Vlaamse samenleving en Brussel in het 
midden.   

 Zijn speech stond bol van de grote ideeën, maar was weinig con-
creet. Ze getuigde van bitter weinig interesse, laat staan empathie 
voor de gevoeligheden aan onze universiteit. Hij had ze evengoed 
in Leuven kunnen afsteken.  

  Kliment Kostadinov Pramatarski , studentenvertegenwoor-
diger in de Raad van Bestuur was daarentegen wel een stuk prag-
matischer in zijn openingswoord. Opvallend: hij stelde het nieuwe 
Bijzonder Decreet en de daarin opgenomen  genderquota  voor alle 
universitaire bestuursorganen in vraag. Maximum twee derde van 
de leden mag nog van hetzelfde geslacht zijn. Dit is, ook naar mijn 
bescheiden mening, een regel die meer kwaad dan goed zal aanrich-
ten. Eigenlijk ondergraaft  ze het volledige democratische proces: 
wat bijvoorbeeld met faculteiten waarbinnen een overgrote meer-
derheid van de studenten en het personeel van hetzelfde geslacht is? 
Niemand ontkent dat er een genderprobleem is aan de UGent; zo is 
er een disproportionele, grote uitval van vrouwen op postdoctoraal 
niveau. Kliment pleitte ervoor die ongelijkheid op een meer struc-
turele manier aan te pakken. 

 De minister had jammer genoeg geen oren naar de kritiek, die 
hij als reactionair en kleinburgerlijk afschilderde. Hij, de eeuwige 
martelaar van het Martelarenplein, is visionair, de rest moet zich 
daar maar bij neerleggen. In zijn dromen is er weinig plaats voor 
praktische bezwaren.  

 Ook  Joachim Lommelen , de voorzitter van de Gentse Studen-
tenRaad is bezorgd. Hij vreest, waarschijnlijk terecht, dat het binnen 
het nieuwe kader nog moeilijker zal worden om de nodige studen-
ten te mobiliseren als vertegenwoordiger in de verschillende raden. 
Minister Smet stelde hem voor een brief te schrijven. Joachim zal 
er een open brief aan het parlement van maken. Hopelijk ontvangt 
die brief een respectvoller, enigszins onderbouwd antwoord. Succes 
met uw herkansing, mijnheer de minister!  ■  
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verlaten omdat de mensen van Chemica  Gent 
verkenden . Diezelfde avond hebben we sa-
men met Domingo de tonnen  explosivos  in de 
kelder van de Vooruit geplaatst.   

Vandaag is het eindelijk zo ver:  el gran cam-
bio.  Wanneer de  openingsfuif  (18/10) van de 
Vlaamse Geneeskundige Kring om midder-
nacht piekt, detoneren de explosieven. Einde-

lijk zal ons volkshuis worden verlost van haar 
kapitalistische teloorgang. Naar de visie van 
 el lider máximo , zal uit de brokstukken een 
nieuw Gent rijzen.  Hasta la victoria siempre !

     –  Cte.  Manny Calavera  ■  

  Estimado Cnel.  Limones, de pionnen lig-
gen in stelling. Maandenlang hebben onze 
 comandantes  in absolute obscuriteit geope-
reerd, nu is de tijd aangebroken:  la revolución 
comienza.  De laatste bijeenkomst nam plaats 
op 8 oktober in de rokersruimte van Porter 
House. Hector Lemans, Domingo Hurley, 
Mercedes Colomar… Niemand sprak een 
woord boven het gelal van de  goliarde  die de 
Vlaams Technische Kring in de achterkamer 
hield. Elk namen we een Cohiba Robustos uit 
de  humidor , staken de banderol met binnen-
in de laatste instructies genoteerd in onze zak 
en ontstaken de geknipte tip. Daarna gingen 
we elk onze eigen weg.   

Che zei het al: guerrilla is een geduldoe-
fening. Wachtend op het teken van Domin-
go, zocht ik het gezelschap van  compañeros  
op.  Imposible.  Zelfs op de  fi lmvertoning  van 
Animo (10/10) bleken enkel salonsocialisten 
op te dagen die  Th e Inside Job  voor een lage 
prijs wilden zien.     

Op 15 oktober was het er,  el señal.  Gekrast 
in de toiletdeur van de Pi-nuts stond de afge-
sproken code: “Iemand die alles pikt? Bel dan 
Inge Slickt!” Op weg naar buiten stak ik gaten 
in de jerrycans die verstopt waren in enkele 
rondslingerende rugzakken. De  Jersey Shore 
Clubavond  was al gevorderd, de leden van de 
VPPK waren te zat om de plas kerosine on-
der hun voeten op te merken. Terwijl ik via 
de Kantienberg terugwandelde, las ik: “zoals 
een vuurzee / met dezelfde lucifer / die een 
sigaret aansteekt.” In diezelfde zee verdronk 
 la decadencia  achter mij.   

Tijdens de  openingsfuif  (16/10) van Fi-
lologica liep het bijna mis. Mercedes had 
volgens plan de loper van de Vooruit uit de 
zak van de penningmeester weten te vissen. 
Terwijl ze hem afl eidde in de bezemkast, 
ging ik een kopie maken. Nooit gedacht dat 
de blik van die  maniaco sexual  ooit ging af-
dwalen van Meche’s  pechos , wanneer ik de 
sleutel terug onder de deur schoof. Geen kat 
leek verwonderd toen hij na de autopsie de 
doodsoorzaak vernam: wurgmasturbatie. 
Gelukkig vroeg niemand zich af wiens jarre-
telles als strop hadden gediend.  

De vooravond van de revolutie was aange-
broken. Hector had bewust de 17de uitgeko-
zen om de lading nitroglycerine uit de opslag 
van het labo te ontvreemden. De faculteit was 

Gante libre
kort

door stefaan glorieux
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  W.D.R., FL  Midden maart is het weer zover. 
Dan zal een delegatie Gentse aspirant-diplo-
maten in een internationale studentensimula-
tie van de Verenigde Naties ( MUN staat voor 
Model United Nations, n.v.d.r. ) de internatio-
nale eer van onze alma mater hoog houden. 
Op zich niets nieuws, maar deze jaargang be-
looft  verandering.  Head Delegate   Maaike Cor-
nelli  legt uit: “UGentMUN bestaat al enkele 
jaren aan onze universiteit. In vorige jaren is 
een delegatie studenten zo onder meer naar 
Vancouver en Singapore geweest. Nu gaan 
we naar het dubbel zo grote NMUN in het 
hoofdkantoor van de VN in New York zelf.” 
Tijdens dergelijke  Model United Nations  con-
ferenties simuleren studenten van over heel 
de wereld vergaderingen van de Verenigde 
Naties. Cornelli: “Iedere delegatie krijgt een 
natie en een bepaald onderwerp toegewezen. 
Je vertegenwoordigt dan bijvoorbeeld Zam-
bia in een conferentie over vrouwenrechten. 
Het is de bedoeling dat deelnemers zich ver-
diepen in de specifi eke gevoeligheden van 
dat land over die kwestie om uiteindelijk via 
debat met de andere delegaties tot een reso-
lutie te komen die het dichtst bij hun eigen 
standpunt aanleunt. Daarbij gaan we heel 
ver. Zo worden ook voorafgaand aan de of-
fi ciële vergadering in de wandelgangen on-
derlinge deals gesloten — of erna, tijdens de 
feestjes.”  

 Nieuw dit jaar is dat ook de thuisblijvers 
een diplomatieke ervaring kunnen beleven. 
Een gemotiveerd team van alumni en acade-
misch personeel organiseert voor de eerste 
maal een eigen Gentse versie van de grote-
re MUN-conferenties. “UGentMUN wil het 

MUN-gebeuren bekender maken onder de 
studenten. Hoe kan dat beter dan door een 
MUN in onze eigen studentenstad? Daarom is 
er van 1 tot 3 maart GhentMUN in Gent zelf, 
dat volgens hetzelfde stramien zal verlopen 
als zijn grotere broertjes in het buitenland. 
In drie oefensessies leren we de deelnemende 
studenten eerst dezelfde onderhandelings-
technieken aan als de studenten die naar New 
York gaan. Vervolgens wordt er een weekend 
lang  voor echt  gedebatteerd.” Op die manier 
hopen we dat zowel aarzelende nieuwelingen 

als MUN-veteranen een kans krijgen om van 
de diplomatieke ervaring te proeven. 

 Wie naar New York wil, kan nog tot mid-
den oktober zijn of haar kans wagen. Andere 
geïnteresseerden worden volgend semester 
verwacht op GhentMUN. Uw land en curri-
culum vitae zullen u dankbaar zijn.  ■ 

 Meer informatie over onder meer de dead-
lines en deelnemingsvoorwaarden kan je vin-
den op http://www.ugentmun.ugent.be/  

Je kan ook op de hoogte blijven via http://
www.facebook.com/ugentmun/  

T.E. Niet volgens de OESO (Organisa-
tie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling), die als missie heeft  de eco-
nomische en sociale welvaart in de wereld 
te verbeteren. Een recent rapport onthult 
immers dat er sterke verschillen bestaan 
tussen landen op het gebied van kansen op 
hoger onderwijs. Vooral jongeren van wie 
de ouders laaggeschoold zijn of het niet 
breed hebben, zijn erg kwetsbaar.

Australië, Finland, Ierland en Zweden 
scoren volgens de OESO het best met het 
hoogste percentage jongeren, afk omstig uit 
laaggeschoolde families, die een diploma 
hoger onderwijs behalen. Italië, Portugal, 
Turkije en de Verenigde Staten bengelen 

aan het staartje. Veertig procent van de 
maatschappelijk zwakkere jongeren al-
daar maakt zijn middelbare school niet 
af, en minder dan twintig procent behaalt 
een diploma hoger onderwijs. Kinderen 
al op jonge leeft ijd naar school laten gaan 
en zorgen voor scholen met gemengde so-
ciale achtergronden, hebben meer eff ect 
op de gelijkheid in het onderwijs dan an-
dere factoren, zoals ouderlijke steun en in-
schrijvingsgelden. Het is dus essentieel om 
ongelijkheid al in de kleuterschool aan te 
pakken, omdat dat later niet meer kan wor-
den rechtgetrokken zonder het algemene 
onderwijsniveau te schaden.

Degelijk onderwijs verhoogt de kans op 
een goeie job, dat weten we allemaal. Het 
is in de huidige economische situatie dan 
ook uitermate belangrijk het niveau hoog 
te houden, zodat landen sterk kunnen 
staan. Dat zou voor zowel de overheid als 
de maatschappij prioritair moeten zijn. De 
salaris- en werkgelegenheidskloof tussen 
hooggeschoolden en laaggeschoolden zal 
blijven stijgen in tijden van globale reces-
sie. Landen kunnen dus op lange termijn 
economische en sociale voordelen creëren 
door meer te investeren in onderwijs. He-
laas lijkt het onderwijs de aandacht van de 
Europese staatshoofden te verliezen. ■

Onderwijs voor iedereen

Op stap met UGentMUN

foto: u
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Na eventueel wat geëxperimenteerd te 
hebben op massa-evenementen als de Student 
Kick-Off , is het voor studenten wel belangrijk 
te weten hoe ze met drugs moeten omgaan 
en waar ze terecht kunnen met eventuele 
problemen. De Sleutel is een van de groot-
ste drughulporganisaties in Vlaanderen en is 
verspreid over verschillende Vlaamse steden. 
Ze werkt rond de preventie en de behandeling 
van drugsverslavingen. Dr. Anne Van Duyse 
licht toe hoe De Sleutel werkt: “De hulp kan 
van korte duur zijn, bijvoorbeeld een infoge-
sprek of psycho-educatie rond drugs. Soms 
geven we ook echte therapieën, waarbij we 
de mensen met verschillende dingen moeten 
helpen: niet alleen stoppen met drugs, maar 
ook hun persoonlijke leven terug op orde 
krijgen”. Het team dat haar helpt met deze be-
langrijke taak bestaat niet alleen uit artsen en 
verpleegkundigen, maar ook uit maatschap-
pelijk werkers, opvoeders en psychologen.

WanT iedereen doeT heT

De Sleutel steunt op drie pijlers: hulp-
verlening, tewerkstelling en preventie. De 
tewerkstelling bestaat uit een aantal sociale 
werkplaatsen. Een belangrijke pijler van De 
Sleutel blijft  preventie. Zo organiseert De 
Sleutel drugdagen op scholen, “maar dan wel 
de goeie”. Wat hun drugdagen goed maakt, is 
hun aanpak. Die is namelijk evidence-based, 
wat betekent dat de eff ectiviteit van hun aan-
pak is bewezen. Uit onderzoek blijkt dat pre-
ventie het beste werkt als jongeren goed op 
de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s die 

drugs met zich meebrengen. “Daarnaast moet 
preventie gekaderd zijn, in plaats van eenma-
lig te gebeuren”, aldus Paul De Neve. Preven-
tiecampagnes moeten ook aangepast worden 
aan de verschillende leeft ijdscategorieën. Dr. 
Van Duyse verduidelijkt: “Bij elfj arigen zal de 
nadruk op roken liggen. Dan heb je het lie-
ver niet over heroïne en cocaïne.” Preventie 
is vooral goed als het een stuk aansluit bij wat 
de jongeren zelf denken. Dat wil zeggen: voor 
jongeren is het belangrijk dat ze een goed 
beeld krijgen van waar hun leeft ijdsgenoten 
mee bezig zijn. 

“Wij weten dat er bij drugspreventie twee 
aspecten zijn die wel werken. Het eerste is 
wanneer de jongeren de gezondheidsrisico’s 
van drugs goed en correct kennen. Dat wordt 
bij cannabis vaak onderschat. Een tweede 
aspect is het verkeerde beeld dat jongeren 
vaak hebben van de frequentie, waardoor de 
drempel lager lijkt om zelf te gebruiken. Dus, 
correcte beeldvorming is ook heel belangrijk. 
Horrorverhalen werken dikwijls niet en het 
probleem gaan opblazen ook niet.”

KapoTTe ThermosTaaT

Bij De Sleutel komen mensen terecht van 
alle leeft ijden, die meestal al een tijdje drugs 
gebruiken. Toch wordt de grootste groep ge-
vormd door twintigers. “Dat komt omdat de 
meesten beginnen rond hun 16 à 18 jaar”, zegt 
dr. Van Duyse. “In het begin is dat natuurlijk 
plezant, die roes waarin ze terecht komen. We 
noemen dat de honeymoon phase. Het is pas 
in een tweede fase dat ze de controle over het 

gebruik beginnen te verliezen. Pas wanneer 
ze de controle verliezen, is er sprake van een 
verslaving.” 

