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Edito
De UGent combineert twee moeilijk met elkaar te rijmen
gedaanten. Enerzijds is het een maatschappelijke leerschool:
fouten worden gemaakt en lessen worden getrokken. Anderzijds is het de grootste werkgever in het Gentse, een speler in
het politieke landschap en het middelpunt waarrond tal van
afhankelijke organisaties zich bewegen. De bedragen waarover
onderhandeld wordt, zijn vaak duizelingwekkend. In die gedaante is de universiteit een veel minder vergevingsgezinde
biotoop.
Geëngageerde studenten —zij het in het verenigingsleven,
zij het in de studentenvertegenwoordiging— bewegen zich
meestal in beide werelden. Ze stellen zich op die manier vaak
erg kwetsbaar op. De studenten van UGent1010 konden in al
hun idealisme maar moeilijk bevatten dat de Sociale Raad de
Omgekeerde Dag had afgevoerd. Ze schreven een boze brief
aan de rector (maar vooral ook aan de verzamelde pers) waarin
ze in niet mis te verstane bewoordingen de beslissing veroordeelden en in één ruk ook in vraag trokken of de universiteit
haar slogan ‘durf denken’ nog wel waardig is. Reacties bleven
niet uit. De rector zelf reageerde met een striemend open antwoord (zie pagina 13).
Vooral voorzitster Laurien Spruyt, die ook als student in de
Sociale Raad zetelt, stelde zich op die manier bloot aan felle
kritiek. Als studentenvertegenwoordiger word je natuurlijk
geacht toch een zeker respect te tonen voor de democratische
besluitvorming binnen het orgaan waarin je zetelt.
Zelf vind ik de open brief van UGent1010 vooral behoorlijk
ondoordacht. Wanneer je dergelijke eenzijdige communicatie
de wereld instuurt, leg je een serieuze bom onder elke vorm
van constructieve samenwerking in de toekomst. De vraag stelt
zich in hoeverre ongebreideld idealisme hier als verzachtende
omstandigheid kan worden ingeroepen. Hoe vergevingsgezind is de UGent-kosmos hier?
De berichtgeving over het ontslag van de voorzitter van
Urgent.fm (zie pagina 5) stelde mezelf voor een vraagstuk. Ik
ben ervan overtuigd dat bepaalde stinkende potjes niet gedekt
mogen blijven, opdat dergelijke misverstanden in het vervolg
vermeden kunnen worden. Ook journalistiek gezien stond ik
achter mijn werkwijze, maar was ik wel bereid om de volledige
consequenties van een dergelijk artikel te dragen? De aangebrachte reputatieschade, de interne heksenjacht die ik hiermee
ongetwijfeld ontketend heb,... Waar eindigt de maatschappelijke rol die ik als journalist nu eenmaal moet/wil spelen?
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Tako-tsubocardiomyopathie
“Goed, als je nu ook al je vrije uren hier
gaat doorbrengen, ga ik wat rusten. Roep
mij als je geholpen wilt worden …” Zoemende tl-buizen en de smaak van lauwe koffie.
4 uur 48. Het breekpunt van de nachtshift.
De spoeddienst is verlaten. Twee jongens
sleuren een meisje binnen. “… drankspel …
predoop (18/02, Geografica) … niet meer
wakker …” De details vang ik niet op. Les
1: filter informatie. Een meisje van tegen de
twintig. Braaksel op haar hemd en de walm
van alcohol. Aanspreken, pupillen controleren, de vaste routine. Maag leegpompen en
aan een baxter leggen. Wanneer ik klaar ben
is de dagshift toegekomen. Ik passeer Dirk
op weg naar de rustzaal. “Waarom ga je niet
naar huis? Je bent een wrak.” Thuis wacht niemand, hier stapelt het werk zich op.
Leven op automatische piloot. De spoeddienst draait rond distributie. Bekijken, behandelen en doorsturen. Donderdag een
jongen die gevallen is tijdens een trappenloop
(21/02, Home Fabiola) doorverwijzen naar
radiologie. Op zaterdag gebroken neuzen van
een bargevecht tijdens een jeneverclubavond
(25/02, VPPK) oplappen. De directeur komt
langs wanneer ik de achtergelaten bloeddruppels van de grond veeg. “Het spijt me te horen
dat het slechter gaat met Sylvia.” Ik kijk hem
niet aan. “Ik begrijp het als je een tijdje vrijaf
wilt nemen.” Een troostend schouderklopje.
“Ik heb weinig tijd: veel papierwerk…” Ik
wacht tot hij de kamer verlaat.
De dag erna doet Dirk ook nog een poging. “Wat probeer je eigenlijk te bereiken?
Je moet hier niet zijn…” Altijd dat verdomd
medelijden. Een mortuarium vol lichamen,
wachtzalen vol troosteloze familieleden, kamers vol ziek vlees, verteerd door virussen,
bacteriën, kankers… Dat hij hen lastigvalt
met zijn medeleven. Ik zou weglopen, maar
ben net een wonde aan het dichtnaaien van
een jongen die viel bij het schaatsen (27/02,
WiNA). Dirk probeert nog even boven het
gehuil van de jongen te praten, maar geeft gelukkig snel op.
Soms lijkt het wel bandwerk. Dertig man
met ernstige misselijkheid en buikklachten.
Voedselvergiftiging tijdens een winterbarbecue (28/02, VBK), zo blijkt. Het St-Rita van
Cascia hospitaal lijkt plots een vleesverwerkingsbedrijf. De monotone rijen, de geur van
maagzuur, het gemekker en gekerm. Ik klaag

niet, nu laten de collega’s mij tenminste met
rust.
Een jongen met dreadlocks en een lelijk
bloedende hoofdwonde. In het hoofd getrapt
door enkele rechtse jongens op weg naar de
Karl Marx School (1-3/03, Comac). Al bij al
heeft hij nog geluk gehad. Mijn handen trillen wanneer ik de wonde naai. Mijn oogleden zijn zwaar. Ik kan niet meer herinneren
wanneer ik het laatst de spoeddienst heb verlaten…

Ik zag het aan zijn vastberaden passen.
Net een tiener enkele richtlijnen aan het geven. Hij had een kroonkurk ingeslikt op een
galabal (1/03, Chemica). Verbazend hoe courant zo’n voorval is. Hij wacht niet, en onderbreekt de conversatie. “Verdomme, hoelang
ga je je hoofd nog in het zand steken. Wat doe
je hier terwijl Sylvia boven in de oncologieafdeling op je wacht?” Na hem enkele seconden
aan te staren wend ik mijn blik af. Werk stapelt hier makkelijk op. ■
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Urgentvoorzitter treedt
af onder lichte dwang
Na een tiental jaar treedt Sven De Coninck af als voorzitter van Urgent.fm, de Gentse jongerenradio met de UGent als voornaamste partner en mecenas. Uit vrije keuze, zo stelt hij, al vertelt
het verslag van de laatste Raad van Bestuur van de radio een ander, minder welriekend verhaal.
door Joost Depotter

Naast voorzitter van Urgent.fm was en is
De Coninck ook coördinator van het REC
Radiocentrum, een organisatie die onder
meer als koepel fungeert voor verschillende
Vlaamse jongerenradio’s, waar Urgent.fm er
dus één van is. De vzw achter het REC (ethervzw) kampte de afgelopen jaren met serieuze
financiële problemen en zou volgens kwatongen aan de rand van het faillissement staan.
Feit is dat de UGent een renteloos kaskrediet
van 100 000 euro toekende en ook vanuit Urgent.fm werd een renteloos krediet van 10
000 euro toegekend aan de zieltogende koepelorganisatie.

Het ambitieuze project
Begin september werd op het Bestuurscollege van de UGent een ontwerp van de hand
van Sven De Coninck tot oprichting van een
UGent Medialab unaniem goedgekeurd: een
ambitieus project dat moet leiden tot een verregaande samenwerking tussen de UGent en
het REC. Opvallend in dit akkoord is de toekenning van 60 000 euro werkingsmiddelen
per jaar aan het REC en een vooropgestelde
functionele fusie tussen Urgent.fm en datzelfde REC. Het voorstel werd gesteund door
Kristof De Moor als directeur Bestuurszaken
van de UGent. Hij zetelt eveneens in eigen
naam in het bestuur van de REC vzw.
Op 17 december stelt De Coninck de feitelijke en operationele fusie voor op de Raad
van Bestuur van Urgent.fm. Deze ziet een samensmelting niet meteen zitten en reageert
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verbolgen over het feit dat de financiering in
de toekomst via de REC vzw zou gebeuren.
Hierop zet De Coninck de Raad van Bestuur
met haar rug tegen de muur: al het technische
materiaal van Urgent.fm is eigendom van het
REC. Zonder de ondersteuning van het REC
kan de radio dus niet verder. De situatie ontploft. Er heerst verontwaardiging over het feit
dat al het zendmateriaal, dat met geld van de
stad werd gefinancierd, volledig op naam van
het REC staat. De Raad stelt zich ernstige vragen bij het voorzitterschap van De Coninck,
en hij wordt verzocht om af te treden. Letterlijk uit het verslag: “Sven antwoordt negatief
en zegt dit niet in het minste te overwegen.”
Vandaag verklaart Sven De Coninck op
eigen initiatief af te treden. “Na tien jaar
voorzitterschap is het voldoende geweest.
Enerzijds wil ik al mijn tijd in mijn eigenlijke
job als coördinator bij het REC kunnen steken en anderzijds vond ik het tijd — zeker
naar aanleiding van de vernieuwde samenwerking met de UGent — om de mutuele afhankelijkheid tussen Urgent.fm en het REC
voor eens en voor altijd duidelijk uit te klaren. Op die manier kan Urgent.fm zelf ook
uitmaken in hoeverre ze willen meestappen
in dat verhaal.”
De financiële problemen uit het verleden
erkent hij, maar die zouden vandaag van de
baan zijn. Tegenover de lening van Urgent.
fm staat bovendien het feit dat zij materiaal
mogen gebruiken waar een veel hoger kostenplaatje aan vast hangt.