Hoe sneller men langskomt voor een be-
handeling, hoe beter. Na een tijdje ontwikkelt 
een verslaving zich immers tot een chronisch 
probleem, wat de behandeling er niet een-
voudiger op maakt. “Mensen realiseren zich 
heel weinig dat een verslaving ook een her-
senziekte is”, aldus dr. Van Duyse. Er ontstaat 
permanente schade aan het zogenaamde be-
loningscentrum, een deel van het brein dat 
ons drijft  tot een aantal noodzakelijke levens-
handelingen zoals eten, drinken en seks. “Het 
is een systeem dat zegt wanneer het genoeg is, 
een soort van thermostaat die aan en uit gaat.” 
Bij langdurig druggebruik wordt dat systeem 
verstoord. De schade aan deze thermostaat 
bepaalt de succesratio van een behandeling. 
Van Duyse geeft  enkele cijfers mee: “Een 
kwart geneest, bij een ander kwart loopt het 
slecht af en bij de helft  verbetert het lichtjes 
tot matig, zonder van een volledig herstel te 
kunnen spreken.”

 Wanneer studenten  en masse  Gent terug bevolken en dat uit-
bundig vieren, zijn sommigen soms niet meer te stoppen. We 
spraken met medisch directeur Anne Van Duyse en adjunct 
externe relaties Paul De Neve van vzw De Sleutel over drugs. 

De Sleutel

door charlott e Vercruysse, sti jn joos en Fabrice Luyckx

Drugcentrum

foto: sim
on W

ardenier
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Top of The charTs

Cannabis en cocaïne staan vermoedelijk 
op kop bij studenten, ook speed lijkt als goed-
koop stimulerend middel aan een opmars 
bezig te zijn. Heroïne blijft voor alle leeftijds-
categorieën sterk aanwezig in de cijfers van 
hulpzoekenden. 

“Jonge mensen beginnen om twee grote 
redenen drugs te gebruiken”, stelt dr. Van 
Duyse. “Een eerste groep wil haar grenzen 
verleggen, nieuwe dingen ontdekken. Neugier 
ist der Schlüssel zum Überleben. (Nieuwsgie-
righeid is de sleutel om te overleven, n.v.d.r.) 
Dat is dus ook een heel positief gebeuren. 
Maar daar zitten ook de uitdagingen bij zoals 
het experimenteren met drugs. We zien dat er 
wel een groep van jongeren is die experimen-
teren met drugs, juist omdat ze nieuwsgierig 
zijn naar nieuwe dingen, op zoek gaan naar 
grensverleggende ervaringen.” Een tweede 
groep gebruikt drogerende middelen om zich 
beter te voelen. Vaak hebben zij last van psy-
chische problemen. Drugs slagen erin deze 
tijdelijk te verlichten. Dit bekrachtigende, ze-

kere effect maakt de weg naar verslaving ech-
ter makkelijker.

Verder ziet dr. Van Duyse een veront-
rustende opmars van vloeibare xtc. “Je hebt 
niet veel nodig om van de roes in de coma 
te geraken. We hebben vaak heel ervaren 
druggebruikers die al hun producten perfect 
beheersen en toch in coma belanden met die 
vloeibare xtc.” Vloeibare xtc is een product 
dat heel gemakkelijk in drankjes gedaan kan 
worden zonder dat je het merkt. Neem daar-
om geen drank aan van een ander, is de raad 
van dr. Van Duyse. “Bewaak je pint of je cola 
goed, want we zien daar echt wel ongevallen 
mee.”

snel zijn is de boodschap

Volgens dr. Van Duyse hebben studenten 
niet noodzakelijk meer drugproblemen dan 
andere sociale groepen. Integendeel, de stu-
diedruk en vaak uitgebreide vriendengroep 
waarop men kan terugvallen maken dat er 
zelfs minder problemen voorkomen. Boven-
dien beschikt Gent over een goed georgani-

seerd netwerk van hulpverlening. “Wat dat 
betreft, zitten de Gentse studenten goed.”

Wat moet je doen als je ziet dat je vriend 
of vriendin met een drugprobleem kampt? 
Dr. Van Duyse geeft ons wat goede raad mee. 
Zo praat je best met je vriend of  vriendin 
wanneer die in nuchtere toestand is. Je wacht 
best op een goede gelegenheid, bijvoorbeeld 
wanneer er iets zwaar is misgelopen. Je hoeft 
de persoon er ook niet constant op te wijzen, 
die aanpak werkt niet. Praat uit eigen naam 
(“Ik vind dat…” in plaats van “Jij doet…”), 
op die manier kan je nooit iets verkeerds 
zeggen. Daarnaast is het belangrijk hen een 
realiteitstoets aan te bieden, vaak heeft men 
zelf niet door dat er een probleem is. Wie na-
melijk de controle begint te verliezen, liegt 
zichzelf vaak voor dat het allemaal nog goed 
gaat. Ten laatste: hoe sneller die persoon 
naar de hulpverlening stapt, hoe beter. Want 
eens men vast zit in een verslavingspatroon, 
kan men niet meer zonder hulpverlening.

Eens de stap is gezet naar hulpverlening, 
zijn studenten meer geneigd hulpverlening 
te zoeken in de stad van hun studies dan 
thuis. De hulpverlening is er meer op hen 
afgestemd, dichterbij en goedkoop. Gespe-
cialiseerde hulp vinden is immers niet zo 
makkelijk. De kortere afstand maakt het 
daarnaast gemakkelijker voor hen om in te 

passen in hun agenda. Vaak zijn de ouders 
bij het hulpproces betrokken, de afstand voor 
een bezoek is zelden een probleem. “Al zijn er 
ouders die zeggen: ‘Foert, ik trek het mij niet 
aan wat er met mijn kind is, ik kom niet.’ Dat 
is gelukkig wel een minderheid”, stelt dr. Van 
Duyse. De Neve vult aan: “Ik kan mij inbeel-
den dat de student in het begin nog niet wil 
dat de ouders er meteen bij betrokken wor-
den. Die mogelijkheid is bij een ambulant ge-
sprek mogelijk. Het is geen voorwaarde om 
de omgeving direct mee op gesprek te laten 
komen.”

De Sleutel bouwde de afgelopen jaren aan 
een duidelijke website, waar informatie staat 
voor hulpzoekenden, hun omgeving en pro-
fessionals, zoals leerkrachten. Op die manier 
hoef je niet meteen op gesprek. Veel informa-
tie over allerlei drugs vind je daar terug en 
bovendien kunnen de eigen kennis over drugs 
en andere verslavingen worden getest. ■

Meer info vindt u op http://www.desleu-
tel.be
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 Reden om te vieren heeft  onze rector wel. 
Hij gaat z’n laatste jaar in als hoofd van onze 
alma mater. Op voorhand liet hij uitschijnen 
dat het mooi was geweest: “Acht jaar lang een 
instelling zoals de universiteit leiden, is niet 
evident. De tijd is rijp om de fakkel door te 
geven.” 

 Na de korte (ahum) verwelkoming van 
alle aanwezige belangrijke mensen (het zijn 
verkiezingen en dat merkt u: hoogwaardig-
heidsbekleders bij de vleet, daar in de Aula), 
was het tijd voor een overzicht van het af-
gelopen academiejaar. Een ‘fl itsend’ fi lmpje, 
gemaakt door de duizendpoten van Urgent.
fm leek meer op een poging om de plech-
tige opening wat ‘studentikozer’ te maken, 
dan op een echt overzicht. Daarna viel  Kli-
ment Kostadinov Pramatarski , studenten-
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, 
de eer te beurt om de spits af te bijten. Dat 
deed hij in stijl. Zo schuwde hij een verwij-
zing naar de nieuwe stadshal niet: “Wanneer 
er iets nieuws komt in een stad, zijn er altijd 
mensen die klagen: het is te groot, te duur en 
niet bestand tegen houtworm.” Anders dan 

vorige jaren slaagde de stuver er op die ma-
nier in de aandacht van zowel diverse hoge 
piefen als van ons te behouden: het was het 
enige moment waarop minister van Onder-
wijs  Pascal Smet  niet op zijn iPhone zat te 
tokkelen, en ook de BlackBerry van burge-
meester  Daniël Termont  bleef netjes in zijn 
borstzakje. 

 Nadien sprak Kliment nog over de quo-
ta die door de Vlaamse overheid opgelegd 
zijn voor het bestuur van de UGent. Het 
beleid kon hem geenszins overtuigen en 
als u maar met een half oor aan het luiste-
ren was, zou u bijna denken dat hij niet wil 
dat vrouwen in het bestuur zetelen. Toch 
had hij het vooral over de praktische haal-
baarheid (of net niet-haalbaarheid) van die 
quota: stuververkiezingen vinden immers 
plaats per faculteit: is het dan verantwoord 
om bepaalde mannelijke studenten te we-
ren, gewoon omdat ze man zijn? 

  Sarah Claerhout , jong, roodgehakt en 
lid van het assisterend academisch perso-
neel, was de volgende in rij. Zij hekelde het 
feit dat universiteiten tegenwoordig worden 

gezien als ondernemingen, waarbij de  ratrace  
om te publiceren het hoogste goed is. Om af 
te sluiten stelde zij als droombeeld een uni-
versiteit voor die als  creative community  het 
‘intellectueel ondernemerschap’ stimuleert. 

 Daniël Termont, nog voor een kleine 
week burgemeester, had het dan weer over 
studentenhuisvesting. Voor het eerst sinds 
jaren is er een teveel aan koten, en dat is een 
goede zaak voor studenten en hun ouders. 
Zo daalt de prijs van een gemiddeld kot en 
wordt, zoals Termont het zelf zei, het kaf van 
het koren gescheiden. 

 Als voorlaatste kwam onze geliefde rector 
aan de beurt. Zijn laatste rectorale rede, ge-
titeld ‘Uitdagingen genoeg. Uitkomsten na-
venant?’ bestreek heel wat onderwerpen: van 
de integratie van hogeschoolopleidingen be-
gin volgend academiejaar tot de uitbreiding 
van de UGent naar West-Vlaanderen en 
Zuid-Korea. Nadien volgde een uitgebreid 
en langdurig applaus om zijn zwanenzang af 
te sluiten. 

 Als laatste van de dag was traditiege-
trouw Pascal Smet aan de beurt. Hij verweet 
‘Clément’ kleinburgerlijk te zijn wat betreft  
quota, en liet tussendoor ook nog vallen dat 
het inschrijvingsgeld niet verhoogd zal wor-
den. Ook niet voor Hollanders. Jammer! De 
receptie achteraf was ondermaats. Gelukkig 
was er genoeg wijn.  ■  

 Schoon volk op de plechtige opening van het academiejaar. Alle proff en en deca-
nen, met de rector op kop, trokken voor de gelegenheid hun mooiste kleedje aan. 

UGent opent officieel
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 Tijdens de plechtige opening van het academie-
jaar wees de populaire Gentse burgemeester  Daniël 
Termont  (sp.a) erop dat het niet de bedoeling is dat 
studenten gaan samenwonen in ‘gewone’ eengezins-
woningen. Niet minder dan 7.000 studenten pikken 
zo 2.800 woningen in die eigenlijk bestemd zijn voor 
de markt van jonge gezinnen, die steeds moeilijker 
een woonst vinden. In de verkiezingsprogramma’s 
van alle Gentse partijen staat dat dit niet kan, maar 
moeten studenten die samen een huis huren dan echt 
vrezen om op straat gezet te worden? Het stadsbe-
stuur liet de voorbije twee jaar alvast 2.000 nieuwe 
koten bouwen om de prijzen te drukken. 

 Een ander programmapunt dat de verschillende 
partijen delen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, 
is het indijken van studentenoverlast. Ziet de politiek 
de studerende Gentenaren als lastpakken die de wo-
ningen van inboorlingen inpikken? We vroegen het 
aan een Gentenaar die het kan weten:  Rudy Cod-
dens , schepen van Onderwijs en Studentenaangele-
genheden. 

 Wat was jullie studentenbeleid de afgelopen zes 
jaar? 

 “Wel, er is heel veel gebeurd. Eerst en vooral is 
het studentenoverleg, StuGent, opgestart. StuGent is 
het overlegorgaan tussen de studentenvoorzieningen 
van de universiteit en de hogescholen, vertegenwoor-
digers van de studenten en de stadsdiensten. Ten 
tweede hebben we de studentenambtenaar en de stu-
dentenpreventiecoach aangesteld en is er nu het Huis 
van de Student. Die dingen zijn de voorbije jaren op-
gebouwd. Er was niemand van de stad bezig met de 
studenten en nu hebben we toch een hele structuur. 
Andere studentenactiviteiten die de stad Gent mee 
ondersteunt zijn de Student Kick-Off , de massacan-
tus, de 12-urenloop en de bezetting van het Graven-
steen.” 

 Op 14 oktober wordt een nieuwe 
gemeenteraad gekozen. Wat kan 
dit veranderen voor de Gentse 
studenten? Mogen ze straks niet 
meer samenwonen? Schepen  Rudy 
Coddens  (sp.a) blikt terug op negen 
jaar in het Gentse stadsbestuur en 
vraagt zich af wat de politieke toe-
komst brengen zal. 

Verboden 
samen te 

wonen
door tobe steel en Lise Beirinckx

Foto: rudy coddens
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Zijn er initiatieven voor studenten die de 
komende jaren zullen moeten verdwijnen 
omdat er een te beperkt budget is?

“De financiële middelen zullen in de toe-
komst wat minder groot zijn dan ze waren. 
Dat is een feit. Vooral wat investeringen be-
treft, zullen we misschien wat voorzichtiger 
moeten zijn. Er is nog nooit zo veel geïnves-
teerd en ook nooit zo veel budgettaire ruimte 
geweest als de afgelopen jaren. Maar als het 
van mij afhangt, zal er niet gesnoeid worden 
in de bestaande voorzieningen voor studen-
ten. Integendeel.”

Kiezen in eigen sTad

In Gent maken de studenten een groot 
deel uit van de bevolking, maar de mees-
ten mogen niet in Gent stemmen. Houdt de 
Gentse politiek op die manier wel genoeg 
rekening met de Gentse student?

“Wij doen dat wel. Studenten zijn een be-
langrijke groep omdat hun aanwezigheid de 
stad een jong imago bezorgt. Velen blijven 
ook plakken in Gent. Doordat de brains hier 
blijven, trekken we bedrijven aan. We pro-
beren via StuGent en andere kanalen ook de 
studenten een stem te geven, zonder dat ze 
hier kiezen.”

De burgemeesters van Gent en Leuven, 
uw partijgenoten Daniël Termont en Louis 
Tobback, pleitten er een half jaar geleden 
voor dat studenten in hun studentenstad 
konden kiezen, om zo hun inspraak te ver-
groten.

“Wel, dat was een leuk idee van de burge-
meester, wetende dat het niet veel kans had 
om goedkeuring te krijgen. Als studenten 
hier gedomicilieerd zouden zijn, en dus ook 
een stem zouden hebben, denk ik dat ze nog 
meer betrokken zouden zijn bij de stad. Maar 
als je ergens gedomicilieerd bent, betekent 
dat ook dat je iets betaalt aan de samenle-
ving. Dat gebeurt nu niet bij studenten. De 
stad investeert heel veel in de werking van het 
studentenleven, maar er is geen directe finan-
ciële return naar de stad. Er is natuurlijk wel 
een uitgestelde return via werkgelegenheid, 
consumptie, enzovoort.”

Zou het dan beter zijn als studenten ge-
domicilieerd staan op hun kotadres, zoals 
bijvoorbeeld in Nederland vaker het geval 
is?

“Ja, dat zou volgens mij beter zijn. De 
student zou minstens zelf de keuze moeten 
hebben of hij zich in zijn studentenstad wil 
domiciliëren (een Belgische student die niet 

meer bij zijn ouders gedomicilieerd staat, ver-
liest in sommige gevallen een deel van zijn kin-
dergeld, n.v.d.r.). Maar dat is natuurlijk een 
discussie op een ander niveau.”

Wilde plassers

Een van jullie belangrijke programma-
punten omtrent studenten is het beperken 
van de overlast. Hoe wil sp.a dat aanpak-
ken?

“Studenten zijn van harte welkom, maar ze 
moeten wel rekening houden met de Gente-
naars. Daarom blijven we verder inzetten op 
sensibilisatie en studentenpreventie. Maar als 
mensen het té bont maken, gaan we toch re-
pressief optreden. Dat kan via een Gemeente-
lijke Administratieve Sanctie (GAS, n.v.d.r.). 
Iets wat nog maar een jaar of twee effectief 
gebeurt. Die GAS-boetes kunnen ook wor-
den omgezet in een paar uren alternatieve 
werkstraf.”

Stigmatiseren jullie studenten niet als 
zijnde een bende herrieschoppers, milieu-
vervuilers en wildplassers?

“Heel wat overlast is natuurlijk afkomstig 
van een kleine minderheid. We mogen niet 
veralgemenen. Het is voor niemand goed dat 
sommigen erover gaan en die moeten we in-
dividueel aanpakken. We moeten ook de con-
tacten met de studentenverenigingen blijven 
onderhouden, omdat zij ook voor een zekere 
sociale controle zorgen.”

Verboden samen Te Wonen

In zijn openingsspeech van het aca-
demiejaar schoof burgemeester Termont 
wonen als een belangrijk onderwerp naar 
voren. Jullie pleiten ervoor dat studenten 
niet mogen samenwonen in een gezinswo-
ning.

“Ja, dat is wettelijk verboden. In feite is dat 
een bouwovertreding, zonder dat je ook maar 
één muur veranderd hebt. Alleen zijn zulke 
bestemmingswijzigingen niet zo makkelijk 
te controleren. We gaan dat wel proberen te 
doen. Nu worden woningen voor jonge ge-

zinnen ingepikt door studenten en dat is ne-
fast voor de stad.”

Worden vrienden die samenwonen dan 
uit hun huis gezet?

“We gaan daar niet radicaal in zijn en 
vooral daar aanpakken waar er problemen 
zijn. Als die vrienden hun manieren houden 
zal dat geen topprioriteit zijn. Maar als ze ie-
dere avond een feestje houden en de buren 
beginnen te klagen, dan gaan we kijken hoe 
een overgang kan gebeuren. Bovendien is het 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar, die 
een gezinswoning niet mag verhuren aan stu-
denten. We moeten hen een duidelijk signaal 
geven dat het niet kan. Natuurlijk weten we 
waarom ze dat doen. De eigenaar kan meer 
huur vragen en de kwaliteitseisen zijn meest-
al minder hoog dan bij gezinnen. Aan de an-
dere kant hebben de studenten meestal meer 
luxe voor minder geld.”

Heeft een studentenkoppel dan niet lan-
ger het recht om samen een huisje of een ap-
partement te huren?

“Dat is iets anders. Dan zou het beter zijn 
dat men daar gedomicilieerd wordt, net zoals 
bij het stemmen in de studentenstad. Maar 
in regelgeving is het zo dat als je bepaalde 
dingen aanpast, die soms ten nadele zijn van 
andere zaken. Eigenlijk moeten er gewoon 
meer woningen komen, van alle types: wo-
ningen voor gezinnen, oudere mensen, stu-
denten, enzovoort. Bovendien moet het een 
aanvaardbare mix zijn. Bepaalde wijken zijn 
ondertussen al helemaal door de studenten 
overgenomen, die zijn in het weekend en in 
juli en augustus dood. Je mag geen concen-
tratiewijken creëren.”

Wat kunnen jullie doen tegen de almaar 
stijgende kotprijzen?

“Belangrijk is een ruim aanbod, zodat de 
te dure koten en de slechte kwaliteit uit de 
markt geconcurreerd worden. We hebben als 
overheid al investeerders aangetrokken. Die 
doen dat niet voor onze mooie ogen, maar 
omdat investeren financieel interessant is 
voor hen. Wij stellen daar wel iets tegenover: 
20% van die nieuwe koten zal aan minder 

“Het is niet omdat je Groen 
bent dat alles zomaar moet 

mogen en kunnen.”
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dan 220 euro per maand verhuurd moeten 
worden. Zo maken we voorzieningen ook 
toegankelijk voor jongeren die het financieel 
minder breed hebben. Die gereguleerde prij-
zen vormen een incentive om ook bij de an-
dere koten de prijzen lager te krijgen. Dat is 
toch duidelijk een socialistische benadering.”

“andere parTijen zijn repressieVer”

De verschillende Gentse partijprogram-
ma’s verschillen nauwelijks wat studenten 
betreft. Ze hebben allemaal twee punten: 
overlast tegengaan en woningmisbruik ver-
mijden. Hebben alle partijen dan hetzelfde 
beleid voor ogen?

“Ik denk het niet. Er is een groot verschil. 
Je hebt die twee grote doelstellingen, maar 
de vraag is hoe je die bereikt. De aanpak van 
overlast kan je bijvoorbeeld doen zoals wij 

nu, met een grote nadruk op sensibilisatie. 
Een zachte aanpak, maar toch pakken we de 
mensen aan die het niet goed menen. Je kunt 
ook veel repressiever gaan optreden, met 
meer GAS-boetes en andere sancties.“

Hebt u het dan over N-VA?
“Daar zit toch wel de grote variatie in, ja. 

Bij onze coalitiepartner Open VLD is dat niet 
zo. Wat dat betreft gebruiken zij soms wat 
stoerdere taal, maar hier in Gent zitten we 
toch met de wat meer sociaal-liberale stro-
ming van de Open VLD. In het woonbeleid 
zouden andere partijen waarschijnlijk meer 
repressief optreden. In andere dossiers merk 
ik dat toch. (lacht) Het heeft te maken met 
gradaties. We vinden dan wel allemaal het-
zelfde, dat is waar, maar het verschil ligt in de 
manier van uitvoeren.”

Zal Groen die hardere aanpak temperen 
nu jullie in kartel opkomen?

“Groen is daar ook in geëvolueerd. Ze zijn 
het er mee eens dat we de mensen die het 
goed menen met onze stad maximale kansen 
en ondersteuning moeten bieden, maar toch 
diegenen die het minder goed menen moeten 
aanpakken. Het is niet omdat je Groen bent 
dat ‘vrijheid blijheid’ zomaar moet mogen en 
kunnen.”

Zien we u na de verkiezingen terug als 
schepen van Onderwijs?

“Als ik de kans krijg: heel graag. Het is 
mijn eerste keuze om verder te doen, maar 
natuurlijk moet je je daar in de politiek niet te 
veel op fixeren.” ■

KVD Verkiezingen op maat van jongeren: 
dat is waar Debattle voor staat. Het concept, 
waarbij jongeren politici op de rooster leggen, 
spreidt zich over heel Vlaanderen en Brussel 
uit. In meer dan 130 gemeentes kan jong ge-
weld vragen en bedenkingen afvuren op lo-
kale politici. De organisatoren leggen maar 
drie regels op: “Geen saai debat. Geen blabla. 
Geen bruut geweld. Voor de rest mag alles”. 

Een nobel initiatief. Eindelijk een teken 
dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ wél geïnte-
resseerd is in politiek. Politieke thema’s op 

maat van jongeren komen aan bod: fuifbe-
leid, groene zones, speelruimte, enzovoort. 
Maar eerlijkheid verplicht wel een kleine 
nuance: deze schrijfster van dienst, die de 
gemiddelde leeftijd van de Schamperredac-
tie sterk omhoog trekt, woonde afgelopen 
weekend een Debattle bij… en trok daar dan 
weer de gemiddelde leeftijd sterk omlaag. De 
Vlaams Belanger aan het woord had een punt 
(en dat was dan meteen ook het enige van de 
dag) wanneer hij de organisatoren erop wees 

dat er opvallend weinig jeugd in de zaal aan-
wezig was. 

Debattle geeft hoop aan politieke fatalis-
ten: het idee is oprecht, de huisstijl ziet er 
goed uit en een massa gemeentes sprong op 
de kar. Helaas is er te weinig reclame voor het 
initiatief gemaakt om van een waar succes te 
kunnen spreken. Conceptontwikkelaars: pro-
ficiat, maar volgende keer graag mét jeugd in 
de zaal. ■
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 Omdat aan de UGent niet enkel Vlamingen studeren, toetsen 
wij wat er leeft  onder de erasmussers aan onze alma mater. 
Deze week: verkiezingen.  Wij vroegen er vijf op wie zij zouden 
stemmen, enkel op basis van deze foto’s.

Erasmus in Gent

Colm X 
31 jaar, Architectuur 
Dublin, Ierland

“Ik heb veel affi  ches met lachende mensen 
gezien, en dacht wel dat het voor de verkie-
zingen was. Gisteren zag ik zelfs een auto met 
een blauwe aanhangwagen en luide muziek, 
maar dat leek me eerder een reden om niet 
op die mensen te stemmen. Van de Belgische 
politici ken ik enkel Elio Di Rupo en enkele 
Brusselaars, maar geen Vlamingen.”

“Ik ben geboren in Noord-Ierland, en 
daar is de politiek zeer gepolariseerd met een 
haarscherp onderscheid tussen de unionisten 
en de nationalisten. Oorspronkelijk waren er 
slechts twee grote partijen, maar na het vre-
desproces in de jaren negentig werden de ge-
matigde partijen minder relevant, waardoor 
langs elke kant de extreme partij populairder 
werd. Ironisch genoeg zitten beide partijen 
nu samen in de regering. Er wordt door de 
bevolking vooral volgens ideologie gestemd, 
waardoor het bestuurlijke partijprogramma 
eigenlijk irrelevant wordt. Ik vind dat zeer 
jammer, want zo gaat er veel tijd verloren aan 
jarenoude confl icten, terwijl belangrijke be-
stuurlijke zaken blijven liggen en de stem van 
het volk hierover niet gehoord wordt. Beide 
partijen zijn min of meer socialistisch.”

“Ook bij lokale verkiezingen is het hoofd-
thema het separatisme, maar op dat niveau 
beseft  men beter dat er meer samenwerking 
moet komen tussen de partijen. Men heeft  een 
rechtstreekse verantwoordelijkheid tegen-
over de bevolking. De verkiezingscampagne 
zelf is wel vergelijkbaar met de Belgische, met 
fl yers, affi  ches en dergelijke.”

“Ondanks alle contraproductiviteit heb 
ik wel een zeker vertrouwen in de politiek. 
Zonder politiek was het vredesproces nooit 
tot een goed einde gekomen. Je moet de po-
litiek wel vertrouwen, want zonder zijn we 
veel slechter af. Desalniettemin blijft  het idi-
oot om over zulke onnozele dingen te blijven 
doorbomen. De politiek is nog steeds niet 

goed bezig, maar heeft  wel het potentieel al-
les beter te maken.”

“Als Ier ben ik zeker geïnteresseerd in po-
litiek. Het belangt ons allemaal. Een neef van 
mij komt ook op voor de nationalisten, maar 
ik probeer niet te veel met hem in discussie te 
treden. In Ierland ben je niet verplicht om te 
gaan stemmen, maar je moet je wel voor elke 
verkiezing registreren als je achttien bent. Ik 
ga altijd terug naar Ierland om te stemmen. 
Dat vragen mijn ouders van me. Als ik niet 
terug kan, stem ik, uit overtuiging, per post.”

Fotoronde: “Daniël Termont ziet eruit als 
een moordenaar en De Clercq vind ik te jong. 
Dan kies ik maar Deckmyn, ‘the one with the 
beard’. Is dat een rechtse partij? Oh damn, 
daarom stem ik dus nooit op uiterlijkheden.” 

Laura Andrés Bernal 
21 jaar, Psychologie
Soria, Spanje

“Ik weet dat er problemen zijn in België, 
dat jullie geen echte regering hebben. Oh, on-
dertussen wel al? Dat er nu weer verkiezingen 
zijn is me alvast nog niet opgevallen. Ik heb 
nog geen enkele affi  che gezien. Vreemd wel, 
in Spanje zou de hele stad volhangen!”

“Ik heb geen fl auw idee hoeveel partij-
en Spanje juist telt, maar alle aandacht gaat 
naar de linkse PSOE en de rechtse PP. Men-
sen zoeken niet naar echte alternatieven voor 
deze twee, en zo gaat het telkens slechter met 
Spanje. Nu komen er kleine partijen op met 
goede ideeën, maar er zijn amper mensen die 
naar hen luisteren. Laat staan dat ze enige 
steun krijgen. Ondanks het kleine aantal par-
tijen heeft  Spanje, naar mijn mening, te veel 
politici. Naast lokale en nationale verkiezin-
gen wordt er in Spanje ook gestemd voor de 
‘autonomias’.