Urgent.fm en de Sociale Raad
Eerder werd al kritiek geuit op het feit dat
Sven De Coninck resoluut weigerde om Urgent.fm op basis van de in 2006 ondertekende engagementsverklaring te laten evalueren
door de Sociale Raad en haar wantrouwige
studentenvertegenwoordigers. De controle
die door het Bestuurscollege wordt uitgeoefend zou ruimschoots volstaan. Kliment
Kostadinov, student en voorzitter van de Sociale Raad: “Dat is zeker niet het geval, alleen
al omwille van de gebouwen die we hen ter
beschikking stellen heeft de Sociale Raad de
bevoegdheid om Urgent.fm te evalueren.”
Volgens Evy Bauwens, preses van Urgent.
fm, gaat het louter om een communicatieprobleem dat niet moet worden opgeblazen:
“Kristof De Moor verzekerde ons dat de controle door het Bestuurscollege volstond. Wij
hebben in de lijn van dat advies gehandeld.
We zijn zeker niet bang voor een evaluatie.
Binnen Urgent.fm zijn 250 vrijwilligers actief
die een constante meerwaarde creëren voor
de universiteit. In maart zullen we met plezier de confrontatie met de Sociale Raad aangaan.”
Rector Paul Van Cauwenberge reageert
verrast bij het lezen van dit artikel. Wel stelt
hij zich in deze garant voor De Moor, die hij
ziet als een loyale UGent’er en een zeer gedegen jurist. Ook wil hij, als rector, zeker over
de onafhankelijkheid van Urgent.fm blijven
waken. ■
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Zuid-Korea klaar
voor komst UGent
Over een jaar is het zover: onze universiteit krijgt dan eindelijk vaste voet aan de grond in de
Aziatische wereld. Medewerkers en professoren zullen in maart 2014 hun intrek nemen in de
zogenaamde branch campus in Zuid-Korea, het land van Samsung en Gangnam Style. Op deze
manier wil het land de toenemende braindrain tegengaan. door Karel Ronse
Ongeveer twee jaar geleden kwam vanuit
Zuid-Korea de vraag om samen te werken bij
de uitbouw van hun gloednieuwe universiteit
bij de stad Incheon. Na een korte voorstudie
stemde onze universiteit ermee in de ZuidKoreanen een handje toe te steken. En ze laten er daar geen gras over groeien. Onlangs
is, dankzij een investering van een miljard
dollar vanuit de Zuid-Koreaanse overheid,
de campus waarin de UGent haar intrek zal
nemen voltooid. Thomas Buerman, projectleider van het Aziatische avontuur, licht toe:
“Het is een schitterende campus, uitgerust
met alle laatste snufjes. Dit biedt een grote
meerwaarde voor mensen van de UGent
die zich daar zullen vestigen. Over een paar
maanden beginnen we met het rekruteren
van studenten en personeel. Het Zuid-Koreaanse academiejaar begint in maart, dus
het is de bedoeling over een jaar te starten
met onze opleidingen.”

lingen en het bedrijfsleven zijn voor Versluys
van cruciaal belang.
Ondertussen is Buerman al zeven keer
naar Zuid-Korea gegaan, Versluys vier keer.
“Het is veel gemakkelijker om samen te werken als je ter plaatse bent. Zo willen we ons
engagement tonen. Meestal nemen we ook
professoren mee uit de drie verschillende
richtingen die we zullen aanbieden. Zij bezoeken dan collega-universiteiten en bedrijven, terwijl wij vergaderen en alle praktische
zaken regelen”, zegt Versluys. Moleculaire
biotechnologie, Voedseltechnologie en Milieutechnologie zijn de opleidingen die de
UGent zal verzorgen. “Er is een match gemaakt tussen wat zij ons gevraagd hebben en
wat wij hen te bieden hebben. Na wat zoeken
en onderhandelen kwamen we op die opleidingen uit”, verduidelijkt Buerman.

25 000 Amerikaanse soldaten
Klinkt allemaal zeer mooi, maar wat betekent het hele project nu voor de student?
Buerman: “Op termijn is het de bedoeling
dat zowel Zuid-Koreaanse studenten naar
hier komen als Gentse studenten naar ginder op uitwisseling gaan. Maar we beginnen
daar enkel met bacheloropleidingen, en op
bachelorniveau doen we aan de UGent geen
uitwisselingen.”
Over de provocerende buur Noord-Korea
maakt Versluys zich geen zorgen. “In het dagelijkse leven in Zuid-Korea is daar helemaal
niets van te merken. De kans op een militair
conflict is bijzonder klein. Aan de grens zijn
25 000 Amerikaanse soldaten gestationeerd,
zelfs in Noord-Korea zouden ze niet zo zot
zijn om een aanval in te zetten. Er zijn dus
geen redenen die urgent genoeg zijn om niet
mee te stappen in dit initiatief.” ■

Interessante contacten
Waarom strijkt onze universiteit nu precies daar neer? Professor Kristiaan Versluys,
directeur van de Dienst Onderwijsaangelegenheden: “Ten eerste creëren we op die manier tewerkstellingsmogelijkheden voor onze
eigen postdoctoraten en jonge professoren.
Het is vooral de bedoeling dat zij naar daar
trekken. Ook is het belangrijk dat we daar
Zuid-Koreaanse studenten rekruteren die later doorstromen naar onze universiteit. Ten
slotte is het van groot belang aanwezig te zijn
in de Aziatische wereld, die in volle opgang
is.” Momenteel wordt in Zuid-Korea zeer veel
geld gepompt in wetenschappelijk onderzoek.
Interessante contacten met onderzoeksinstel-
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Het UGentgebouw in Zuid-Korea
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Helemaal klaar voor een bloedhete festivalzomer?
KBC en Bloedserieus bereiden je nú al voor op een bloedhete festivalzomer.
We geven namelijk maar liefst 500 combitickets weg voor Rock Werchter 2013.
Yup, 500. Combitickets! Wat moet je daarvoor doen? Simpel: wij willen bloed
zien. Jouw bloed.
Kom tussen september en mei twee keer bloed (of plasma) geven op een bloedinzameling van Bloedserieus of het Rode Kruis. En geef het juiste antwoord op
de wedstrijdvraag. Dat is alles. Wedden dat het bloody fantastic wordt?
Inschrijven en meer informatie? Check www.kbc.be/rockwerchterinjebloed!

UGENT Rectorverkiezingen

Foto: Simon Wardenier

"We staan voor een
helse uitdaging"
Het kiezen van de leiding van de universiteit is steeds een complexe evenwichtsoefening. Freddy Mortier als kandidaat rector
heeft daarin met professor Anne De Paepe
de ideale duokandidaat gevonden: hij vrijmetselaar en vrijzinnig, zij gelovig. Ook het
veelbesproken genderevenwicht is gerespecteerd. Bovendien vertegenwoordigen Mortier
als ethicus en De Paepe als arts twee grote faculteiten uit diverse disciplines, wat hen electoraal een voordeel kan opleveren. Door in
tandem op te komen geven beide kandidaten
vooral een symbolisch signaal dat ze met alle
evenwichten rekening houden. De rector en
vicerector worden immers tegelijkertijd op
onafhankelijke lijsten gekozen, waardoor het
in principe mogelijk is dat slechts één van beiden de nodige tweederdemeerderheid haalt.
Dat ze voor een enorme uitdaging staan,
beseffen beide kandidaten maar al te goed.
“Ik weet wel hoe het is om een faculteit in
goede banen te leiden,” zegt Mortier daarover, “maar een universiteit is toch nog iets
anders. Als iemand zou beweren dat hij bekwaam is om zo’n instelling te leiden, moet
hij wel een vijs kwijt zijn.” Toch is het geloof
in eigen kunnen groot.
Waarom zouden jullie nu het beste kandidatenduo zijn?
Freddy Mortier: “Omdat we de enigen zijn
(lacht). Nee, ik hoop dat er genoeg kandidaten opkomen, zodat de universiteit echt wel
een keuze heeft. Ik denk dat Anne en ik een
goede combinatie hebben van academische
–en bestuurservaring.”
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Prof De Paepe, was u meteen overtuigd
toen prof. Mortier u vroeg om samen jullie
kandidatuur in te dienen?
Anne De Paepe: “Ik heb niet onmiddellijk
ja gezegd. Je maakt toch een keuze voor de
rest van je carrière en je moet dingen achterlaten die je nu ook heel graag doet.”

Dictator-rector
Hebben jullie dezelfde visie op welke
richting jullie uitwillen met de universiteit?
A: “Ik denk het wel. Door onze complementaire profielen zullen we onze eigen accenten kunnen leggen, maar beiden in geest
van respect, autonomie en evenwicht.”
F: “We gaan er allebei van uit dat één van
de basiszaken van de politiek van de UGent
het respect is voor de autonomie van de faculteiten. De Raad van Bestuur en het rectoraat spelen daarin een bindende schakel.
Ons model verschilt in die zin van bijvoorbeeld de KU Leuven, die veel meer top-down
georganiseerd is. In ons participatief model
is het belangrijk wanneer je iets gedaan wil
krijgen om een draagvlak te creëren bij de
verschillende faculteiten, de studenten, het
academisch personeel, de administratie, enzovoort. Huidig rector Paul Van Cauwenberge heeft dat draagvlak steeds gezocht.”
Op welke vlakken zouden jullie het anders aanpakken dan de huidige rector?
F: “Op vlak van onderzoek zit de UGent
heel goed. Wij zijn wereldwijd één van de

Binnen twee maand
kiest de UGent een
nieuwe rector en
vicerector. Professor
Freddy Mortier is
de eerste die zich
formeel kandidaat
stelt, met als sidekick
Anne De Paepe.
door Tobe Steel en Fabrice Luyckx

snelst groeiende universiteiten wat betreft
publicaties en dergelijke. Daarnaast zijn er
punten waarin we wat zwakker staan zoals
interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. We moeten facultaire structuren wel degelijk in stand houden, maar één
van de zaken die we zeker willen realiseren
zijn structuren die het toelaten dat een gedeelte van de middelen rechtstreeks naar interdisciplinaire groepen gaat.”
A: “Samenwerking gebeurt niet enkel tussen verschillende disciplines. Om succesvolle
publicaties te hebben, is het ook belangrijk
om over nationale grenzen heen samen te
werken en het onderzoek in een internationaal perspectief te plaatsen.”
In een interview met Schamper twee jaar
geleden antwoordde u op de vraag wat u
zou doen als u voor één dag dictator-rector
mocht zijn, dat u dan de onderzoekscomponent van de faculteiten zou afschaffen en
interfaculteiten zou oprichten.
F: (lacht) “Dat is de hypothese van de dictator-rector. Die hypothese ligt mij niet. De
rector moet een democratische rector zijn. Je
moet weten waar je naartoe wil en aan de andere kant kijken wat haalbaar is.”

Woordbreuk
Er zijn grote hervormingen op til aan de
universiteit. De tweejarige master staat nog
steeds op de agenda.
F: “Ik ben geschandaliseerd door de manier waarop de Vlaamse Regering de hele

www.schamper.ugent.be
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kwestie van de tweejarige master heeft aangepakt. Ik ben persoonlijk al acht jaar aan dat
dossier aan het werken. De minister (Pascal
Smet, Vlaams minister van Onderwijs, n.v.d.r.)
heeft woordbreuk gepleegd: eerst gaat hij in
het parlement vertellen dat die tweejarige
master eraan komt om daarna de boel stop
te zetten. Het was een geval van ongelooflijk
slecht beleid van de Vlaamse Regering. Voor
de toekomst krijgen we nu stilaan een nieuw
kader voorgelegd, maar daarmee wordt het
gevoel van schandalisering alleen maar verhoogd. Het gaat lijnrecht in tegen het belang
van de studenten.”
Waarom is die tweejarige master zo belangrijk?
F: “Studieduurverlenging op zich is geen
goede zaak. Maar we zien nu dat veel studenten die in één jaar een scriptie moeten
schrijven de studiebelasting niet aankunnen.
Dat is asociaal. Studenten worden in feite
verplicht om een jaar of anderhalf jaar langer over hun studies te doen, maar ze krijgen
toch een masterdiploma van één jaar. Dankzij de Bolognahervorming zit je in Europa
met een systeem van volledige uniformering,
met als enige uitzonderingen Vlaanderen en
deels Nederland. Daardoor worden Vlaamse
studenten uitgesloten van de Europese weldaden. Iemand met een eenjarig masterdiploma kan bijvoorbeeld niet in Brussel of in de
Franstalige gemeenschap doctoreren, omdat
je dan vijf jaar gestudeerd moet hebben. En
dat terwijl Brussel hier maar vijftig kilometer
vandaan ligt.”
Denkt u niet dat uw scherpe kritiek op
minister Pascal Smet uw kandidatuur als
rector bemoeilijkt?
F: “Ik heb niets tegen Pascal Smet, hoor.
Ik ben tegen het beleid van de Vlaamse Regering. We zitten in een context waarbij de
richtlijnen rond onderwijs een beetje ontstemd zijn door de wijzigingen in het politieke landschap in Vlaanderen. We moeten
daar nog mee leren omgaan. De relaties met
de politiek blijven belangrijk, maar dat betekent niet dat ik geen kritiek mag hebben op
specifieke punten.”
U heeft de reputatie om heel openlijk een
standpunt in te nemen. Gaat u gas terug nemen als u rector wordt?
F: “Dat zal ik zeker doen. Ik ga geen opiniestukken meer schrijven en het debat rond
ethische kwesties laat ik vallen. Ik zal mij beperken tot onderwerpen die te maken hebben
met onderwijs en onderzoek, zoals alle rectoren van Vlaamse universiteiten dat doen.”
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Overbevolking
Ook de inkanteling van de hogeschoolrichtingen betekent een grote verandering
voor de UGent. Is het gevaar niet dat de
universiteit uit haar voegen barst?
F: “Om de studenten die er nu bijkomen
op te vangen stelt zich geen probleem. Een
andere vraag is dan of we door er 6000 studenten bij te krijgen, niet stilaan de grenzen
van een leefbare universiteit overschrijden.
34000 plus nog eens 6000 studenten wordt
een immens aantal. 34000 lijkt mij al een helse opgave om te gaan besturen.”

Freddy Mortier
Professor Freddy Mortier zag het
levenslicht op 22 maart 1958. Zijn
academische carrière startte hij in
de Wijsbegeerte aan onze alma mater, waar hij ook bleef plakken (met
een kleine omweg langs Parijs). Hij
verzorgt lessen filosofie aan de faculteiten Psychologie, Geneeskunde en
Letteren en Wijsbegeerte. Tot september 2012 was hij ook decaan van
laatstgenoemde faculteit. Zijn interesses liggen vooral in de bio-ethiek.
Zo is hij onder meer lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek, net zoals mevrouw De Paepe.
Mortier is niet op zijn mond gevallen
en laat zich vooral horen in het euthanasiedebat.

Anne De Paepe
Professor Anne De Paepe werd
geboren op 4 oktober 1955. Net als
Freddy startte ze haar carrière in Gent.
Daar specialiseerde ze zich in interne
geneeskunde en medische genetica. Ze
maakte even een sprong naar Londen,
om een jaar later naar Gent terug te
keren. In 1987 behaalde ze haar doctoraat en zes jaar later werd ze hoofd van
de Dienst Medische Genetica aan het
UZ Gent. Sinds 2011 is ze ook secretaris van de faculteitsraad Geneeskunde.
Daarnaast zetelt ze in diverse binnenen buitenlandse wetenschappelijke
commissies, advies- en bestuursraden
en kan ze een indrukwekkende bibliografische lijst aan academische publicaties voorleggen van bijna vijftig
pagina’s. ■

Zijn online-videolessen dan de oplossing?
F: “Ik vind dat onderwijs in eerste instantie iets persoonlijk moet blijven, maar ik ben
niet tegen het gebruik van videolessen, als
dat ondersteunend werkt. Spijtig genoeg is
persoonlijk contact bij ons beperkt door de
volle auditoria, vooral in de eerste jaren. In
het model waar we eigenlijk naartoe moeten,
vindt het contact tussen lesgever en student
in kleine groepen plaats.”
Kan een toelatingsexamen daartoe een
middel zijn?
A: “Ik sta er wat genuanceerd tegenover.
Geen enkele toelatingsproef biedt garanties.
Het voordeel in de faculteit Geneeskunde is
wel dat je de instroom wat beperkt en met
een kleinere groep begint in plaats van de selectie pas in het eerste jaar door te voeren.”
F: “Voor andere richtingen volstaat een
oriënterende proef om toekomstige studenten de mogelijkheid te bieden hun slaagkansen in te schatten. Men moet ervoor zorgen
dat studenten niet te lang blijven plakken.
Maatschappelijk gesproken is dat een ongelooflijk slechte zaak, zowel voor de student
zelf als voor de samenleving.”
U zegt dat de studieduurverlenging een
grote kost inhoudt. Is dat dan niet in tegenspraak met uw pleidooi voor een tweejarige
master?
F: “Neen, ik vind dat iedere opleiding zo
lang moet zijn als nodig. Bij een 3+2 systeem
moeten we erover waken dat de meerderheid
van de studenten daadwerkelijk in vijf jaar
afstudeert. In het huidige 3+1 systeem zien
we dat velen er in feite vijf, zes of zelfs zeven jaar over doen. Het effect van de flexibilisering is dat studenten veel te lang blijven
hangen. Het gemiddelde aantal studiepunten
dat een student jaarlijks opneemt, gaat systematisch naar beneden. Dat is een slechtere
toestand dan wanneer men een goede opvolging heeft, met realistische termijnen en een
houdbare studieduurbelasting.”
Over welke kwaliteiten moet een goede
rector beschikken?
A: “Naast ervaring is ook de persoonlijkheid belangrijk. Je moet in zo’n functie goed
kunnen luisteren, compromissen maken,
eerlijk, rechtvaardig en wijs zijn. Je moet ook
beslissingen kunnen nemen, zelfs als je daar
soms helemaal alleen in staat.”
En jullie kunnen dat?
A: “Ja.”
F: “Ik denk dat we dat in het verleden al
bewezen hebben.” ■
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Jean Paul Van Bendegem
Schamper interviewt de gasten van de Exclusieve Salondebatten georganiseerd door het
Vermeylenfonds. In deze tweede aflevering praten we met Jean Paul Van Bendegem, gastprofessor aan de UGent en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de VUB.
Op 20 maart gaat de filosoof en wiskundige in debat met studenten over oneindigheid.
door Jago Kosolosky

Waarom heeft u voor dit onderwerp gekozen?
“Het moet een onderwerp zijn dat voor
mensen vertrouwd overkomt, maar tegelijkertijd ook wat bizar klinkt. Ik ben een notoir
tegenstander van wiskundige oneindigheid.
Kijk naar ons eigen leven: zo eindig als wat.
En toch zeggen ze mij dat als we dat willen
beschrijven met het beste wat we hebben, namelijk de wiskunde, die oneindigheid essentieel is. Dit lijkt toch echt op een kanon om
een mug af te schieten. Leo Apostel (Vlaams
filosoof en promotor van Van Bendegem,
n.v.d.r.) heeft me kunnen warm maken voor
het volgende idee. Wat zou de extreme positie opleveren? Wat hou je over als je aan het
oneindige geen enkele rol toekent? Het meest
verstandige antwoord dat je kreeg was niets
bruikbaars. Dat heb ik voor mijn doctoraat
zitten uitvlooien en mijn antwoord was uiteindelijk dat je zaken verliest, maar niet in die
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mate dat de wiskunde nutteloos wordt voor
de natuurkunde.”
Krijgt u veel tegenkanting met zo’n
idee?
“Ja hoor, ik heb al van alles zitten verzinnen om hen gerust te stellen. Ik zeg dan
meestal, wat jullie overdag doen, zal ik ’s
nachts wel herschrijven. Doen jullie maar
gewoon voort! (lacht) Het is complete doch
gestructureerde waanzin, die oneindigheid,
Monty Python voor academici! En buiten de
wiskunde kom ik op het terrein van de religie.
En dan krijg ik iedereen daar tegen mij! Het
is misschien een beetje kort door de bocht,
maar als je de geschiedenis bekijkt, zie je dat
vanaf de middeleeuwen de theologie en de
wiskunde elkaar voortdurend geïnspireerd
hebben. Daar zit voor mij een historische parallel in. Dus als je in het ene geval gaat voor
strikte eindigheid, dan volgt dat ook in het
andere geval.”