“In Spanje wordt in de verkiezingen veel 
campagne gevoerd: meetings in de steden, 
pamfl etten, bussen, affi  ches, ... Deze cam-
pagne wordt echter vooral door de twee gro-
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Erasmus in Gent
te partijen gevoerd, aangezien zij er het geld 
voor hebben. Qua stemgedrag is er een groot 
mentaliteitsverschil binnen de bevolking. 
Vroeger stemden oude mensen, waaronder 
ook oud-strijders uit de oorlog, conservatief. 
Daarnaast had je de socialisten die meer een 
band hadden met het volk, maar nu is alles 
aan het veranderen.”

“Ik heb niet veel vertrouwen in politiek, 
maar hoop dat ik het binnenkort wel krijg, 
dat er een positieve verandering komt die ik 
kan steunen. Ik ben zeker geïnteresseerd in 
politiek maar weet soms niet hoe ik er iets 
aan kan veranderen. Veel jongeren maken nu 
platforms of houden demonstraties. Politiek 
is momenteel een zeer controversieel thema. 
Ik ben niet verplicht om te gaan stemmen, 
maar ik oefen mijn recht op inspraak liever 
wel uit.”

Laura weet niet voor wie te stemmen bij 
het zien van de foto’s. “Misschien voor het 
meisje, omdat ze de enige vrouw is? Of voor 
Mathias De Clercq of Johan Deckmyn, die lij-
ken het sympathiekst.”

ladimir Murovec 
21 jaar, Rechten
Luik, België

“Ik ken de Vlaamse politiek en heb de 
voorbije weken al enkele affiches gezien, 
waaronder de nummer twee van Open VLD, 
maar ik kan me zijn naam niet herinneren. In 
tegenstelling tot de Waalse volg ik de Gentse 
verkiezingen niet, dus ik ken hier ook geen 
politici.”

“Voor de regionale verkiezingen in Wal-
lonië is de persoonlijke band tussen politici 
en burgers in de dorpen en kleine steden ook 
belangrijk. Mijn grootvader stemt bijvoor-
beeld op zijn verpleegster. In grote steden is 
dat persoonlijke contact echter minder be-
langrijk en draaien de verkiezingen meer om 
partijprogramma’s. Politici gaan ook naar de 
markten in de dorpen, praten met de men-
sen en geven toespraken, veel meer dan in de 
steden, maar affiches zijn overal schering en 
inslag.”

“Ik erger me wel aan de Waalse media, zij 
spelen hun rol van objectief verslaggevings-
orgaan niet. Ze zijn te veel uit op sensatie, 
focussen niet genoeg op correcte informatie 

en verscherpen zowel de conflicten tussen de 
gemeenschappen in België als de interne par-
tijpolitieke verschillen.”

“Een strijd zoals die tussen de N-VA en de 
sp.a in Gent en Antwerpen zie ik niet echt in 
Luik. Daar is de MR, de grote uitdager van 
de PS, gedoemd om te verliezen. Ik ben zeer 
geïnteresseerd in politiek, zowel in de Belgi-
sche, Waalse als Franse. Ik ken vier vrienden 
die opkomen in de huidige regionale verkie-
zingen in Wallonië.”

Fotoronde: “Mathias De Clercq is een li-
beraal, niet? Die krijgt mijn stem, ook in Luik 
stem ik liberaal.”

Tatiana Grazioso 
19 jaar, Biologie
Guatemala-Stad, Guatemala

“Ik ken geen enkele partij en wist zelfs niet 
dat er verkiezingen zaten aan te komen. Af-
fiches waren me hoegenaamd nog niet op-
gevallen, maar ik ben dan ook nog maar een 
week in Gent. België heeft wel een koning en 
een eerste minister, niet?”

“In Guatemala zijn er veel partijen, zowel 
links als rechts. Mijn land kent een presiden-
tieel systeem met twee rondes. Drie grote par-
tijen nemen het tegen elkaar op in een eerste 
ronde, daarna moeten we kiezen tussen de 
twee overlevenden. Kleine, lokale partijen 
hebben nooit veel te zeggen. Veel vertrou-
wen in de politiek heb ik echter niet. Er is te 
veel corruptie, zowel bij de verkiezingen als 
in het algemene politieke systeem. Stemmen 
worden, vooral in de arme plattelandsstre-
ken, verkocht voor rijst en bonen. Ikzelf leef 
in een stad, maar ook daar is veel corruptie 
en stemvervalsing; de burgemeester wordt er 
rechtstreeks verkozen.”

“De verkiezingen worden wel breed uitge-
smeerd in de media, met onder meer debat-
ten op tv. Politici gaan ook naar de dorpen, 
praten met de mensen en geven toespraken. 
Na de verkiezingen wordt de corruptie stee-
vast voortgezet, de politici bestelen het land. 
Bij de laatste verkiezingen was ik jammer ge-
noeg niet in Guatemala, maar anders zou ik 
zeker stemmen.”

Na het zien van de foto’s zou Tatiana op 
‘the girl’ stemmen, ze vertrouwt het gezicht 
van de mannen niet.

Ali Besliri 
23 jaar, Biochemie 
Izmir, Turkije

“Verkiezingen? Ahja, vandaar die affiches! 
Van de Belgische politiek weet ik niets af. Jul-
lie hebben wel een parlement en een koning, 
maar was die koning niet meer symbolisch?”

“In Turkije zijn er zeer veel partijen, waar-
onder veel rechtse, maar de meeste partijen 
halen amper stemmen. Er zijn maar drie 
partijen echt belangrijk: de religieuze, de so-
cialistische en de nationalistische partij. In 
Turkije zijn er twee soorten verkiezingen: de 
nationale verkiezingen voor het parlement 
en de regionale voor het verkiezen van een 
burgemeester. De kandidaat-burgemeesters 
worden wel voorgedragen door hun partij, 
waardoor mijn landgenoten eerder voor par-
tijen dan voor personen kiezen.”

“De Turkse verkiezingscampagnes gaan er 
echt gek aan toe; vergeleken met de vlaggen 
en billboards in Turkije zijn de Gentse affi-
ches het opmerken niet waard. Partijen huren 
ook bussen met gigantische boxen ter pro-
motie, maar ik vind hun luide muziek eerder 
storend dan overtuigend. Hoe groots ze het 
ook aanpakken, ik heb geen greintje vertrou-
wen in de Turkse politici.”

“Ik noem mezelf eerder apolitiek, een 
houding die ik eigenlijk heb overgenomen 
van mijn vader. Hij was vroeger een fanatieke 
socialist en had daardoor veel problemen met 
de politie: bij betogingen en rellen werd hij 
vaak opgepakt en voor enkele dagen opge-
sloten. Mijn vaders bibliotheek staat vol met 
politieke boeken, maar hij heeft me verboden 
ze te lezen. Bij verkiezingen ga ik niet naar de 
stembus, uit overtuiging.”

Fotoronde: “Op de foto’s herken ik enkel 
Johan Deckmyn. Ik wil echter niet kiezen op 
basis van het uiterlijk, maar De Clercq ziet er 
wel monter uit. Vreemd dat Veli Yüksel Turk-
se roots heeft, hij ziet er naar mijn mening 
niet Turks uit! Over het algemeen zijn er wel 
veel mensen van buitenlandse afkomst die 
opkomen bij de Gentse verkiezingen, Leuk 
om zien dat de internationalisering niet en-
kel onder studenten plaatsvindt.”■
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 In september vorig jaar klopte milieuorga-
nisatie UGent1010 aan bij tientallen vakgroe-
pen en onderzoeksgroepen van de universiteit 
en liet hen een duurzaamheidspact sluiten. 
De deelnemende organen maakten beloft es 
omtrent papierverbruik, verwarming, woon- 
en werkverkeer, afval, educatie en communi-
catie, keuken en catering, aankopen, reizen 
en elektriciteit. Maar wat hebben de deelne-
mers werkelijk bereikt in de periode van een 
jaar? Heeft  het initiatief zijn vruchten afge-
worpen? Of was UGent1010 overmoedig in 
haar doelstellingen? 

 Niet zo eenvoudig te achterhalen, zo blijkt 
nu. UGent1010 had al vanaf het begin laten 
weten niet te willen optreden als controle-
rend orgaan. Het Duurzaamheidspact is meer 

een menukaart: de deelnemers kiezen zelf 
waarop ze gaan besparen. UGent1010 heeft  
bijgevolg geen cijfers van hoeveel de vakgroe-
pen precies bespaard hebben op elektriciteit, 
water, gas en dergelijke.  Jonathan Saelen  en 
 Corinne Flamang , de UGent1010’ers die het 
Duurzaamheidspact in goede banen leiden, 
verduidelijken: “Aangezien wij werken op het 
niveau van vakgroepen, kunnen we dat niet 
controleren. Zulke zaken worden namelijk 
gecontroleerd op het niveau van de faculteit. 
Bovendien zijn die cijfers niet het belang-
rijkste, maar wel de mentaliteitswijziging die 
ontstaat bij de deelnemende organen. Onze 
graadmeter is dan ook de mate van enthou-
siasme en initiatief.” 

 Kippen en paaseiTjes 

 En inderdaad: al heel wat universitaire or-
ganen ondernamen zelf actie om het duur-
zaamheidspact aan te vullen. Campus De 
Sterre heeft  op die manier vaste bewoners 
gekregen: sinds vorig jaar kan je er kippen 
vinden voor het groenafval. Aan de Blandijn 
wordt er bij het opleidingsonderdeel Histori-
sche Kritiek, een verplicht vak voor alle eer-
stejaarsstudenten, een adviserende inleiding 
geplaatst om studenten in te lichten over hoe 
ze duurzaam kunnen omgaan met leermate-
riaal. Ook op Minerva krijgen studenten de 
raad na te denken voor ze onnodige pagina’s 
afdrukken. Bij de faculteit Rechten zorgt pro-
fessor  An Cliquet  er zelfs voor dat haar  slides  

  UGent1010  stelde vorig jaar het Duurzaamheidspact voor, een initiatief waarbij tientallen uni-
versitaire organen de uitdaging aangingen om groener door het leven te gaan. Met als resultaat: 
een weelde aan enthousiasme en veel goede moed om het nieuwe academiejaar in te gaan. 

To be continued: 
het duurzaamheidspact

door nathalie dujardin

illustrati e: robbe Verschueren
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in een veelvoud van zes bestaan, zodat je geen 
overbodige hand-outs moet afdrukken.

Er worden ook ludieke acties georgani-
seerd, onder andere bij de faculteit Dierge-
neeskunde. Wie bij de vakgroep Geneeskunde 
en Klinische Biologie van de Kleine Huisdie-
ren zijn computer had uitgeschakeld tijdens 
Pasen, vond na de paasvakantie paaseitjes 
op zijn bureau. In samenwerking met de 
vakgroep Morfologie werd zelfs een grappig 
filmpje gemaakt om het Duurzaamheidspact 
te promoten.

“Zulke acties zorgen ervoor dat er een plat-
form van ideeën wordt gecreëerd. We verza-
melen die in de vorm van een nieuwsbrief die 
verspreid wordt door de afdeling Milieu 
van de universiteit”, vertelt Corinne. 

UGent1010 kon duidelijk rekenen op 
een berg enthousiasme van de deelne-
mende groepen, maar het succes van het 
Duurzaamheidspact is ook af te lezen aan 
het aantal inschrijvingen dat vorig acade-
miejaar bij UGent1010 binnenstroomde. 
“We hadden gehoopt op een veertigtal 
deelnemende organen, maar in 2011-2012 
zijn dat er tachtig geworden”, juicht Jo-
nathan. 

dichTer bij de sTudenT

De Gentse Studentenraad (GSR) is ook ge-
start met een project rond duurzaamheid. Er 
wordt gewerkt aan een duurzaamheidspact op 
maat van studentenverenigingen. Zij hebben 
immers geen bureau en kunnen dus niet aan 
dezelfde doelstellingen onderworpen worden 
als de vakgroepen en onderzoeksgroepen. In 
overleg met de studentenclubs probeert de 
GSR een pact op te stellen dat meer op hen 
gericht is. Er kan bijvoorbeeld nagedacht 
worden over het invoeren van herbruikbare 
bekers op fuiven of over de manier waarop 
men op reis gaat met de studentenvereniging. 
Betekent dit dat we in de toekomst een duur-
zaamheidspreses kunnen zien in studenten-
clubs? “Dat zou wel leuk zijn natuurlijk, maar 
het is niet wat we willen bereiken. We willen 
vooral dat er een mentaliteitswijziging komt 
en dat de studenten er samen rond werken. 
Wel zal er uit het bestuur van de vereniging 
een contactpersoon worden aangeduid”, ver-
telt Jonathan. Het is de bedoeling dat de stu-
dentenverenigingen zich in de loop van dit 
academiejaar zullen aansluiten bij het pact.

omgeKeerde dag

Studenten zullen dit academiejaar niet 
enkel door hun studentenverenigingen extra 
geconfronteerd worden met duurzaamheid, 

ook in de studentenrestaurants gaat het er 
duurzamer aan toe. Vanaf dit academiejaar 
heet donderdag er Omgekeerde Dag. Dit 
houdt in dat er drie vegetarische maaltijden 
en één vis- of vleesmaaltijd geserveerd wor-
den. De uitgelezen datum om een vegeta-
rische maaltijd te nuttigen in De Brug is 11 
oktober. Dan komt niemand minder dan de 
rector, Paul Van Cauwenberge, ‘s middags 
vegetarisch eten in het studentenrestaurant. 
Wie geen fan is van vegetarisch heeft niets te 
vrezen: naast deze vier maaltijden zijn klas-
siekers zoals kippenfricassee, garnaalkro-
ketten, stoverij en spaghetti nog steeds te 
verkrijgen op donderdag.

Door mee te doen aan Omgekeerde Dag 
toont de rector al het goede voorbeeld, maar 
daar stopt zijn engagement voor het milieu 
niet. Samen met de Raad van Bestuur heeft 
hij een eigen duurzaamheidsplan, afhankelijk 
van het Duurzaamheidspact. Bovendien on-
dersteunt het bestuur ook de transitiearena. 
Voor wie daar nog nooit van heeft gehoord: 
de transitiearena is een proces om tot een 
vernieuwend en ambitieus toekomstper-
spectief te komen voor de universiteit. Hier 
zijn zo’n honderd mensen op aanwezig die 
nadenken over duurzaamheid. Dat kunnen 
personeelsleden of UGent1010’ers zijn, maar 
ook gewone studenten. Samen denken ze na 
over hoe ze willen dat de universiteit er in 
2050 uitziet. Elke vergadering is een stap ver-
der in het denkproces, waarbij verschillende 
subcategorieën behandeld worden zoals on-
derwijs, mobiliteit, afval, enzovoort. Op de 
tweede vergadering van dit academiejaar zal 
de nieuwe versie van het Duurzaamheidspact 
officieel worden voorgesteld.

De nieuwe versie verschilt niet veel van 
het originele Duurzaamheidspact, maar er 
zijn toch wat nieuwigheden. “Ten eerste is 
urban mining aan de lijst met acties toege-
voegd. Dit omvat het recycleren van gsm’s, 
opladers, laptops en andere elektronica om-
dat die boordevol waardevolle metalen zitten. 
Er zijn nu ook meer concrete tips toegevoegd 

aan het pact, daar was vorig jaar immers veel 
vraag naar van de deelnemende organen. Ten 
derde wordt dit jaar meer de nadruk gelegd 
op het aanmoedigen van studenten”, legt Co-
rinne uit. Er is niets geschrapt uit het pact, 
maar sommige doelstellingen zijn minder 
populair. “Neem nu bijvoorbeeld werkreizen. 
Vakgroepen moeten investeren in internatio-
nalisering en dat is uiteraard moeilijk te ver-
enigen met duurzaamheid”, aldus Jonathan.

asperges in oKTober

Critici van milieuorganisaties zoals 
UGent1010 hebben het wel eens spottend 

over ‘ecofascisme’. Zo’n mentaliteit is ui-
teraard achterhaald, maar toch kunnen 
we ons de vraag stellen of UGent1010 
niet overdrijft in haar doelstellingen. “Er 
bestaat wereldwijd reeds een consensus 
dat we duurzamer door het leven moeten 
gaan. De vraag is niet meer: ‘Moeten we 
er iets aan doen?’, maar ‘Wat gaan we er-
aan doen?’”, reageert Jonathan. “Eigenlijk 
is duurzaamheid nu te vergelijken met fe-
minisme in de jaren zestig. Feminisme is 
intussen mainstream geworden en dat zal 
ook gebeuren met duurzaamheid. Neem 
nu bijvoorbeeld de verkiezingen: elke po-

litieke partij heeft tegenwoordig iets te zeg-
gen over het milieu.”

“Bovendien verplichten we niemand om 
aan alle regels te voldoen. Als je maar iets 
doet”, vertelt Corinne. “Er zijn veel kleine 
dingen die studenten kunnen doen en die 
toch een groot verschil maken.” Denk daarbij 
niet enkel aan clichématige tips als ‘Vergeet 
het licht niet uit te doen’ en ‘Laat de verwar-
ming niet opstaan als je er niet bent’, er zijn 
ook andere veranderingen die je kan maken 
in je levensstijl. “Kijk uit wat je koopt en ga 
na uit welk land het komt. Iets wat met de 
boot naar hier komt, is duurzamer dan wat 
met het vliegtuig naar hier komt. Zo is het be-
langrijk seizoensgroenten te kopen: je koopt 
nu bijvoorbeeld best geen asperges. Je kan je 
ecologische voetafdruk ook verlagen door 
minder vlees te eten en door kraantjeswater 
te drinken. Daar gebruik je best een drinkbus 
voor. Ga eens naar de kringloopwinkel, koop 
ecoproducten en geef je oude gsm’s af voor 
urban mining. We raden ook aan dubbelzijdig 
te printen en vooral om na te denken voor je 
onnodige pagina’s afdrukt. De fietsende stu-
dent koopt beter één keer een deftig fietslicht 
dan dat hij vijf keer per jaar naar de Hema 
holt om fietslichtjes. Alle kleine beetjes hel-
pen echt.”■

Duurzaamheid nu 
is te vergelijken 

met feminisme in 
de jaren zestig.
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“Th at rug really tied the room together, man.” - Th e Dude

  JD  Wat ruist daar toch allemaal in de wandelgangen? Onze rector 

 Paul Van Cauwenberge  start zijn laatste academiejaar als grote roer-

ganger. Drommen mogelijke opvolgers dienen zich aan. Wat volgt is 

een overzicht van wat we hier en daar opvingen, allemaal offi  cieus en 

 off  the record .   Freddy Mortier , vorig jaar nog decaan van de Lette-

ren, wordt algemeen beschouwd als de te kloppen kandidaat. Ideolo-

gisch zit deze sympathieke man alleszins in de juiste hoek. Ook zijn 

overstap naar de Raad van Bestuur geldt als een klassieke, het pad 

eff enende  move .   Luc Taerwe , oud-decaan Ingenieurswetenschap-

pen, ondernam eenzelfde manoeuvre. Ook hij wordt al lang gezien 

als de mogelijke opvolger van ome Paul. Vanuit de Rechten dienen 

zich eveneens kandidaten aan, al is het beeld hier minder duidelijk. 

Twee namen doen de ronde: die van huidig decaan  Piet Taelman  en 

die van — mediaman overdag, misdaadbestrijder wanneer het don-

ker wordt —  Brice De Ruyver . De sneren van de rector richting ho-

gergenoemd decaan tijdens de proclamatie in september deden alvast 

menig wenkbrauw fronsen. Alles is natuurlijk nog mogelijk. Wie weet 

werpt allesvreter  Siegfried Bracke  zich nog in de strijd, al dringt een 

ideologische switch zich in dat geval wel op. En een doctoraat.  ■  
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CC Onderzoek van de UGent wijst uit dat in Europa de helft  van 

alle groenten en fruit verloren gaat. De productie vormt al een 

eerste struikelblok: een vijfde van het hele arsenaal wordt veror-

berd door ongedierte of raakt beschadigd. Ook in de selectie voor 

de supermarkten gaat er heel wat mis — kromme komkommers 

en iets te goed in het vlees zittende appels worden genadeloos uit-

gerangeerd om plaats te maken voor  marchandise  van superieure 

kwaliteit. Maar ook u — ja, u! — verzorgt 13% van het probleem 

met uw spilzucht. Gelukkig komt daar het Europese project Veg-

i-Trade in beeld: zij streven ernaar om die enorme verliezen te 

beperken, bijvoorbeeld door het opstellen van statische modellen 

om bederf te voorspellen, zodat supermarkten daar rekening mee 

kunnen houden. Maar kleine beetjes maken een groot: draai die 

berg wel zeer rijpe groenten in de soep, eet meer seizoensge-

bonden en surf eens naar etenisomopteeten.nl.  ■  

  ASV  Ofwel het aantal winnaars van de Durf Den-
ken-fotowedstrijd die deze zomer georganiseerd 
werd. Er zou op zo’n grote schaal gefraudeerd zijn 
dat de afdeling Communicatie besloot om geen prij-
zen uit te delen. Enkele deelnemers die reeds op hun 
iPhone zaten te wachten, ontkennen de beschuldi-
gingen en wijzen op de volgens hen gebrekkige orga-
nisatie. Misschien geen slecht idee om de volgende 
keer aan een betere beveiliging te denken?  ■  

0
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1. met een kater in de les zat en toch bruikbare notities maakte.
2. iets te zichtbaar wildplaste.
3. je kotgenoot hebt horen klaarkomen.
4. door onverwachts ouderlijk bezoek je kamer in een recordtijd 
opruimde.
5. op een schacht hebt gekotst. (Ervaringsdeskundige Wouter getuigt: 
het was sterker dan mezelf)
6. op één avond alle cafés van de Overpoort bent binnengestapt op 
zoek naar een goed feestje.
7. een week lang geen water dronk.
8. vijf verschillende kotfi etsen bereed en je driemaal een platte band 
had.
9. onveilige seks had zonder er iets aan over te houden.
10. een dertigjarige versierde in de Pi-Nuts.
11. een hattrick scoorde: drie Hugo’s of Rombautjes in één week.
12. al op de préparty een fl es rum soldaat maakte. (verwant met punt 
5)
13. het overtollige bovenliphaar van een vriendin hebt verwij-
derd door haar een Chihuahua te laten drinken in de Abou Simbel. 
(Ervaringsdeskundige Yves getuigt: eindelijk voelde het niet meer 
alsof ik een man kuste.)
14. de afwas drie weken liet staan.
15. koffi  e hebt gedronken op een dak.
16. een boete kreeg omdat je je afval donderdagavond in plaats van 
vrijdagochtend buitenzette.
17. met de fi ets vastreed in een tramspoor.
18. een Marokkaan de weg naar de hoerenbuurt moest uitleggen.
19. een prof in een ‘ongemakkelijke situatie’ tegenkwam.
20. net niet genoeg onderbroeken meenam. (Ervaringsdeskundige 
Joost getuigt: een boxershort zit ook binnenstebuiten gemakkelijk!)
21. ternauwernood aan Overpoortfl ikken ontsnapte op een wilde 
donderdagnacht.
22. zo lang moest wachten op een bestelde pizza dat je dan toch maar 
naar de frituur ging.
23. een maand lang elke dag Zakman ontmoette.
24. drie revoluties hebt overwogen in bruine cafés.
25. om vier uur ‘s nachts je liefde verkondigde voor heel de buurt.
26. onterecht bent buitengezet wegens babbelen in de les.
27. rechtstreeks van het feestje naar de aula ging.
28. per ongeluk in het Glazen Straatje terechtkwam. 
(Ervaringsdeskundige Lotje getuigt: ik heb veel respect voor die 
vrouwen!)
29. een pruik kon maken van het haar in het doucheputje.
30. mama weet dat je helemaal niet zo wild was in je studententijd.

Je bent pas student in Gent als je...
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Wetenschap

kort

 apocalYpTisch ToeKomsTlichT 

 Langzaam zinkt de zon weg achter de ho-
rizon. In een haast hopeloze poging het frisse 
avondbriesje te verwarmen, vullen de laatste 
zonnestralen de hemel met een meedogen-
loos mooie melancholische gloed. Terwijl de 
nacht neerdaalt, werpt ze haar duistere scha-
duw over onze blauwe planeet. Weldra ver-
schijnen de eerste sterren en kleurt de maan 
de rivieren zilver. Maar nee, zover komt het 
niet, de hemel gloeit rood op en de weinige 
sterren die nog net zichtbaar zijn, hebben 
hun schitterende fonkeling verloren. Ze lij-
ken elk moment te kunnen verdwijnen. De 
hemel is ziek. Dit, beste lezer, is toekomst-
muziek, gecomponeerd door lichtvervui-
ling en led-technologie en gebracht door  
wetenschappers van de Royal Astronomical 
Society in het septembernummer van hun 
Monthly Notices. Ze onderzochten met wel-
ke gevolgen de overstap naar led-straatver-
lichting gepaard gaat en kwamen tot enkele 
schokkende conclusies. Enkele wolken zijn 
voldoende om het blauwe deel van het licht-
spectrum, uitgezonden door een stad, zeven 
keer te versterken. Daarnaast wordt het rode 
deel maar liefst achttien keer versterkt. 

 oploseleKTronica als oplossing 

 Voor de milieuvriendelijkheid van de 
elektronica ziet de toekomst er, ditmaal fi -
guurlijk, dan wel weer rooskleurig uit. Een 
recente publicatie van  Hwang  en collega’s in 

Science zou wel eens een mijlpaal kunnen 
zijn in de geschiedenis van afb reekbare elek-
tronica. Met niets dan zijde, een dun laagje 
silicium en magnesiumelektrodes creëerden 
de onderzoekers een volledig oplosbaar elek-
trisch apparaatje om ontstekingsremmers 
direct in chirurgische wonden af te zetten. 
Dergelijke toestellen die in het lichaam diag-
noses maken of geneesmiddelen afzetten en 
vervolgens oplossen, hebben een onschatba-
re waarde voor de biomedische wetenschap. 
Op langere termijn zien de onderzoekers 
ook potentieel in milieusensoren die ingezet 
kunnen worden om chemische lekken op te 
sporen. Men hoopt in de toekomst, mede 
dankzij bioplastics, zelfs elektrische appara-
ten zoals laptops volledig composteerbaar te 
maken.  

 heT zaKmes Voor de biochemicus 

 Nog goed nieuws voor de biochemie en 
biomedische wetenschappen.  Antonio Gar-
cia  is er met enkele collega’s van de Arizona 
State University in geslaagd een kleine drup-
pel water met een mes in twee te splijten. 
Aangezien u nu waarschijnlijk denkt dat 
druppels doorsnijden kinderspel is, gaan we 
over tot een experiment. Laat enkele drup-
pels water vallen op een vlak oppervlak. Kies 
er een kleine bolronde druppel uit en snij 
hem doormidden tot er twee sferische drup-
pels bekomen worden. Succes! Zelfs met 
de fi jnste motoriek is dit een onmogelijke 
opdracht, althans niet zonder een wateraf-

stotend mes zoals Garcia er één gebruikte. 
Een superhydrofoob mes klinkt misschien 
wel tof, maar is het ook nuttig? “Ja”, zeggen 
de onderzoekers, “het zou een handig hulp-
middel zijn voor het scheiden van proteïnen 
uit biologische vloeistoff en.”. 

 LinguÏstische massa-extinctie  

 Terwijl de toekomst de biomedici toelacht, 
schept ze onzekerheden en zelfs angst onder 
linguïsten. Het lijkt wel de ironie van het lot 
te zijn, want uitgerekend op de Europese 
Dag van de Talen zaaide de publicatie van 
een onderzoek naar de overlevingskansen 
van de rijke Europese taaldiversiteit enorme 
paniek. Het beruchte onderzoek waaraan 
meer dan tweehonderd taaltechnologie-
experts meewerkten, windt er geen doekjes 
om. Het merendeel van de Europese talen 
dreigt het digitale tijdperk niet te overleven. 
De dertig voornaamste Europese talen wer-
den onderzocht en maar liefst eenentwintig 
van die talen blijken met uitsterven bedreigd 
te zijn. Dankzij de recente investeringen van 
de Nederlandse en Vlaamse regeringen in 
taaltechnologie zoals gps-stemmen en digi-
tale spel- en grammaticacontroles, heeft  het 
Nederlands zich tussen het Frans, Duits en 
Spaans gevestigd en zo een vrij veilige plaats 
veroverd in de categorie “met beperkte digi-
tale ondersteuning”.  ■  

door Quinten bafort
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Het broeikaseffect, je wordt er meer 
wel dan niet mee geconfronteerd, maar 
serieus: hoe kunnen een paar gasmole-
culen, die samen nog niet 1% van de 
atmosfeer uitmaken, zo’n impact heb-
ben op ons klimaat? Een mens zou 
haast geloven dat het allemaal goed-
kope prietpraat is van een paar geiten-
wollensokkendragende professoren 
die de auto tot paria willen maken in 
de stad. Alle optimisten ten spijt, zit er 
een heuse wetenschappelijke verkla-
ring achter dat broeikaseffect.