Toch heeft u zichzelf in het verleden een
spiritueel atheïst genoemd, wat moeten we
daaronder verstaan?
“Vandaag de dag verkies ik de term ervaringsatheïst: het is niet louter een beredeneerde positie, het is hoe ik in de wereld
sta. Het basisidee voor mij is dat je jezelf als
deel beschouwt van het universum. Voor mij
is het typisch christelijke beeld van het universum, waarin God de mens plaatst, onzin.
Dan is die mens geen deel van het universum.
Vanuit een atheïstische blik ben ik volwaardig onderdeel van het universum en op die
manier ook ermee verbonden. Ik weet dat het
belachelijk klinkt, maar als je leest dat wij de
helft van ons DNA delen met de banaan, dan
zie ik mijzelf als effectief verwant met die banaan. Ik ga ze nog altijd eten hoor, want ik
weet dat die banaan niet bewust is. Wat dat
betreft, is er dus geen probleem. (lacht)”
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“Ik vertelde dat ik mijn dagen doorbreng met lezen en schrijven, waarop dat ventje meteen antwoordde: ‘Dat leren wij nu al hoor!’”
How to defend society against 
science
In het verleden heeft u uw bewondering
uitgesproken voor het artikel van Feyerabend, How To Defend Society Against Science,
waarin het idee wordt vooruitgeschoven dat
als de wetenschap niet begrensd wordt, de
wereld naar de vaantjes gaat.
“Klopt, mijn bewondering voor de man
is vooral een resultaat van zijn geestige manier van doen en schrijven. Ook hier kiest
hij voor een manifest provocerende titel omdat wij meestal het omgekeerde denken. Het
idee dat de wetenschap begrensd wordt door
de maatschappij. Ik ben net als Feyerabend
sceptisch wanneer men mij verzekert dat een
probleem wel wordt opgelost door de wetenschap. In het verleden werkte dat ook zo,
maar het is toch relatief vaak voorgekomen
dat zij met oplossingen gekomen zijn die deel
van het probleem werden. Als je iets verandert in de wereld, hoeven die veranderingen
geen rekening te houden met de tijdschaal
van de mens. Ik vind het goed dat Feyerabend het ongebreidelde enthousiasme van de
wetenschapper wil temperen. Het argument
was dat wanneer de maatschappij zou tussenkomen, de wetenschap niet moet beweren
dat ze niet vooruit kan. Neem bijvoorbeeld
de deeltjesversneller in Genève. Was de bouw
hiervan niet doorgegaan, was er niks verloren hoor. Die gasten zijn creatief genoeg en
zouden wel andere middelen bedacht hebben
om toch een experiment te kunnen bedenken
om het fameuze Higgs-Boson op te sporen.
Een theorie is vandaag zo complex geworden
dat je een aantal afleidingen moet maken om
tot een experiment te komen. Na het experiment moet je weer opklimmen naar de theorie en die weg kan lang of kort zijn. En als
de weg wat langer is, maar die afleiding is in
orde, dan heb je toch een even sterke ondersteuning.”
U bent erevoorzitter en stichtend lid van
SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie
van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, n.v.d.r.). Hoe verzoent u de positie van
Feyerabend met uw rol binnen een organi-
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satie die volgens sommigen pleit voor onbegrensde wetenschap?
“SKEPP is ondanks uiterlijke schijn een
heterogene vereniging. Er zitten effectief
zware wetenschapsenthousiastelingen, ware
optimisten tussen. Er zijn ook leden die een
uitgesproken genuanceerde kijk hebben, zoals ikzelf. Voor wat we doen is dat verschil
niet zo essentieel. Ik zie SKEPP namelijk als
de Test-Aankoop van de wetenschap. TestAankoop kijkt naar wasmachines en zegt
waar je als consument het best aan je trekken
komt. Meer vragen worden er niet gesteld. Er
lopen astrologen, helderzienden en homeopaten rond. Dan zegt SKEPP, goed, we gaan
eens kijken wat dat product waard is. Voor
die taak volstaat een naïeve wetenschapsopvatting.”

Mastermind
U deelt een lange geschiedenis met Koen
Raes, de ondertussen overleden stichter van
Schamper.
“Ja, we hebben elkaar leren kennen in het
atheneum op de Voskenslaan. Koen heeft mij
leren lezen, heeft mij ertoe kunnen brengen
onder meer Dostojevski aan te pakken, en
dat was labeur. Bij mij is de kanteling er gekomen door Elsschot, dat was voor mij de
revelatie. Het was literatuur die ging over herkenbare dingen. Ik heb wel de grote eer dat ik
in het laatste jaar van het humaniora Koen
door een herexamen wiskunde heb geholpen.
Hij heeft mij leren lezen, ik heb hem leren rekenen. Later op de universiteit, wanneer hij
dan met een groep mensen in de beruchte
Korte Meer nummer zes is ingetrokken, ben
ik er na een jaar ook bijgekomen. Daar is dan
Schamper ontstaan in de kelder. Ik was trouwens de persoon die als eerste ervoor heeft
gezorgd dat we in een klap tien à twintig lezersbrieven kregen. In die periode was er een
gezelschapsspel dat enorm succes had, Mastermind. Ik heb toen een artikeltje geschreven om uit te leggen dat intelligentie daar
niks bij komt doen. Het is gewoon opsommen van mogelijkheden. Daarbovenop toonde ik nog eens aan dat het normaal gezien
altijd moet lukken in zes stappen, behoudens
enkele uitzonderingen. Opeens stroomden

de lezersbrieven binnen. ‘Hoe durf je, je moet
daar wel bij nadenken!’ (lacht) We hadden lezersbrieven! Dat was mijn eerste succesvolle
bijdrage.”
U wordt vaak omschreven als Vlaanderens bekendste filosoof, u heeft academisch
en maatschappelijk enorm veel betekend.
Wat wilt u nog bereiken?
“Een positie verwerven aan de universiteit,
dat was mijn betrachting en dat is gebeurd. Ik
acht mezelf nog steeds tot niet veel anders in
staat. Decaan worden was een extra. Hadden
ze me dat verteld in het begin van mijn loopbaan, had ik hen uitgelachen. En trouwens,
Vlaanderens bekendste vind ik overdreven,
Etienne (Vermeersch, n.v.d.r.) leeft nog altijd
hoor! (lacht) Ondertussen biedt de nieuwe
generatie zich ook aan: Patrick Loobuyck,
Ignaas Devisch, noem maar op! Maar goed,
ik heb een stem in het maatschappelijk debat.
En dit alles is meer dan ik ooit had gedacht.
Ik heb nu het idee dat ik leef in extra time. Ik
heb nu net De Vrolijke Atheist uit en dat boek
doet het goed. Ik denk dat we de kaap van
vijfduizend gepasseerd zijn. Ik geniet daar nu
van, al had ik dat nooit verwacht. Als je weet
dat je door de helft daarvan gelezen wordt,
dat doet iets. De andere helft geeft het cadeau
natuurlijk! (lacht) Lezen en schrijven wil ik
blijven doen. Een zoontje van vrienden, zes
of zeven jaar oud, vroeg mij ooit wat ik nu eigenlijk deed. Ja, wat doet een filosoof? Ik vertelde dat ik mijn dagen doorbreng met lezen
en schrijven, waarop dat ventje meteen antwoordde: ‘Dat leren wij nu al hoor!’ (lacht)”
Komt er een terugkeer naar Gent?
“Ik zal eerlijk zijn, tot tien jaar geleden
zou ik zwaar getwijfeld hebben als men mij
had gezegd dat ik terug mocht komen naar
Gent. Maar als ik nu zie wat mensen als Johan Braeckman trotseren... Die massa’s studenten; mijn grootste groep aan de VUB is
iets minder dan vierhonderd. Hier in Gent
heet dat nu een seminarie zeker? Eerst even
een voorstellingsrondje. (lacht) Dus neen bedankt, gastprofessor is voldoende. Maar over
die aantallen, de rationalisering zet zich door
natuurlijk. Vakken waar minder dan vijf studenten zich voor inschrijven zouden volgens
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sommigen beter verdwijnen. Wat een onzin!
Als je drie mensen hebt die opgeleid willen
worden in een misschien wat esoterisch vak,
dan moet dat toch wel kunnen. Maar neen,
dan maakt men de financiële balans op en die
is negatief natuurlijk. Ik bepleit al zo lang op
de VUB en het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, n.v.d.r.) om één of twee procent opzij te zetten voor onnozele dingen,
onder die term ook liefst. Voor wanneer een
gek eens iets wil onderzoeken. En je moet er
niet in geloven maar je moet het hem laten
doen, je weet toch nooit. Dat kan niet meer,
want de return on investment zal normaal gezien nihil zijn. Geld erop inzetten zou ik ook
niet doen, maar ik vind het erg dat zoiets niet
meer kan.” ■
In de derde aflevering van deze reeks leest
u een interview met Francine Mestrum
over neoliberalisme en solidariteit.
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De rector reageert
Beste UGent1010,
Ik heb je uitvoerige mail aandachtig gelezen.
Ik heb veel sympathie en begrip voor de lovenswaardige doelstellingen welke jullie studentenvereniging UGent1010
vooropstellen. Toch heb ik enkele bedenkingen bij jullie verzoek.
Zoals je zelf reeds aangeeft is het project Omgekeerde Dag in 2012 als proefproject besproken en goedgekeurd
geweest door de Sociale Raad waarbij dit project in duur beperkt was en er een evaluatie door dezelfde Sociale Raad
zou gebeuren begin 2013. Wellicht weet je dat de Sociale Raad, conform het decreet op de studentenvoorzieningen,
een decretaal erkend adviesorgaan is en conform dat zelfde decreet bevoegd is om adviezen uit te brengen omtrent
het maaltijdbeleid t.b.v. de studenten. Op donderdag 24 januari 2013 werd het project 'Omgekeerde Dag' geëvalueerd door de Sociale Raad en werd er uitvoerig gedebatteerd door de aanwezige leden van deze adviesraad. In deze
adviesraad zetelen drie rechtsreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, vier rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en een student-afgevaardigde VKV. Zoals je weet ben
ikzelf geen lid van de Sociale Raad.
Bij de stemming omtrent dit punt werd het aanhouden van de 'Omgekeerde Dag' niet behouden (ook bij de studentengeleding was hiervoor
geen meerderheid) en werd er geopteerd om in de universitaire restaurants op donderdag de menuprogrammatie dermate aan te passen zodat
er bij de dagschotels steeds twee vegetarische gerechten zouden aangeboden worden naast twee niet-vegetarische gerechten. Tevens zouden een
aantal vegetarische gerechten een extra korting krijgen, dit naar analogie met het gezondheidsbeleid waarbij eveneens een aantal dagschotels
die het predicaat 'gezond' ontvangen.
Inzake voedingsbeleid heeft de UGent steeds aandacht gehad voor duurzaamheid. Bijna 20 jaar lang kunnen studenten elke dag een vegetarische dagschotel verkrijgen in de universitaire restaurants. Niet enkel op donderdag maar op elke dag van de week. Tevens werd het aanbod van belegde broodjes het laatste jaar sterk vernieuwd waarbij elke dag meerdere vegetarische broodjes en een warme snack te verkrijgen
zijn. Meer dan een jaar geleden werd inzake het maaltijdbeleid, in samenspraak met de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, een charter
opgesteld omtrent het project duurzame vis waarbij onze academici permanent mee helpen sleutelen aan een duurzaam programmatiebeleid
inzake duurzame vis. Tevens wordt er gewerkt, ook op wetenschappelijke basis, aan een duurzaamheidsbarometer die onze afdeling Maaltijdvoorziening kan toelaten om het aspect 'duurzaamheid' als een objectief meetbaar gunningscriterium op te nemen in zijn lastenboeken inzake
de aankoop van voeding. Dergelijk objectief meetbaar gunningscriterium is absoluut noodzakelijk om op een correcte manier de regelgeving
inzake de overheidsopdrachten na te leven. Het is duidelijk dat we vanuit de UGent inspanningen leveren om duurzaamheid te implementeren
in een transitiemodel.
Medewerkers, zowel onze academici als de verantwoordelijken inzake voedingsdistributie, hebben evenwel voldoende ruimte en tijd nodig
om dit belangrijk transitieproces op een kwalitatieve en realistische manier vorm te geven en te implementeren. Niet enkel het element duurzaamheid speelt echter een belangrijke rol inzake voedingsbeleid. Er dienen ook overwegingen gemaakt te worden inzake de economische
haalbaarheid, gezondheid, nutritioneel evenwicht, diversiteit, voedingsveiligheid, marktaanvoer, infrastructuur en organisatiemodel.
Als rector tracht ik begrip op te brengen voor alle standpunten en voor alle adviezen teneinde een pluralistisch en democratisch beleid gestalte te geven waarbij aandacht is voor de noden en verlangens van alle minderheden maar ook van de meerderheid. Wat studentenaangelegenheden betreft dien ik, conform de regelgeving (het decreet op de Studentenvoorzieningen van 29 juni 2012 en het Participatiedecreet van
19 maart 2004 ), over dergelijke belangrijke materie - een materie die het persoonlijk belang en de individuele vrijheid aanbelangt - advies in te
winnen van de Sociale Raad. Ik vind het daarenboven aangeraden hierover ook de GSR (Gentse Studentenraad) te consulteren. In deze brede
studentengeleding blijkt, op heden, nog geen breed draagvlak te bestaan voor jullie initiatief.
Vanuit de afdeling Maaltijdvoorziening werd me evenwel stellig toegezegd dat deze afdeling verder zal blijven werken aan een duurzaam
voedingsbeleid en dit in samenwerking met de faculteit Bio - ingenieurswetenschappen.
Met vriendelijke groeten,
Paul van Cauwenberge
Rector
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Gent-Sint-Pieters:
A Christmas
Carol Revisited