De aarde wordt door fysici inge-
deeld onder de ‘zwarte lichamen’. Dat 
betekent dat ze alle energie die onder 
de vorm van elektromagnetische stra-
ling op hen afkomt, ook daadwerkelijk 
absorberen waardoor ze warmer wor-
den dan hun omgeving. Volgens de 
wetten van de thermodynamica wil-
len systemen echter altijd in thermisch 
evenwicht zijn met hun omgeving, dus 
geven ze die warmte weer af, ook on-
der de vorm van elektromagnetische 
straling. Het spectrum van die uitge-
zonden straling wordt bepaald door de 

temperatuur van dat zwarte lichaam. 
Een relatief koud object zal dan bij-
voorbeeld infraroodstralen uitzenden 
terwijl een veel warmer object voorna-
melijk het meer energetische, zichtbare 
licht zal uitstralen.

De aarde krijgt een continue toe-
voer van elektromagnetische straling 
van de zon, absorbeert die en zal ze 
vervolgens — zoals het een goed zwart 
lichaam betaamt — weer uitzenden 
als infraroodstraling. En weg is de 
warmte! Gelukkig is er nog een atmo-
sfeer rond de aarde. Met die atmosfeer 
bedoelt men eigenlijk gewoon de ver-
zameling gassen (78% stikstof, 21% 
zuurstof en nog 1% restgassen, waar-
onder CO2, N2O en CH4) die door de 
zwaartekracht dicht bij het aardopper-
vlak blijven. Stikstof en zuurstof zijn 
volstrekt nutteloos als het gaat over 
warmtebehoud, maar broeikasgassen 
spelen hier wel een cruciale rol: zij 
kunnen door spanningen op hun elek-
tronenbruggen infraroodstraling van 
een bepaalde golflengte absorberen 
en terug uitzenden in een willekeurige 

richting met een energetische waarde 
die opnieuw wordt bepaald door de 
temperatuur van het broeikasgas.

Hoog in de atmosfeer is de tem-
peratuur echter heel wat lager dan op 
zeeniveau. De broeikasgassen daarbo-
ven zenden bijgevolg minder energie 
uit dan die op grondniveau. Vanuit het 
heelal bekeken, lijkt het dan ook alsof 
de aarde niet in evenwicht is: ze zendt 
minder energie uit dan verwacht wordt 
op basis van de toegezonden energie. 
Maar zoals eerder gezegd, zoeken fy-
sische systemen altijd evenwichten 
op. De aarde zal haar temperatuur dus 
moeten verhogen om een evenwicht 
te krijgen. Hoe meer broeikasgassen 
in de atmosfeer, hoe meer er in die 
bovenste laag van de atmosfeer zul-
len zitten, waardoor het onevenwicht 
tussen in- en uitgaande straling nog 
groter wordt. Het enige wat de aarde 
kán doen om terug in evenwicht te ge-
raken is haar temperatuur nóg verder 
opkrikken, met alle bekende gevolgen 
van dien! ■

Omdat het geniale veelal in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een we-
tenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. 
Vandaag: het broeikaseffect.

Wetenschap

door Lise Beirinckx
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Professor Rabaey begon zijn carrière in 
de opleiding bio-ingenieur milieutechnolo-
gie aan onze universiteit. In 2011 keerde hij, 
na vijf jaar Australië, terug naar zijn roots, 
al blijft hij nog voor 10% senior lecturer aan 
het Advanced Water Management Centre 
(AWMC) in Australië. Daarnaast is hij nog 
vicepresident van de “International Society 
for Microbial Electrochemistry and Techno-
logy”, een organisatie die eind september een 
succesvol congres in het Pand hield. 

PuBLiceren, PuBLiceren,  wie zijn 
Best doet, zaL het Leren!

Gefeliciteerd met uw artikel in Science! 
Hoe bent u erin geslaagd om in dit tijd-
schrift te publiceren? 

“Deze publicatie was op uitnodiging, wat 
niet de standaardprocedure is. Het ging niet 
om een resultaatspaper, maar om een opi-
niestuk op verzoek van het tijdschrift zelf. Je 
wordt enkel gevraagd als je vooraan zit in een 
bepaald domein. Het moeilijke was dan ook 
om in die positie te komen en een uitnodi-
ging te krijgen.”

Wat betekent deze publicatie voor u? 
“We zitten aan een ingenieursfaculteit, 

publiceren in Nature of Science is hier een 
zeldzaam gegeven. Enkel collega Nico Boon, 
eveneens werkzaam aan LabMET, heeft in 
2009 in Nature gepubliceerd. Dergelijke pu-
blicaties verwacht je eerder in de faculteit we-
tenschappen. Ik heb wel papers in topjournals 
binnen mijn veld, zoals Environmental Sci-
ence & Technology en Nature Reviews Micro-
biology. Er heerst controverse over journals 
zoals Nature en Science: sommige mensen 
vinden dat maar niets, anderen vinden dat al-
les. Die tijdschriften staan hoog aangeschre-
ven, omdat ze goed aanvoelen welke thema’s 
een hoge relevantie hebben en belangrijke 
richtingen voor de toekomst identificeren. 

In functie van de beoordeling van profes-
soren in België is het op dit moment echter 
interessanter om tien papers te publiceren in 
een lager tijdschrift dan één paper in een hoog 
tijdschrift, zoals Science. Dat leidt ertoe dat 
er in Gent vaak niet op die journals gemikt 
wordt. Daarin staan we achter ten opzichte 
van het buitenland.” 

Kunt u nu opslag vragen?
“Onze lonen zijn statutair vastgesteld. Ik 

heb er dus financieel niets aan over gehou-
den, maar daarvoor doe je het ook niet. Voor 
mijn andere betrekking, in Australië, zou ik 
wel opslag kunnen vragen. Het mechanisme, 
hoe de universiteiten lopen, is daar helemaal 
anders. Laat ons zeggen dat men in het bui-
tenland vaak meer flexibiliteit heeft in de po-
sities: men kan sneller opklimmen, maar je 
kan ook weer snel terug naar beneden gaan. 
In Vlaanderen bewegen we iets trager. Je moet 
ook beschouwen waarom je het doet. Als je 
veel geld wil verdienen, moet je meestal in de 
industrie zijn. Maar dan werk je wel met een 
strakke doelstelling. Je moet opbrengen voor 
het bedrijf. Eén van de mooie zaken aan de 
academische wereld is de vrijheid om te ex-
ploreren wat je zelf belangrijk vindt, wat het 
gestandaardiseerde loon compenseert.”

VerBorgen taLenten Van micro-
organismen

Uit afvalwater bruikbare producten ha-
len. Hoe werkt dat precies? 

“Als je denkt aan een gewone brandstofcel, 
zoals men ze wil lanceren voor auto’s, dan kan 
je waterstofgas oxideren aan een anode (po-
sitieve pool), en aan de kathode (negatieve 
pool) reduceer je dan zuurstofgas. Die com-
binatie zorgt ervoor dat er stroom vloeit over 
een potentiaalverschil, wat dus vermogen le-
vert. Die brandstofcellen zijn echter beperkt 
in hun nut: je kan niet veel anders oxideren 

dan waterstofgas en eventueel een aantal een-
voudige molecules zoals methaan. Wanneer 
je het platina, de katalysator in de gewone 
brandstofcel, vervangt door micro-organis-
men, kunnen echter alle biodegradeerbare 
organische componenten geoxideerd worden. 
Bij de oxidatie worden de elektronen opgeno-
men door het micro-organisme en doorgege-
ven naar de elektrode. Nu kan je je afvragen 
waarom zo’n micro-organisme dat zou doen. 
Vergelijk het met ons lichaam: we eten suiker 
en ademen zuurstof. Deze suiker wordt ge-
oxideerd met de opgenomen zuurstof. Op die 
manier maak je in je lichaam stroom wat leidt 
tot de vorming van ATP, de energiedrager in 
ons lichaam. Micro-organismen functione-
ren analoog: ze oxideren een substraat en 

afvalwater
De gemiddelde Schamperredacteur en -lezer zal de eer nog niet gehad hebben om te publiceren 
in het gerenommeerde academisch tijdschrift Science, maar prof. dr. ir. Korneel Rabaey van het 
Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) slaagde daar recent wél in.

De rijkdom van 

door hannah Van den Bossche en Kristin Van damme
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nemen zuurstof, nitraat of sulfaat om te re-
duceren. Dat genereert een stroompje, waar 
we de elektrode aan linken.” 

Maar het draait om meer dan stroom in 
uw onderzoek. 

“Inderdaad. Met micro-organismen als ka-
talysator kunnen we dus organisch materiaal 
uit afvalwater oxideren en krijgen we vermo-
gen. Het nadeel is echter dat het opgewekte 
vermogen zeer laagwaardig is. Stroom maken 
uit afvalwater bleek erg leuk, maar te duur om 
te rechtvaardigen. We zochten verder naar 
nuttigere toepassingen. De nieuwste evolu-
tie in het domein is iets wat we microbiële 
elektrosynthese noemen: je geeft elektrische 
stroom aan een micro-organisme, dat neemt 
CO2 of een ander substraat op, reduceert het, 
en als resultaat krijg je een stroomgedreven 
productie van allerhande biobrandstoffen of 
biochemicaliën. Uit een volledige levenscy-
clusanalyse blijkt dat dit niet alleen econo-
misch interessant is, maar ook zeer goed voor 
het milieu.” 

Is er een afvalproduct van jullie sys-
teem?

“Niet echt. Bij het oxideren van organisch 
materiaal komt er altijd CO2 vrij, maar wan-
neer we die CO2 dan fixeren in onze brand-
stof, komt er feitelijk netto niets uit. Voor de 
productie van de stroom is er wel elektriciteit 
nodig. Waar je die haalt, speelt ook een rol: 
uit fossiele brandstof of uit duurzame alter-
natieven. Het verhaal rond duurzaamheid is 

heel erg moeilijk. Of iets milieuvriendelijk is 
of niet, is niet altijd zo evident uit te maken. 
Het is gemakkelijk om er veel over te zeggen, 
tot je het even doorrekent.”

Newton liep een buil op, Archimedes zat 
met een natte vloer, heeft u zelf een eureka-
moment gehad? 

“Er was wel zo een moment, samen met 
een collega, Rene Rozendal, in Australië. We 
hadden een grote reactor voor de behande-
ling van het afvalwater van een brouwerij 
gebouwd en zaten met die mensen van de in-
dustrie aan tafel: ‘Ja, elektriciteit, ik vind die 
projecten wel allemaal leuk, maar kunnen 
jullie niet eens iets maken wat ik echt nodig 
heb, zoals natriumhydroxide?’. Daar stonden 
we even van te kijken: terwijl de brouwer geld 
moest neertellen om natriumhydroxide aan 
te kopen, zagen wij het als een probleem dat 
onze installatie dat als nevenproduct aan-
maakte. Ik denk dat dit voor ons wel een klik 
betekende om ons proces te hernemen en ons 
af te vragen wat we nog allemaal offside kun-
nen maken. Waterstofperoxide bijvoorbeeld, 
dat gebruikten ze ook. Dit heeft geleid tot een 
spin-offbedrijf en dergelijke meer, en zo is de 
bal beginnen rollen.”

what’s next?

Zijn bedrijven geïnteresseerd om jullie 
technologie te implementeren?

”Op dit moment wordt de technologie nog 
niet commercieel ingezet, maar er is wel in-

teresse vanuit verschillende sectoren die met 
veel organisch materiaal werken, zoals brou-
werijen en de pulp- en papierindustrie. Neem 
nu een ethanolproductiebedrijf als Alco Bio 
Fuel in de Gentse haven: hun afvalwater be-
vat enorm veel organisch materiaal, maar 
momenteel gebeurt daar niets echt waar-
devols mee. Vooral in de VS is er een grote 
interesse, aangezien die maatschappij meer 
gevoelig is voor trends en hypes. Veel on-
derzoekers stappen echter te snel naar de in-
dustrie. Naar mijn gevoel is het nog te vroeg. 
We moeten twee tot drie keer beter zijn dan 
bestaande processen vooraleer industriëlen 
onze installaties zullen implementeren. Op 
dit moment zijn de stroomdensiteiten nog te 
laag. We slagen er nog niet in om voldoende 
elektriciteit aan de micro-organismen te ge-
ven. In de komende vijf jaar focussen we ons 
op het optimaliseren van de interfase tussen 
de materialen zelf, de elektrode en de micro-
organismen. Er is nog werk, maar waar we 
naartoe willen, is wel duidelijk.”

U bent wereldtop in uw vakgebied én pu-
bliceerde in Science. Heeft u nog dromen 
als academicus?

“Een installatie dat op volle schaal een 
bioproductieproces uitvoert met enkel 
stroom en CO2 als input. Waar ik ze zou 
plaatsen? Qua locatie ken ik wel een paar 
mooie eilandarchipels van toen ik in Austra-
lië zat. Hoewel, ik zou ze het niet aandoen om 
daar een fabriek neer te zetten ... ook al zou ze 
niet vervuilend zijn!”■

illustratie: robbe Verschueren
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cultuur

agenda
 muzieK 

  Jef Neve , beter bekend als de man die 
jazzpiano hip maakte door een MIA te win-
nen, deelt met u zijn jongensdromen op 12 
oktober in De Bijloke. Na drie jaar staat hij 
terug op de planken met zijn tweede zelf ge-
componeerde pianoconcerto. Daarbij wordt 
hij begeleid door Brussels Philharmonic.   

Op 13 oktober staat  Get Well Soon  in de 
Handelsbeurs. Sinds 2008 maakt de band, 
opgebouwd rond  Konstantin Gropper , het 
mooie weer in muziekland en wordt in één 
adem genoemd met Beirut (voor hun orkes-
trale Balkanblazers) en de grootsheid van 
Arcade Fire.   

Voor de student met een iets beperk-
ter budget biedt Vooruit een alternatief: op 
24 oktober staat  La Femme  daar gratis en 
voor niets (!) in de Balzaal. Samen met Th e 
Drums vertegenwoordigen ze de  lo-fi  surf-
pop . Beloft evol zijn ze wel, want voor ze hun 
eerste volwaardige plaat uitbrengen — die 
pas verwacht wordt in januari 2013 — toert 
de Franse groep al rond doorheen Europa. 

 podium 

 Steekt het schuldgevoel wel eens op als 
je op je nieuwe iPhone 5 ‘made in China’ 
ziet staan? In het kader van ‘Almost Cine-
ma’ maakte performance-kunstenaar  Ant 
Hampton  een voorstelling rond de mensen 
achter de producten die wij dagelijks ge-
bruiken. We weten wel dat hun levensom-
standigheden vaak niet om over naar huis te 
schrijven zijn, maar toch blijft  dat zelfs let-

terlijk een ver-van-ons-bedshow. Doordat 
enkel individueel kan worden ‘deelgenomen’ 
(Hampton noemt deze vorm van theater  au-
totheater ), komt de leefwereld van iemand 
aan de andere kant van de wereld bijzonder 
dichtbij. Confronterend, maar toch verras-
send en ook wat moraliserend. Van 9 tot 20 
oktober in Vooruit. 

 film 

 Traditiegetrouw start het Filmfestival 
Gent rond de tweede week van oktober.  Re-
views  van nagenoeg elke fi lm zal u ten gepas-
te tijde kunnen lezen op onze website, maar 
de activiteiten rond het Filmfestival zijn ze-
ker een bezoekje waard. Zo is er op 20 okto-
ber de uitreiking van de  World Soundtrack 
Awards  in het Kuipke. Niet alleen internati-
onaal gerenommeerd volk zal aanwezig zijn, 
maar ook de componisten en tevens acteurs 
uit  Th e Broken Circle Breakdown ,  Johan Hel-
denbergh  en  Veerle Baetens , staan present. 
Zij laten de sfeer van de jaren 50 terugko-
men met hun  bluegrass muziek.  

Daarnaast spelen Vlaamse artiesten op 
18 en 21 oktober  James Bond in concert . 
Onder leiding van  Dirk Brossé  (vorig aca-
demiejaar nog in Schamper) worden de be-
kendste Bondliedjes in een nieuw kleedje 
gestoken.  

Sinds 2007 maakt ook Vooruit deel uit 
van het Filmfestival-gebeuren. Zij presen-
teren met  Almost Cinema  een alternatieve 
versie van cinema. Te zien in alle zalen van 
Vooruit van 13 tot 20 oktober.  

Het Filmfestival zelf biedt met  Explore 
Zone  een platform aan voor jongeren op 
zoek naar de leukste, meest intrigerende of 
ontroerendste fi lms. De lijst van fi lms is te 
vinden op hun website, en bestaat uit een 
variëteit aan genres. 

 exPo 

 Van 11 oktober tot en met 27 oktober 
kan u in A&Gallery terecht voor de  A Pola-
roid Story -expo. In een ver verleden, waar 
polaroidblaadjes nog goedkoop waren, was 
de doorsnee hipster verknocht aan z’n in-
stantcamera. Zo ook bij kunstenares en on-
line blogster  Elisabeth Ouni . Doorheen de 
jaren maakte ze zodanig veel polaroids dat 
deze een tentoonstelling verdienen. Haar 
tentoonstelling gaat niet alleen over foto’s, 
maar ook over doorzettingsvermogen, in je-
zelf geloven, je doelen bereiken, en nog veel 
meer, zoals ze zelf zegt.   

Voor diegenen die de laatste weken in een 
patattenveld hebben doorgebracht: op 14 ok-
tober gaan we met z’n allen bolletjes kleuren. 
Fotograaf  Willy Dee  maakte een fotorepor-
tage over de verkiezingscampagne en stelt 
deze tentoon in  Galerie Etienne Dewulf . Ja-
wel, u moet zich naar Sint-Amandsberg be-
geven, maar zie ook daar de voordelen van 
in: zo kan u nadien zonder schuldgevoel een 
pintje meer drinken. Vanaf 6 oktober te be-
wonderen.  ■  

door esther sevens
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door lieselot le comte

   Wat vonden jullie zelf van het optreden? 
 “Bwa. Het is wel tof om hier in Gent op te 

treden, op het Sint-Pietersplein. Je komt er zo 
vaak en om het dan eens vanaf een podium 
te zien, dat geeft  wel een speciaal gevoel. Al 
zijn kleine optredens vaak ook heel leuk om 
te spelen. Het is makkelijker om zo persoon-
lijk contact te krijgen: in een kleine zaal sta 
je dichter bij je publiek, er hangt een intie-
mere sfeer. Het is een heel andere manier om 
je muziek te brengen. Zo doen we begin fe-
bruari een theatertour langs enkele culturele 
centra. De mensen komen dan echt speciaal 
voor jouw muziek.” 

 Zulke grote optredens zijn natuurlijk wel 
goed voor jullie naamsbekendheid. Moeten 
jullie Geppetto & Th e Wales nog echt gaan 
verkopen of komt men ondertussen zelf 
naar jullie? 

 “Meestal regelt hij daar ( wijst naar mana-
ger ) de optredens en verloopt alles via een 
boekingskantoor.” 

 En hebben jullie dan inspraak in welke 
optredens je wel of niet wilt doen? 

 ( aarzeling ) “We weten van de mensen 
waar we mee samenwerken dat we hen kun-
nen vertrouwen.” 

 Komen jullie dikwijls samen? 
 “De laatste tijd hebben we wat minder 

kunnen repeteren, vanwege alle optredens. 
Maar we hebben besloten om even een pauze 
te nemen tot 2013, onder andere om nieuwe 
nummers te schrijven. Daar hebben we ook 
als groep nood aan, anders krijg je het ge-
voel dat je stagneert. Vanaf begin februari 
beginnen we weer te spelen ( de data van de 
theatertour zullen verschijnen op hun website, 

n.v.d.r. ). Er is niet echt een plan in welke rich-
ting we willen evolueren, we zien wel.”  

 Letten jullie op het imago van de groep? 
Jullie wilde haardos lijkt alvast goed op el-
kaar afgestemd. 

 ( lachen ) “Wel, we plannen toch een ge-
zamenlijk bezoek aan de kapper. Helaas was 
onze stylingconsulente niet vrij vandaag. Nee, 
maar we zijn daar toch vrij veel mee bezig.” 

 Wat denken jullie van journalisten die 
steevast dezelfde vragen stellen, bijvoor-
beeld over jullie groepsnaam? 

 “Daar antwoorden we gewoon niet meer 
op. Of we nemen het antwoord dat het altijd 
doet ( neemt een rondslingerende foto van Bart 
Kaëll vast ): Bart Kaëll.”  ■  

student kick-off

Geppetto & The Whales
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We ontmoeten Klaas Delrue, zanger van 
Yevgueni, in de kelder van de Sint-Pietersab-
dij, voor de gelegenheid omgebouwd tot bar 
van het artiestendorp.

Kijken jullie uit naar het optreden?
“Zeker! Er is wel een buienradar die be-

weert dat het gaat regenen tijdens ons op-
treden, maar daar gaan we ons niets van 
aantrekken.”

Is het de eerste keer dat jullie voor stu-
denten spelen?

“Nee, want eigenlijk zijn wij ontstaan als 
studentengroep. Ons eerste optreden was 
een wedstrijd als student onder studenten en 
de prijs daarvan was dat we mochten optre-
den op het Studentenwelkom in Leuven. Die 
band met studenten is belangrijk gebleken bij 
onze doorbraak. Dankzij interviews met Ur-
gent.fm en optredens op de Gentse Feesten, 
is de vonk naar Gent overgeslagen. Tot mijn 
verbazing, en zeker ook tot mijn blijdschap, 
zijn wij nog vrij geliefd bij studenten. Dat is 
de reden waarom wij hier vandaag tussen Ge-
ppetto & Th e Whales en Absynthe Minded 
staan, en dat doet wel deugd.”

In welke stad treed je het liefst op: Leu-
ven, Gent of Antwerpen?

“Leuven is onze bakermat, dus als we in 
Het Depot spelen is dat altijd volledig uitver-
kocht. In de Handelsbeurs kwam dat een paar 
jaar later, maar was het ook wel bijna altijd 
uitverkocht als we een nieuwe cd voorstelden. 
We hebben nu onze live-cd deels opgenomen 
op de Korenmarkt in Gent, dus de verhou-
ding Gent-Leuven is zowat in evenwicht.”

Over die live-cd, die kwam er om een sab-
batjaar in te leiden. Wat na het sabbatjaar?

Yevgueni

STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-

“Na dat jaar komt er meteen een nieuwe 
plaat, dus een echt sabbatjaar is het niet. Die 
tijd is sowieso nodig om de cd op te nemen, 
maar het is vooral voor onszelf dat we een 
sabbatjaar nemen. Geert (de pianist, n.v.d.r.) 
staat klaar met een album van zijn eigen 
groep, Walrus, dus voor hem was het zeker 
nodig. Ik probeer ook solo te gaan in het 
Frans, meer chanson-achtig, dus het wordt 
zeker geen rustperiode.”

Je hebt een tijd Closing Time gepresen-
teerd op Radio 1. Is dat ook een van je toe-
komstplannen?

“Ik heb de smaak wel te pakken, dus ik zou 
het zeker niet erg vinden om dat opnieuw te 
doen. Maar ik heb ook geleerd dat radio ma-
ken een job is waar je van kindsbeen af door 
gebeten moet zijn, en op dat vlak sta ik na-
tuurlijk nergens. Het is wel heel leuk, maar ik 
plan nu niet direct een carrière op de radio. 
Deontologisch zou dat ook niet echt combi-
neerbaar zijn met Yevgueni. Vanuit Radio 1 
was het ook de bedoeling dat Closing Time 
iets tijdelijks was, want na mij komen er an-
dere gepassioneerde mensen.”

Hebben jullie zelf een heel wild studen-
tenleven gehad of was dat eerder redelijk 
kalm?

“Wild, in termen van laat opblijven en veel 
drinken: wij waren eerder van het bruine-
kroegentype dan van het dansende type. We 
gingen dus wel veel op café en soms heel wei-
nig naar de les, in die zin was het wel heft ig.”

Herinner je je nog memorabele nachten 
die je hebt meegemaakt?

“De cafés worden des te interessanter als 
je bij de laatsten bent. Het is natuurlijk ver-
velend als je dat gedrag aanleert in je stu-

dententijd, je raakt dat nooit meer kwijt. Ik 
was sowieso al een uitgaanstype. Geert en ik 
zijn eigenlijk — met alle respect — redelijk 
vlot door onze studies geraakt en we konden 
ons dus wel wat permitteren, qua slapen tot 
twaalf uur ’s middags en weggaan tot zes uur 
‘s ochtends. Er zijn zeker legendarische avon-
den geweest; één legendarische avond zit in 
het liedje Sara. Wanneer de gordijnen dicht 
gaan, je met de laatste zes man in het café zit 
en je je eigen liedjes kan draaien: dan heb je 
eigenlijk je privé-café. Dat is ook meer dan 
eens gebeurd.”  ■ 

 Wat vond je van het optreden? 
 “Heel leuk, leuk publiek. Ik had het ei-

genlijk niet verwacht want normaal gezien 
zijn studentenfeesten heel laat maar  euhm , 
ofwel zijn ze al heel vroeg opgestaan, met 
pintjes, ofwel ... ( lacht ) Het was echt een su-
perpubliek.” 

 Pas je de set aan aan het publiek, stu-
denten tegenover senioren bijvoorbeeld? 

 “Iedereen denkt dat wij voor senioren 
spelen, maar dat is een misverstand. Wij 
treden zelden op voor senioren. Er zijn veel 
mensen fan, ik doe veel optredens, maar 
soms wordt er toch wat lacherig gedaan 
over de Vlaamse charmezangers. Dat is veel 
veranderd, sinds een jaar of vier-vijf durven 
mensen zeggen: ‘We vinden dat tof!’ Ze gaan 
dat daarom nog niet meteen kopen, maar 
toch, een keer  Mooi Weer Vandaag  down-
loaden op iTunes.” 

 “Vroeger was dat niet zo. Het was cool 
om te zeggen: ‘Ik ben fan van Coldplay.’ 
Maar van Bart Kaëll? Nee, dat was niet cool. 
Maar eigenlijk slaat dat nergens op. Wij pro-
beren even professioneel te werken, al ga ik 
dat nu niet met Coldplay vergelijken of zo. 
En als je in het Vlaams iets slecht doet, valt 
dat veel harder op. In het Engels niet, want 

door esther sevens en charlott e Vercruysse
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  Vanwaar komt de snor in het logo? 
 “Ik weet het niet! Vier jaar geleden heb ik 

iemand gevraagd om een logo te maken en 
hij kwam met een vinylplaat, een trompet en 
die snor. Vanwaar het vandaan komt weet ik 
niet, maar ik ben er wel blij mee. De snor is 
inderdaad heel hip op dit moment, maar ik 
was vier jaar eerder ( knipoogt ). Als men nu 
een snor ziet, moet men denken: ‘Ah ja! Mer-
dan Taplak!’ Of dat is toch de bedoeling.” 

 Gebeurt het soms dat je naar buiten 
komt met een gevoel dat het niet zo fantas-
tisch verliep? 

 “Ja natuurlijk! Het kan zijn dat je zelf niet 
goed gespeeld hebt. Of je staat op ‘the wrong 
place, wrong time’. Of de mensen hebben er 
gewoon geen zin in. Dat is ook leerrijk. Zo 
stonden we een keer op Feest in het Park: daar 
moet je niet direct proberen om het publiek 
te overtuigen, maar rustiger beginnen en hen 
de tijd geven om erin te komen. Het leukste 
is ergens aankomen en denken ‘shit man, dit 
wordt niks’, om dan daarna huiswaarts te 
gaan denkend: ‘Dat was een bom!’” 

 Jij staat achter je draaitafel, je liveband 
staat ervoor. Communiceren jullie op het 
podium, of maken jullie vooral vooraf af-
spraken? 

 “De liveshow wordt op voorhand gere-
peteerd, dat is bij elke band zo. Er zijn veel 
Amerikaanse bands die chaos orkestreren 
op het podium, alsof alles op het moment 
zelf verzonnen wordt, maar de show erna is 

STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-off STUDEnt kick-

Engels is toch altijd cool. Maar als je sommi-
ge Engelse teksten beluistert, sommige lied-
jes vertaalt naar het Nederlands, dan denk je: 
wat is me dat hier. ‘ Who let the dogs out? ’, daar 
moet ik geen tekeningetje bij maken, hé. Als 
ik morgen ga zingen van ‘wie liet de honden 
uit?’ dan gaan ze zeggen: ‘Nu is hij helemaal 
zot geworden.‘” 

 Waar komt je artiestennaam vandaan? 
 “Mijn echte naam is Bart Gyselinck, maar 

daar kun je moeilijk mee naar buiten komen, 
hé. Ik had een vriend die in een hotel werkte 
en die had voor mij een lijst opgesteld met 
namen van alle mensen die daar toekwamen 
en die wel tof klonken. Daar stond Kaël op, 
maar dan met één l, een joodse meneer. Naar 
het schijnt zou dat de afk orting zijn van Mi-
kaël. Zoals Roberto Tito wordt, of Toto.” 