Iedereen weet het: wie aan het Sint-Pietersstation een plekje wil vinden voor zijn fiets, kan maar
beter tien minuten vroeger vertrekken. Studenten die hun tweewieler te lang laten staan of wildparkeren, riskeren bovendien ver(fiets)weesd achter te blijven. Farizeïsche pesterijen of broodnodige hand van God? door Frederik Neirynck
Een fietsorgie, dat is wellicht waar toeristen aan denken bij het zien van het Maria
Hendrikaplein. Tijdens een telling op zondag
7 oktober trof het Gents Milieufront in de
stationsbuurt 9 743 fietsen aan, ruim 4 000
meer dan het aantal beschikbare plaatsen op
dat moment. Sinds de werken aan het station
van start gingen, voltrekt er zich dan ook een
onnavolgbaar gesjacher met fietsenstallingen, in een poging de bestaande capaciteit op
peil te houden en stilaan uit te breiden. Zo
opende op 29 oktober het eerste deel van de
ondergrondse Lovelingstalling, goed voor 1
700 extra plaatsen.
Toch bracht ook dat weinig zoden aan de
dijk: in een mum van tijd stonden de nieuwe
rekken propvol. Geert Dierckx van NMBSHolding ziet het anders: “Er is nog veel vrije
fietsparking aan de Sint-Denijslaan. Als de
fietsrekken niet als langdurige opslagplaats
gebruikt worden, is er geen tekort.” Maar net
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daar wringt het schoentje: een blik op de rekken leert dat veel fietsen verwaarloosd achterblijven.

Gij zult niet deponeren
Reden genoeg voor Max Mobiel, de sociale vzw die de stallingen beheert, om tussen 19
en 21 december een grootschalige labelactie
te ondernemen. Verkeerd opgestelde fietsen
werden al langer verwijderd, maar nu kregen
ook meer dan 7 591 correct gestalde fietsen
een gekleurd bandje rond hun achterwiel. De
kleine lettertjes van het ‘huishoudelijke parkeerreglement’ geven de beheerder immers
het recht “een voertuig te verplaatsen ingeval het meer dan drie weken in de parking
gelaten wordt”. En ja, ook de met roodwitte
stippen gepimpte fiets die je van je dode oma
erfde, is een voertuig.

Wat bleek? Op 22 januari — na meer dan
vier weken — waren bijna 2 000 zegels nog
intact. Een kwart van alle fietsen bleef dus
een maand lang onaangeroerd. 430 van die
weesfietsen hokten samen in de gloednieuwe
Lovelingstalling. Begin februari begon men
de tweewielers in kwestie ook effectief los te
slijpen. 969 exemplaren vlogen zo al uit de
rekken.
Voortaan is het de bedoeling om op regelmatige basis fietsen te labelen, en na drie
weken op te ruimen. De verwijderde fietsen
worden in eerste instantie opgeslagen in de
oude tramtunnel, na vier weken verhuizen
ze naar het stedelijke depot in de Academiestraat. Een arbeidsintensieve en ruimteverslindende operatie, zeker als je weet dat
slechts een vijftigtal fietsen inmiddels terug
opgepikt werden door hun baasje.

www.schamper.ugent.be
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“Die labelacties zijn belangrijk”, zegt ook
Eva Van Eeno van de Fietsersbond, “want
weesfietsen staan in de weg van pendelaars.
Een publieke stalling is geen fietsendepot.”
Het doel van de actie mag dan wel nobel zijn,
de timing kon beter. “Het moet wel fair gebeuren: geef mensen genoeg tijd om hun
fiets weg te halen, dus doe het niet tijdens de
examens of de vakantie. De communicatie
omtrent de opstart van het intense weesfietsenbeleid was totaal ondermaats.”
Eerder formuleerde ook kersvers schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen)
al zijn bedenkingen: “De kerstvakantie en de
blok zijn geen ideale periode voor zo’n telling. We moeten ze overdoen op een ander
moment om betrouwbare cijfers te krijgen.”
Betty Borgers, die met de Gentse Studentenraad onderzoek voert naar de fietsenstallingen aan onze faculteiten, beaamt: “Het
wegplaatsen van fietsen is onaanvaardbaar
als de studenten niet eerst op de hoogte gebracht worden.”
Een terechte bekommernis, zo beseft Geert
Dierckx: “In de loop van deze week zullen er
bijkomende borden en flyers komen met als
duidelijke boodschap dat er maximum drie
weken geparkeerd kan worden. Verder willen we de communicatie verbeteren door een
beroep te doen op de kanalen van de UGent
en de hogescholen. Studenten die lange tijd
afwezig zijn, vragen we om hun fiets in de
bergplaats van hun kot te stallen en niet aan
het station.”
“In samenwerking met de stad, de hogescholen en de universiteit zal er ook worden
gezocht naar een oplossing voor het langdurig stallen van studentenfietsen”, vult Gisèle
Roegiest van Project Gent-Sint-Pieters aan.
“Enerzijds via sensibilisatie, anderzijds door

Foto: Frederik Neirynck

Als Kerstmis in het land is

locaties te zoeken waar de fietsen tijdens de
vakantie achtergelaten kunnen worden.”

Nog even geduld
De metamorfose die Gent-Sint-Pieters
de 21ste eeuw moet inloodsen, loopt nog tot
2020. Duurzame mobiliteit staat daarbij ‘uiteraard’ centraal: op termijn moet er onder
de opengewerkte stationshal ruimte zijn voor
10 000 fietsen, al zal dat wellicht pas tegen het
einde van de werken — over zeven jaar — gerealiseerd worden. Alle bovengrondse rekken verdwijnen daarna bovendien, waardoor
de marge opnieuw klein dreigt te worden. In
2008 kwam 18% van de treinreizigers al met
de fiets naar het station, terwijl men verwacht
dat het aantal opstappers nog zal stijgen van
45 000 naar 60 000 per dag. “Bovendien moet
je rekenen dat een stalling als vol wordt beschouwd eens hij voor 80% gevuld is. Vanaf
dan moet men te lang zoeken en begint het
hinderlijke wildparkeren”, vertelt Eva Van
Eeno.
De fietsenstallingen staan in schril contrast met de ondergrondse megaparking voor
2 700 wagens. Die was eind 2010 reeds afge-

werkt en wordt ook vandaag nog voor minder dan de helft benut. Van Eeno is scherp:
“Was dat nu de prioriteit? Waarom krijgt het
autoverkeer een rechtstreekse afrit van de R4
en moeten fietsers het met veel minder kwaliteit stellen? In Nederland bestaan er bijvoorbeeld elektronische systemen waarbij elk rek
aangeeft of het vrij is of niet, en hoe lang de
fiets er al staat. Waarom kan dat niet in Gent?
Beetje bij beetje zien we verbeteringen, zeker wat betreft signalisatie en verlichting,
maar de stallingen en de fietsroutes richting
het station blijven een knelpunt. We vragen
ons af welke verkeersdeskundige het huidige
masterplan ontworpen heeft.”
Conclusie? Wie zijn fiets ordentelijk wil
stallen aan het station, zal — mede dankzij
de opruimacties — uiteindelijk wel een plekje
vinden. Al moet je er soms wel een onherbergzame zoektocht tot aan de Sint-Denijslaan voor over hebben door stof, koude en
duisternis. Een beetje zoals Jezus, quoi. Reken
er echter niet te veel op dat een os en een ezel
straks het ijs van je zadel komen wasemen.
En vergeet na drie weken de stal niet te verlaten! ■

Onderwijskort: Aan de arbeid
ASV Het jaar 2012 was hard labeur voor de
Belgische student, en dat niet alleen tijdens
de blokperiode. Heel wat studenten zijn ook
(en misschien vooral) te vinden voor studentenarbeid waarvan het resultaat wel vast
staat, onder het moto “show me the money”.
Een studentencontract kan maar maximum
50 dagen per jaar, en 2012 was het eerste jaar
dat studenten zelf deze dagen mochten plannen. Er werd dan ook een pak meer gewerkt
buiten de zomermaanden, al bleven die laatste nog steeds het populairst : tussen juli en
september 2012 werden er maar liefts 5 740
www.schamper.ugent.be

000 dagen gepresteerd. Benieuwd of de studietijdmeting via Minerva daaraan kan tippen.
Voor de heren die nog geen job (of lief )
aan de haak konden slaan : de leeftijdsgrens
voor spermadonatie werd recent verlaagd tot
21 jaar. Iin het UZ kan u zich eens goed uitleven, en gaat u met centjes naar huis. Dat nageslacht (en een wel erg grondige check-up)
krijgt u er gratis bij.
Ook vrouwen kunnen eicellen doneren,
maar waarom zou je het daarbij laten? Vorige maand liet George Church, een geneti-

ca-expert van Harvard weten dat hij in staat
zou zijn een Neanderthalerbaby te creeeren,
mits enige vrouwelijke assistentie. Naast zin
voor avontuur was ook een stevig stel heupen
onderdeel van de vereisten (ooit al eens een
Neanderthalerschedel bekeken?). Jammergenoeg voor potentiële kandidates houdt de
professor nu vol dat hij verkeerd werd begrepen. Het is niet zeker of de uitdrukking “te
mooi om waar te zijn” hier echt van toepassing is (ook daar zit die schedel voor iets tussen). ■
Schamper 524
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Erasmus in gent
Erasmussers komen van overal in Europa naar Gent op zoek naar een plezante studentenstad,
nieuwe vriendschappen en soms ook nieuwe liefdes. Sommigen moeten hun lief maandenlang
achterlaten, anderen laten een oogje vallen op de Gentse studenten. Hoe gaan buitenlandse studenten om met liefde, flirten en relaties? door Nathalie Dujardin
Katka, 21
Slowakije
Biochemie

Janka, 21
Slowakije
Financieel management

“Ik heb hier al heel wat leuke mensen leren
kennen. Tot nu toe is er nog niemand mij in
het oog gesprongen om iets meer bij te proberen, maar ik wacht. Ik sta ervoor open om
waar dan ook een relatie te beginnen, omdat
ik een internationaal persoon ben. Misschien
blijf ik in mijn land wonen, misschien ook
niet; het hangt van verschillende redenen
af. Een reden om niet in Slowakije te blijven
is bijvoorbeeld wanneer ik verliefd word op
iemand elders in Europa. Liefde kan een once-in-a-lifetime opportunity zijn, en die kans
wil ik niet missen. De Belgische jongens zijn
knap, leuk en vrij groot; daar hou ik wel van.
Ik vind de meisjes zelfstandig, maar op de
een of andere manier ook kwetsbaar. Ze zijn
stijlvol en mysterieus, al weet ik niet waarom.
Valentijnsdag wordt wel gevierd in Slowakije,
maar het is niet zo speciaal. Sommigen vinden het te commercieel, anderen vinden het
een goede gelegenheid om hun liefde te tonen. Er zijn op Valentijnsdag altijd feestjes en
verschillende aanbiedingen in clubs, winkels,
reisbureaus enzovoort.”

“Ik heb al twee en een half jaar een relatie en dat is niet makkelijk nu ik op Erasmus
ben. Gelukkig komt mijn vriend twee keer
naar België en ga ik ook een keer naar hem,
dus ik kan niet klagen. Het duurt wel een tijdje om gewoon te worden aan het idee dat je
alleen bent. Ik heb hier in Gent nog niet echt
veel knappe jongens ontmoet, geen Belgen en
ook geen Erasmussers. Ik vind dat ze er maar
jong uitzien voor hun leeftijd.”

Rousonara, 24
Finland
Grafische vormgeving
“Ik ben afkomstig uit Tampere, Finland,
en ik heb een vriend. Ik ben ervan overtuigd
dat Erasmus een zekere invloed zal hebben op
onze relatie, omdat we niet de hele tijd samen
kunnen zijn. Gelukkig hebben we Skype en
kunnen we elkaar op die manier zien. Ik denk

dat zoiets wel helpt als je elkaar mist. Finland
is niet zo heel ver van België en we zien elkaar
weldra terug wanneer hij me komt bezoeken.
Ik vind de studenten hier vriendelijk, leuk en
ook wel aantrekkelijk. In Finland vindt men
Valentijnsdag niet zo speciaal en veel te commercieel. Het is bij ons ook meer een viering
van de vriendschap — niet enkel tussen geliefden dus. Het is wel tof om te zien hoe het
gevierd wordt hier in Gent. Misschien geef
ik mezelf ook toestemming om de Belgische
chocolade voor de eerste keer te proeven...
Het is toch Valentijn hé.”

Marcin, 21
Polen
Rechten
“Ik heb geen vriendin, maar ik heb al enkele mensen leren kennen in Gent. De meisjes zijn hier echt heel mooi. Het is een ander
soort schoonheid dan bij Poolse meisjes …
De Belgische zijn bijvoorbeeld groter en eleganter.” ■

Alican, 22
Turkije
Letterkunde en Economie
“Momenteel heb ik geen vriendin. Ik heb
in Gent nog niemand leren kennen om een
relatie mee te beginnen, maar er zijn hier wel
veel aantrekkelijke studenten. Vooral omdat
ze afkomstig zijn van zo veel verschillende
landen. Langeafstandsrelaties zijn volgens
mij toch niet zo’n goed idee. Ik heb het twee
keer geprobeerd en het is twee keer mislukt.
Een koppel moet bij elkaar zijn om hun relatie te doen slagen, vind ik.”

L’Auberge Espanole
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SCHAMPER
“I admit I'm being paid well, but it's no more than I deserve.
After all, I've been screwed more times than a hooker.”
Sean Connery
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schot
Valenpijn: wat je beter niet geeft
1. Alles van Me 2 You
2. Jezelf als valentijnscadeau
3. Gaan eten in de Brug
4. Saunapants. Do not google!
5. Een lidkaart van Kajira
6. Ongewenste zwangerschap
7. Pepperspray
8. Chrysanten
9. Levende objecten
10. Lastminute spullen ‘lenen’ van je kleine broer of zus
11. Een tattoo
12. Een dode puppy
13. Haar trakteren op een Strawberry Milkshake
14. Trichomonas Vaginalis. Again, do not google!
15. Alles met ‘forever’
16. Een zakdoek chloroform
17. Dick in a Box
18. Matchende gele k-way’s
19. Wat je vorig jaar van je partner kreeg.
20. Een nier
21. Een onaangekondige statusverklaring op Facebook.

Wetenschap
Food for thought
De ‘Omgekeerde Dag’ is dan wel verdwenen uit onze studentenresto’s, toch is dat geen
valabel argument om niet deel te nemen aan
Dagen Zonder Vlees. Donderdag is vanaf nu
namelijk 2Veggiedag. Maar er zijn nog meer
redenen om eens geen vlees te eten. Een onderzoek van de universiteit van Oxford heeft
aangetoond dat vegetariërs 32% minder kans
hebben om door hart- en vaatziektes het
hoekje om te gaan of gehospitaliseerd te worden. De Britse onderzoekers volgden elf jaar
lang 45.000 mensen, waaronder zo’n 15.000
vegetariërs vooraleer ze tot deze conclusie
kwamen. Bij het onderzoek hielden ze ook
rekening met andere factoren zoals roken,
alcoholconsumptie en sociale achtergrond.
Francesca Crowe, een van de auteurs van de

studie, verklaart dat dit grote verschil voornamelijk te wijten is aan de gemiddeld lagere
cholesterolgehaltes en lagere bloeddruk van
vegetariërs. “Dieet is een belangrijke factor
voor hartziektes,” vervolgt ze. Het enige geldige excuus om niet deel te nemen aan Dagen
Zonder Vlees is en blijft dus ‘maar vlees is te
lekker om te laten’.

Dust and bones
‘A horse, a horse, my kingdom for a horse!’
Dat zijn de legendarische woorden die Shakespeare in de mond van Richard III legde.
Of hij deze woorden ook echt sprak tijdens
de Slag bij Bosworth Field op 22 augustus
1485, mag Joost weten. Richard III sneuvelde
die dag, als allerlaatste Britse koning die ooit
op het slagveld het leven liet. Zijn dood betekende het einde van de Rozenoorlog. Voor
meer dan vijfhonderd jaar was zijn begraafplaats een mysterie, tot vorig jaar onder een
parkeerplaats in Leicester een skelet werd
gevonden waarvan vermoed werd dat het Richard III wel eens kon zijn omdat zowel de
datering als de fysieke eigenschappen en de
verwondingen overeenstemden met wat we
van hem weten. Onderzoekers aan de universiteit van Leicester hebben vervolgens de
dichtste nog levende verwant van Richard III
opgezocht, een Canadese meubelmaker genaamd Michael Ibsen, voor een DNA-test.
De test bevestigde inderdaad dat de gevonden stoffelijke resten die van Richard III zijn.

Dode beentjes.

Foto: www.guardian.co.uk

Slippery when wet
Een van de grote frustraties van menig
curieus kind en onwetende ouder is als antwoord op een vraag een verslagen ‘ik weet het
niet’ te ontvangen of te geven. Neurobioloog
Tom Smulders van Newcastle University
stond misschien aan een van die twee kanten
van de vraag waarom onze handen rimpelig
worden als ze een tijdje nat zijn. Als door os-

Vinger met rimpels.

Foto: www.meesterbrein.com

kort

mose water in onze huid trekt, reageren onze
zenuwen daarop. Onder invloed van het autonome zenuwstelsel, dat bijvoorbeeld ook
onze hartslag regelt, trekken de bloedvaten in
de vingertoppen samen, wat het volume doet
afnemen en de huid doet rimpelen. ‘Maar
waarom dan?’ krijst een hypothetisch kind
met schriele stem. Het antwoord blijkt grip te
zijn. Zonder die rimpels is het moeilijker om
wortels uit natte grond te trekken, een iPhone
vast te houden in de regen of blootvoets over
een natte, glibberige bodem te lopen. Smulders zou geen wetenschapper zijn, mocht
hij het niet testen, dus lieten hij en zijn collega’s vijfenveertig mensen afwisselend droge
en natte, rimpelige handen natte en droge
voorwerpen verplaatsen. Hij concludeerde
dat rimpelige vingers handiger zijn voor het
vastnemen van natte voorwerpen.
Als afsluiter geven we u nog een extra antwoord op een kindervraag gratis weg: de hemel is blauw, ook al is lucht kleurloos en het
heelal zwart, vanwege Rayleigh scattering: fotonen met een relatief hogere frequentie en
lagere golflengte (blauw dus) worden meer
verstrooid door moleculen in de lucht dan fotonen met een lagere frequentie. Er komt dus
van alle kanten blauw licht op ons af, terwijl
de rest van het zichtbaar lichtspectrum een
minder woelige reis tot op aarde aflegt. Uw
kind zal ons alvast dankbaar zijn. ■
door Sebastian Ippolito

Foto: Quinten Bafort

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de
microgolfoven. door Quinten Bafort
Gevaarlijk speelgoed, gouden kalf
van de studentenkeuken of icoon van de
haast, hoe men het ook draait of keert,
de microgolfoven is de R2-D2 onder de
keukenrobots, een klein technisch wonder in een grootse rol. Dat we haar gebruiken om onze spijzen en dranken te
verwarmen, weet elk westers kind, maar
slechts een enkeling begrijpt wat er gebeurt in die luttele minuten tussen het
sluiten en openen van deze stalen wonderdoos. In de hoop het licht te zien,
kan men uren door het deurrooster turen naar het troosteloze tafereel van een
lamp die een draaiende lasagne in de
spotlights plaatst, doch werpt ze geen
licht op het grootste geheim van de moderne keuken: het microgolfmysterie.
Onze taalgenoten die de gebieden
ten noordoosten van ons land bevolken,
spreken niet van de microgolf maar van
de magnetronoven. De magnetron is het
kloppende hart van de microgolfoven,

op het eerste zicht niet meer dan een vacuümbuis met een centrale staaf in een
magnetisch veld, maar geef dit wonderlijke toestel stroom en het antwoordt in
microgolven. Tot ergens halverwege de
vorige eeuw werd het vooral gebruikt in
radars. Percy Spencer, een Amerikaans
elektronicagenie, stelde op een dag vast
dat de microgolven een chocoladereep
deden smelten. De man zag onmiddellijk
het enorme potentieel van de magnetron
voor de voedselbereiding en begon een
reeks proeven die uiteindelijk leidde tot
de microgolf zoals wij die nu kennen.
Ons voedsel is opgebouwd uit talrijke
moleculen zoals vetten, koolhydraten,
eiwitten en water. Deze deeltjes trillen en
draaien nogal chaotisch in het rond. De
temperatuur is een maat voor hun beweeglijkheid: hoe meer de deeltjes wiebelen, hoe hoger de temperatuur. Om
eten op te warmen volstaat het dus om
de moleculaire bouwstenen wat meer in

beweging te brengen. In de microgolfoven wordt dit bereikt met microgolven.
Vergelijk het met een volle concertzaal:
in het begin is alles behoorlijk rustig,
maar vanaf het moment dat de eerste
muziek uit de boxen komt, zetten de geluidsgolven het publiek aan tot bewegen,
en ja, dan stijgt de temperatuur.
Microgolven zijn elektromagnetische
golven. Zodoende bestaan ze uit een
elektrische en een magnetische component, die loodrecht op elkaar staan en op
de richting van voortplanting. Een polaire molecule als water volgt de rotaties
van een elektrisch veld zoals een kompasnaald onder een draaiende magneet
rondtolt in een poging zich te oriënteren
naar het steeds veranderende magnetische veld. Het is deze opgelegde rotatie
van watermoleculen die een temperatuurstijging induceert en het voedsel opwarmt. ■

wetenschap voor dummies

de microgolfoven

Wetenschap

Foto: UCL Matt Clayton

The Human
Brain Project

Wat denk jij als je het woord ‘wetenschapper’ hoort? Heb je nog steeds visioenen van
Frankenstein die een mens bouwt uit lijken omdat hij een vriend en metgezel zoekt? Wel, je zit
er mijlenver naast en toch kom je tegelijkertijd best in de buurt. Kunnen we binnenkort zelf een
brein bouwen? door Tine Eeckelaert en Clara Casert
De Europese Commissie koos onlangs The
Human Brain Project uit een tiental kandidaat-projecten, gaf het haar zegen en schonk
een miljard euro in de hoop dat artificiële
intelligentie binnen tien jaar geen sciencefiction meer is. Schamper sprak met professor
Benjamin Schrauwen over het grootste neurologische project ooit.
Het ultieme doel van The Human Brain
Project is het simuleren van het menselijke
brein. Hierbij worden er een aantal heel gedetailleerde simulatiemodellen gemaakt
waarmee de werking van de hersenen tot op
moleculair niveau wordt nagebootst. Volledige hersenstructuren worden ingescand zodat
de 3D-morfologie van neuronen perfect gekend is. Dit is cruciaal, want belangrijke processen worden bepaald door de morfologie
van die neurale structuren.
Neuroscience is een empirische wetenschap: wetenschappers doen experimenten
en schrijven hun resultaten neer. Aan de
hand van die resultaten wordt een theorie op-
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gesteld, die dan weer getoetst kan worden aan
de hand van nieuwe experimenten. Het nadeel is dat er weinig wordt samengevoegd tot
een consistent, hanteerbaar geheel. Het eerste
wat er moet gebeuren, is al die neurologen
bij elkaar brengen om samen aan één globaal
model te werken. Een grootschalig project als
The Human Brain Project maakt dat mogelijk.
Het globale model wordt dan vertaald in een
simulatiemodel waar toepassingen in verschillende gebieden uit voortvloeien.

Medische stappen vooruit
Medicatie ontwikkelen voor hersenziektes
zoals alzheimer, dementie en depressie (die
ontstaan door chemisch onevenwicht in de
hersenen) is vandaag de dag nog steeds een
hele uitdaging. Het is grotendeels een toevallig proces waarbij farmaceutische bedrijven
willekeurig moleculen maken en testen op
proefdieren met een ziekte om te kijken of de
medicatie een effect heeft. Een hels karwei,

aangezien het moeilijk is om diermodellen
te maken voor hersenziektes en het uiteraard ethisch onverantwoord is om willekeurig op mensen te experimenteren. Hier tonen
simulatiemodellen hun nut. Men kan op die
modellen gaan kijken hoe de aangemaakte
moleculen met de neuronen interageren en
wat de netwerkeffecten zijn bij het samenhangen van meerdere neuronen.
Het zal dus mogelijk worden te kijken hoe
de medicatie de globale synchronisatie van
het brein beïnvloedt. Maar we kunnen het
ook analytisch bekijken en bepalen welke
specifieke chemische reactiewegen actief zijn
bij een bepaalde ziekte. Door precieze medicatie te ontwikkelen die deze reactiewegen
blokkeren, kunnen nevenwerkingen vermeden worden. Het moleculaire niveau waarop
medicatie inwerkt zal dan ook gelinkt kunnen
worden aan het gedragsniveau: wat de hersenen doen wanneer ze behandeld worden met
die bepaalde stof.
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Wetenschap

Naast de mogelijkheden in de geneeskunde en farmacologie, zal er kennis worden
vergaard over hoe intelligentie in elkaar zit
— welke architecturale structuren er in het
brein aanwezig zijn en hoe die voor onze intelligentie zorgen. Dit zal op termijn toelaten
nieuwe algoritmes te schrijven die als opstapje kunnen dienen naar artificiële intelligentie.
Die taak zal de UGent op zich nemen. “Wij
gaan specifiek werken op het theoretische
onderzoek rond leerprocessen in het brein,
hoe de dynamica in de hersenen gebruikt
wordt en zelfs met heel eenvoudige leerregeltjes ingewikkelde patronen kan herkennen
en functies kan uitrekenen. We zullen analyseren waar intelligentie echt vandaan komt”,
vertelt professor Schrauwen. De derde tak
van de wetenschap die een boost zal krijgen
is de informatica. De computer die we binnen tien jaar nodig hebben om het model te
simuleren zal ongeveer duizend keer groter
moeten zijn dan de krachtigste supercomputer van vandaag.

Europese samenwerking
De Europese Commissie geeft al verschillende decennia geld aan grote onderzoeksprojecten. Vroeger waren dat integrated projects,
gefocuste projecten waarbij ongeveer tien
miljoen euro gegeven werd voor drie à vier
jaar onderzoek. Nu gooit men het over een
andere boeg: verschillende financieringsrondes om de zeven jaar die geld krijgen via een
nieuw kanaal, de Future and Emerging Technology (FET) Flagships. Het idee hierachter is
dat de Europese Commissie op zoek gaat naar
twee grote projecten die Europa tien jaar lang
financieel gaat steunen. Elk project krijgt ongeveer een miljard euro ter beschikking, gespreid over tien jaar. The Human Brain Project
is met zijn bijna honderd partners gigantisch.
Het is wel zo dat de helft van dat miljard euro
van de Europese Commissie komt, maar dat
de andere helft door de lidstaten moet worden bijgepast. Dat geldt ook voor België: de
helft wordt door het Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) bijgelegd.

(een project dat grafeen en gerelateerde materialen van de laboratoria tot bij de mensen
thuis wil brengen) was het ene voorstel, The
Human Brain Project het andere.
Alle grote universiteiten van Europa zitten
mee in The Human Brain Project, maar er zijn
ook verschillende partners die niet onder Europese controle vallen. Zo is de coördinator
bijvoorbeeld de Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) in Zwitserland. Uit België doen naast de UGent ook de KU Leuven
en een aantal partners mee in een latere fase
van het project. Daarnaast hebben een aantal
Amerikaanse universiteiten een prominente
rol gekregen. Dat werd vroeger afgeraden,
want het waren Europese projecten met Europees geld. Maar als er belangrijke kennis in
Amerika zit, zou het jammer zijn hen er niet
bij te betrekken. De mentaliteit van broederlijk delen zorgt voor een frisse wind door de
wetenschap en zal ongetwijfeld sneller tot resultaten leiden.
Wel zullen we nog anderhalf jaar geduld
moeten hebben vooraleer het onderzoek echt
van start kan gaan. In deze inloopfase is er
minder geld voorhanden en er zijn maar een
beperkt aantal partners die kunnen meedoen.
In de tweede fase worden dan meerdere partners ingeschakeld omdat de volledige financiering vrijkomt. Er is een enorm draaiboek
geschreven — professor Schrauwen spreekt
over een dikte van ongeveer zeven centimeter. Bepaalde delen van het project worden
gefaseerd: een aantal onderzoeken kunnen
pas starten als andere zijn afgelopen. Het hele
project zal een voorbeeld zijn van nauwgezette afspraken en samenwerking.

Sciencefiction of theoretische 
realiteit?
Ondanks de vele onderzoeken en al het
geld — meer dan 200 miljard euro per jaar
— dat al naar neurologisch onderzoek is gegaan, weten we nog bitter weinig over hoe de
hersenen echt werken. In dit project wordt er
in een klap veel geld en kennis in één doel geïnvesteerd. Door een simulatiemodel kunnen
we, naast beschrijvend werken en observeren
wat hersenen in bepaalde situaties doen, ook
zelf een brein bouwen en daar nieuwe kennis
uit halen.
Zijn scenario’s mogelijk zoals in I, Robot,
waar computers intelligenter zijn dan mensen? Volgens professor Schrauwen is dat zeker zo. Zelf gelooft hij wel in de hypothese dat
alles wat het brein uitvoert berekenbaar en in
algoritmes te vatten is. Een soort ziel die ons
magische intelligentie verleent, bestaat niet
dus de vraag is welke basiscomponenten er
nodig zijn om zo’n algoritme te schrijven.
We moeten wel voorzichtig omspringen
met de term intelligentie. Er is een verschil
tussen algemene intelligentie en sociale intelligentie, waar wij als mens experts in zijn.
Mensen registreren onbewust andermans
gedrag en kunnen daarop reageren. Wij zijn
geëvolueerd als sociale dieren en het blijft
absoluut voordelig om te kunnen inschatten hoe een ander individu in elkaar zit. Een
computer heeft die nood niet. We zullen ooit
een computer kunnen maken die slimmer
is dan de mens, maar dat zullen we zo niet
aanvoelen. Computers zullen geen emoties of
empathie vertonen en ze zullen niet proberen
uit te zoeken hoe menselijke relaties in elkaar
zitten. Menselijke intelligentie is dus uitzonderlijk uniek. ■

Foto: Jezper/Shutterstock.com

Spin-offs

Niet over een nacht ijs
Aan de toewijzing gaat een lange selectieprocedure vooraf. In de eerste fase kreeg
de academische wereld een call dat ze zich
konden inschrijven om financiering te krijgen voor een grote proposal. Er werden tien
van die grote voorstellen ingediend, waaruit
er dan twee werden geselecteerd. Graphene

www.schamper.ugent.be

Het menselijk brein. Een impressie.
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Omdat film
onze
passie is
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste

omstandigheden: Digitale projectie, digitale klank

en modern zitcomfort. En niet te vergeten: ons uniek

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD van Benh Zeitlin

filmcafé voor een drankje voor of na de film.

FOTO
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Muziek
Wie graag al eens meekweelt op de tonen
van Venus in Flames, kan dat op maandag 18
februari in Café Video doen. Na een pauze
van vier jaar staat de zeemzoete groep er weer
met een nieuw album, en dat komen ze daar
voorstellen.
Ook Sh.tg.n stelt een nieuwe cd voor, en
dat op 20 februari in Charlatan. Deze bende
jonge wolven is er voor wie van de combinatie zware gitaren en onconventionele muziekinstrumenten (lees: triangels en xylofonen)
houdt.
Als het allemaal iets zoetgevooisder mag
zijn, staat An Pierlé op 26 februari in Vooruit, eveneens om haar nieuwe cd voor te stellen. Ge zou bijna zeggen dat het de tijd van
het jaar is voor nieuwe cd’s!

Film
Deze keer een specialleke in de Gentse filmscene: voor de zesde keer op rij organiseert
Circa (Cultuurcentrum Gent) Ciné Privé.
Van 21 tot 23 februari worden in de Plantentuin van onze eigenste universiteit verschillende films van jonge filmmakers vertoond.

Zo krijgt onder andere de documentaire Anton Corbijn Inside Out van Klaartje Quirijns
een plaatsje, en kan je de workshop ‘Filmen
op locatie’ volgen. Er zijn ook verschillende
latenightvoorstellingen. Tickets kosten 7
euro per dag.
Wie meer dan eens per dag aan z’n ecologische voetafdruk en al die voedselverspilling
denkt, weet wat gedaan op zaterdag 23 februari: dan organiseert Kopergietery in samenwerking met Eetcafé Toreke en Transitiehuis
Rabot de vertoning van de documentaire The
Muffinman. Die gaat over de man die zes
maanden celstraf kreeg omdat hij muffins
stal uit de vuilnisbakken van een supermarkt.
Hierin stelt men zich onder andere de vraag
waarom stelen uit een vuilnisbak strafbaar is,
maar voedsel zomaar wegsmijten dat niet is.

Podium

particular places. Hierin belicht Koester op
sublieme wijze door middel van films, fotoreeksen en installaties lang vergeten geschiedenissen. Grote gemene deler van deze
tentoonstelling: flirten met de grens van het
onbekende.
Voor de doorsnee Gentse student behoort
ook het Lam Gods tot dat onbekende: nochtans een bezoekje waard. In het Caermersklooster wijden ze een tentoonstelling aan
de restauratie van het schilderij (die trouwens ook in het MSK bezocht kan worden).
Die tentoonstelling is een samenwerking tussen onder meer onze universiteit en de SintBaafskathedraal, en belicht elk half jaar een
ander aspect van het befaamde schilderij. U
hoort het juist, elk half jaar: de tentoonstelling is er namelijk tot en met het einde van de
restauratie, en dat staat gepland in 2017. ■
door Esther Sevens

Foto: www.casino.be

Things that surround us.

Foto: www.exberliner.com

agenda

Van 19 tot en met 22 februari wordt in NTGent een klassieker van Tsjechov gespeeld. In
Platonov (geregisseerd door Luc Perceval)
worden brieven van Tsjechov naar Platonov
ten tonele gebracht. Een voorstelling over de
onleefbaarheid van het leven.
In Campo speelt op 28 februari en 1 maart
dan weer de voorstelling van creatieve duizendpoot Clément Layes, Things that surround us. Daarin probeert hij de normaliteit
te doorbreken: door dagdagelijkse objecten
niet te gebruiken waarvoor ze dienen, verliezen ze al snel hun betekenis.

Expo
Nog tot 10 maart kan je in SMAK gaan
kijken naar de tentoonstelling van Joachim
Koester Maybe one must begin with some

An Pierlé
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De storm Wouter Deprez
Wouter Deprez is terug. Hij zat een jaar in Zuid-Afrika en dacht daar heel wat na. Dat hij het
eigenlijk rustiger aan wil doen bijvoorbeeld. En dat we meer moeten poepen. door Dieter Bauwens
Woensdag 6 februari, 20u. In NTGent gaat
Hier is wat ik denk in avant-première. Wouter
Deprez is terug van een sabbatjaar in ZuidAfrika en wentelt zich in de armen van zijn
Gents publiek.

Een warm onthaal
Deprez neemt zijn publiek mee in zijn
diepste gedachtekronkels. Voortdurend hangt
er een zweem van herkenning in de zaal. De
(ongetwijfeld enorm uitvergrote) sleur in zijn
relatie doet mijn buurvrouw alvast meermaals hinniken. Dat hij na ruim een decennium op het podium een routinier geworden
is, tonen zijn geïmproviseerde gesprekjes met
het publiek. Dat zijn ervaringen in Zuid-Afrika zijn mens- en wereldbeeld flink beïnvloed
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hebben, kruipt via allerlei details ook in de
voorstelling.
Hij breekt de spanningsboog zelf om de
zoveel tijd af om een rondje moppen te tappen. Enerzijds beperkt dat de flow van de
show, anderzijds zorgt het voor adempauzes, waardoor het geheel nooit te drammerig
wordt.
Deprez hekelt dat onze politici steeds
maar bezig zijn met zaken als ‘de economische groei’, terwijl er toch andere dingen belangrijker zijn? De natuur is naar de knoppen
in onze westerse wereld. Daarom predikt hij
een vreedzame revolutie. Een en ander moet
eindigen in één groot ‘poepfeest’, waarna de
natuur weer begint te bloeien.
De voorstelling wordt warm onthaald.
Gent heeft Deprez duidelijk ook gemist.

Dinsdag 12 februari , 14u 45. Vandaag gaan
we met Wouter Deprez op stap. Hij treedt
vanavond op in de Leuvense stadsschouwburg en fotograaf Simon en ik mogen mee.
Wanneer we bij Deprez’ huis in Wondelgem
aankomen, valt ons een Mariabeeldje in de
voorgevel op. De komiek doet — geheel naar
het beeld dat we van hem hebben — goedgemutst de deur open. In de gang staat nog
een laatste verhuisdoos, overblijfsel van de
terugkeer van Zuid-Afrika. In de woonkamer
zitten zijn vriendin en zijn oudste zoon Joshua aan tafel samen op de computer te spelen. Huiselijkheid. Maar de plicht roept, dus
Deprez pakt zijn sporttas op, neemt drie appels — ook de fotograaf en reporter krijgen
hun portie fruit — en neemt afscheid. “Dag
gezin!” “Dag papa!”
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Vijfduizend frank en een boterham met hesp
Wanneer we naar de auto stappen, valt
ons de grote tuin op. Die ligt bezaaid met
kinderspeelgoed. En met steengruis. Het gezin Deprez is oude garageboxen aan het afbreken om meer groen te hebben. Dat groene
verhaal zal straks nog terugkomen. Maar
eerst vertelt hij over hoe het voor hem
allemaal begon. Wat deed hij na zijn afstuderen? “Na de cultuurwetenschappen
heb ik een jaar zo wat losse jobkes gedaan.
Ik heb in een jeugdherberg gewerkt, in
een toeleveringsbedrijf van Volvo dat
bumpers fabriceerde. Het contrast tussen het universiteitsleven en in ploegen
gaan werken was behoorlijk groot. Dat
was fucking zwaar werk! Goed om weer
wakker te worden. Ik wilde eigenlijk toneelschool volgen, maar ik had daar nooit het
lef voor. Mijn ouders hadden gezegd dat ze
me zouden steunen als ik eerst een ander diploma behaalde, maar die belofte was precies
weg toen ik afgestudeerd was.”
“Op het einde van dat jaar had ik eindelijk
genoeg kletsen gekregen om te beseffen: ‘Ik
wil eigenlijk schrijven en optreden’. Waarvan
ik dacht dat ik er heel goed in was. Terwijl er
geen enkele reden was om daarvan zo overtuigd te zijn. Toen heb ik een stukje geschreven en in de Limonada, een café waar ik vaak
kwam, gevraagd of ik daar eens een avond
mocht optreden. Mijn maten zaten bang te
kijken van: ‘Als wij dat hier niet goed vinden
en met vijf moeten zeggen dat het op niks
trekt, dan gaat die jongen zijn leven kapot
zijn.’ Wat effectief geklopt zou hebben. Die
avond was oké en ik mocht dan eens in een
jeugdhuis staan voor vijfduizend frank en een
boterham met hesp. Maar dat was veel voor
mij, ik kon daar lang mee doen. Als ik dan
in zo’n jeugdhuis stond was er wel eens een
projectverantwoordelijke die zei: ‘