 Schrijf je zelf je nummers? 
 “Bijna de helft  maak ik zelf. Sinds een kor-

te tijd zowel tekst als muziek. Als je ze zelf 

schrijft , zit er wel een angeltje aan. Het duurt 
dan toch een tijd vooraleer die nummers her-
kend worden. Vandaag is er geen programma 
als  Tien Om Te Zien  meer. In die tijd kon je 
elke week opnieuw optreden als je num-
mer wat bleef hangen in de hoofden van de 
mensen. Vandaag zijn er veel covers, omdat 
de herkenning van de melodie er dan toch 
al is. Ik ben niet de enige die daar eigenlijk 
een beetje tegen is. Ik ben nu nummers aan 
het opnemen en daar zijn toch heel wat co-
vers bij. Ik moet ook een beetje kijken naar 
het medialandschap en wat zich aandient. Als 
er morgen op elke zender aandacht is voor 
Vlaamse muziek, dan ga je mij geen covers 
horen zingen.” 

 Je deed vorig jaar mee in de videoclip van 
Balthazar. Toen kregen we een totaal ander 
beeld van de mens achter Bart Kaëll. 

 “Ik vond dat heel boeiend om te doen, ook 
voor mezelf. Uit een liedje kun je niets over 
de mens achter het lied afl eiden. Dankzij zo’n 

clip zien mensen dat ik mezelf ook kan rela-
tiveren. Er zijn collega’s die dat niet kunnen. 
Ik doe een vak, zoals een bakker bakt of een 
advocaat pleit.”  

 Zie je je beroep dan als kunst? 
 “Nee, ik zie mezelf meer als ambachtsman 

dan als kunstenaar. Die term is zo overroe-
pen.  Michaël Borremans , dat is een kunste-
naar. Die denkt ook over de achterliggende 
ideeën na. Bij ons is de bedoeling alleen om te 
entertainen. Ik heb indertijd een aantal lied-
jes gehad die geëngageerd waren, maar daar 
voelde ik me doodongelukkig bij, dat is mijn 
aard niet. Ik ben een levensgenieter en ik wil 
me amuseren. Als ik moet zingen met het 
vingertje; dat is niet aan mij besteed.”  ■  

exact dezelfde. Mensen mogen weten dat wij 
niet zomaar om het even wat doen, maar na-
denken over ons optreden. Al moet er wel 
wat improvisatie blijven op het podium, een 
beetje chemie.”  

 Je muziek is over de jaren wel serieus ver-
anderd: twee jaar geleden neigde het meer 
naar Balkan, met een grotere liveband en 
meer focus op de akoestische koper- en slag-
instrumenten. Waarom ben je dan nu meer 
de elektronische richting uitgegaan? 

 “Eigenlijk ben ik begonnen met elektro-
nische muziek. Twee jaar lang speelden we 
vooral Balkanmuziek. Toen ging ik met mijn 
elektronische album naar mijn liveband en 
moest ik zeggen: “Kijk, er zit geen Balkan 
meer in, maar toch gaan we dat live spelen.” 
Dat is ook leuk, ik wil niet steeds hetzelfde 
doen. Je moet het ook voor jezelf interessant 
houden.” 

 Hoe heb je de stap gezet van het leraar-
schap naar de fulltime muzikant die je nu 
bent? 

 “Toen ik vijft ien jaar was, zag ik een dj 
draaien voor duizenden mensen, precies wat 
ik ook wou doen. Maar goed, dan toch gestu-
deerd, want dat is ook belangrijk. Lesgeven 
doe ik niet meer, muziek maken des te meer. 
Er zijn veel gelijkenissen tussen lesgeven en 
optreden. Het fundamentele principe is het-
zelfde: ik heb een boodschap en die probeer 
ik op een tactische manier te verkopen. Als 
mensen zeggen: ‘Ik heb een leuke avond ge-
had’, dan heb ik mijn boodschap kunnen 
doorgegeven. Als leerkracht is dat net het-
zelfde: je hebt twintig jongeren voor je; de 
leerstof boeit hen absoluut niet, tja, dan moet 
je ‘verpakken’ waarom dt-fouten echt niet 
kunnen. ( ‘Pussy for free’ , het Sint-Pietersplein 
heeft  de boodschap zeker begrepen!)”  ■  

mERDAN tAPLAK

door esther sevens, joost depott er 
en lieselot le comte
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door Lieselot Le comte en michiel geldof
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film

Boek

A ROYAL AFFAIR  Nicolay Arcel

DE DAG DAT WE ANDY ZIJN ARM AFZAAGDEN  Marnix Peters

  S.G.  Wees geprezen,  Zentropa  is verrezen! 
Het productiebedrijf dat aan de wieg van 
 Dogma 95  stond, lijkt dit jaar wel alom tegen-
woordig in Gent. Deze zomer nam  Lars von 
Trier , getormenteerd genie en  nazilover , zijn 
laatste telg  Nymphomaniac  op in het Muink-
park. Op het Gentse Filmfestival maakt  Th o-
mas Vinterberg  een comeback met  Jagten . 
De eerste overwinning werd echter behaald 
door de vrij onbekende  Nicolay Arcel , wiens 
 A Royal Aff air  nu in de zalen speelt.  

De term kostuumdrama laat vaak een 
wrange nasmaak in de mond. Wanneer dat 
drama met twee Zilveren Beren wordt be-
loond, is het tijd om die vooroordelen aan de 
kant te schuiven. De fi lm behandelt de Deen-
se aanloop naar de Franse Revolutie. Koning 

Christian VII voert onder invloed van zijn 
lijfarts en  closet -vrijdenker Johann Struensee 
een totalitair beleid. Zo bestaat zestien maan-
den lang een libertijnse staat die de ideeën 
van de verlichting  avant la lettre  praktiseert. 
De driehoeksverhouding met koningin Ca-
roline krijgt u er zomaar even bij!   

De ambitie van Arcel wordt benadrukt 
door het gelaagd scenario dat hij met  Rasmus 
Heisterberg  neerpende. Naast een liefdestra-
gedie, een blik op het Deense koningshuis 
tijdens de turbulente periode en een obser-
vatie van de 18de-eeuwse aristocratie, focust 
de fi lm op de  bromance  tussen Christian en 
Johann. Via deze relatie — gespeeld door 
 Mads Mikkelsen  en de bekroonde  Mikkel 
Boe Følsgaard  — analyseert Arcel de schi-

zofrene aard van het verlichtingsideaal, een 
streefdoel dat fi losofen als Voltaire en Rous-
seau wist te binden met het geperverteerde 
werk van een Markies de Sade.  

Verder conformeert  A Royal Aff air  zich 
aan de regels van het genre: strakke kos-
tuums, mooie strijkersbegeleiding … Ver-
wacht dus niet de strakke regels van de 
Dogma-beweging, Arcel is geen beeldenstor-
mer. Wanneer het hem behaagt, durft  hij wel 
eens de stalkende handheld-camera te han-
teren die klassiekers als  Breaking the Waves  
en  Festen  naar emotionele climaxen dreef. 
Artistiek opportunisme? Misschien, maar u 
hoort ons niet klagen.  ■  
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  A.V.V.  Met de verschijning van  De dag dat 
we Andy zijn arm afzaagden  mag  Marnix 
Peeters  zich, naast journalist, vanaf heden 
ook romancier noemen. Een relatief beloft e-
volle romancier zelfs, hoewel de ietwat on-
gebruikelijke media-aandacht en de vrijwel 
onmiddellijke nominatie voor De Bronzen 
Uil 2012 misschien toch wat  overkill  waren. 

 Kort nadat zijn moeder zich voor een 
trein smijt, wordt Werner Plöts door zijn on-
trouwe vader achtergelaten bij de verachtelij-
ke zusters Crique. Onder hun voogdij komt 
de naïeve jongeling tot een aantal twijfelach-
tige morele inzichten, die aanvankelijk nog 
vrij amusant en spitsvondig tot stand komen, 
maar na verloop van tijd de vorm aannemen 
van een platgetreden soort cynisme. Wan-
neer twee jaar later Werner en zijn luie, drie-
potige beer Orzas hun geluk gaan beproeven 
in de wereld, komen ze al na enkele meters in 
contact met de stinkende onderbuik van de 
samenleving. 

 Deze eerste onfortuinlijke misstappen 
weet Peeters nog vrij overtuigend en met een 
brede grijns te verkopen aan de lezer. De tra-
gische lotgevallen van Werner die daarna nog 
de revue passeren, gaan echter snel vervelen 
en maken na verloop van tijd vrijwel geen 
aanspraak meer op geloofwaardigheid. Pee-
ters moet het naast de originele invalshoeken 
dan vooral hebben van een snijdend en goor 
gevoel voor humor en een intrigerende stijl, 
meer dan van zijn donkere levenswijze in-
zichten en plotwendingen. 

 Desondanks blijft  het verhaal op een 
vreemde manier van begin tot eind boeien, 
de soms opzichtige herhalingen van Werners 
cynische wereldbeeld tegen het einde van 
de roman even niet meegerekend. Hoe dan 
ook staat het vast dat we mogen uitkijken 
naar Peeters’ volgende roman, die hopelijk 
minstens even grappig en ranzig zal zijn, en 
minder te lijden heeft  onder herkauwing en 
gebrek aan zingeving.  ■  De dag dat we Andy zijn arm afzaagdent 

is verkrijgbaar bij Fnac.
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De verontwaardiging van de hoofdredacteur van Schamper over de houding van de hedendaag-
se student was terecht, maar verzandde in zinloos fatalisme. Er is nood aan constructieve oplos-
singen, meent Jean-Jacques Mahieu van KASPER.

Het Avondland is in verval. Wie dat niet wil toegeven, doet aan 
zelfbedrog of staat op een kieslijst. In zijn allereerste redactionele edi-
to legde Joost Depotter de vinger op de wonde. De huidige genera-
tie studenten is niet meer kritisch, aldus Depotter. In plaats van de 
waarden van hun ouders in vraag te stellen, racen ze liever door het 
hoger onderwijs om zo snel mogelijk aan de afbetaling van hun Audi 
A4 te kunnen beginnen. Zo zal het met pakweg de millenniumdoel-
stellingen wellicht nooit iets worden. Ook voor KASPER is dat abso-
luut onaanvaardbaar. Waar Depotter echter als een volleerde linkse 
smospudding de mist inging met een geitenwollensokken oproep tot 
meer idealisme, pleiten wij voor een nuchter doch doortastend rea-
lisme. Onze vereniging ziet zichzelf graag als de schatbewaarder van 
de traditie, het katholicisme en het solidarisme. In die optiek ijvert 
KASPER dan ook voor de terugkeer naar het aloude succesrecept dat 
Europa groots maakte, zijnde de hiërarchisch geordende imperiale 
standenmaatschappij. 

biedermeiereThos

Voor de aanpak van de grote problemen van onze tijd valt van de 
massa weinig te verwachten. Nog niet zo lang geleden was de univer-
siteitsopleiding een privilege waar enkel het intellectuele en materiële 
kruim van de samenleving van kon genieten. In de venerabele wan-
delgangen tussen de aula’s wisselde de toekomstige elite dan geëxal-
teerde ideeën uit en werden innige vriendschappen gesmeed die de 
hele verdere carrière hun nut zouden bewijzen. Maar nu wordt het 
talent verdrongen door een kudde bekrompen, lompe Biedermeier-
slaven wier enige levensdoel de verwerving van maaltijdcheques is. 
Het resultaat is ernaar: de verwende eerstejaarsparvenu buist massaal, 
de Chinees en de Japanees nemen ons werk af, en de aarde warmt 
maar op. Du jamais vu. Zelfs de neger dwaalt tegenwoordig vrijelijk 
door onze straten.

harVard aan de leie

In navolging van het klassieke adagium dat de scholing de maat-
schappij vormt, moeten de pijlen gericht worden op de hervorming 
van het universitair onderwijs. Dat moet tot doel hebben de sociale 
mobiliteit tot een minimum te beperken. Nogal wat van de zo verguis-

de traders van de City en Wall Street zijn immers arbeiderskinderen 
— évolués zo u wilt — die erop gebrand zijn om zich uit hun sociale 
milieu los te werken. Bankencrisissen zouden passé zijn mocht er een 
solide adellijke klasse bestaan die in alle rust, doch met de nodige zin 
voor filantropie, het eigen familiefortuin beheert en de herkolonisatie 
van onze overzeese bezittingen plant.

Als hulpmiddel voor de jonge gentleman bij de vervulling van die 
zware maatschappelijke taak zijn van de diverse studia humanitates 
uiteraard enkel de rechten en de economie geschikt. Van een bèta-
wetenschap als chemie gaat onze kasjmieren trui te veel stinken. In 
afwachting van het diploma van haar man mag de vrouwelijke patri-
ciër iets luchtigs aan de Blandijn studeren. Kwestie van haar prettige 
gezichtje niet te veel met denkrimpels te verzwaren. Met de nodige 
steun van het makkelijk kneedbare plebs wil KASPER de UGent op 
termijn zo omvormen tot een waarlijk gedistingeerd Harvard aan de 
Leie. Want wij geloven in de kracht van verandering. ■

Pleidooi voor elitarisme

door wouter de rycke
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SNUISTER DAN EENS ROND OP

DURFDOEN.BE
DÉ PORTAALSITE VAN HET GENTSE

VERENIGINGSLEVEN

OOIT AL EENS
EEN PROF AANGEWORVEN?

EEN ROBOTRACE GEWONNEN?

HET GRAVENSTEEN BEZET? 

NEEN?

STUDENTENVERTEGENWOORDIGING:

SPEERPUNTEN GSR 2012-2013

ONDERWIJS

SOCIAAL •  RENOVATIE HOMES
•  MAALTIJDPRIJS RESTO’S
•  MEER FIETSENSTALLINGEN

•  BETERE EN TIJDIGE EXAMENROOSTERS
•  KWALITEITSZORG
•  MINDER ADMINISTRATIE VOOR ERASMUS


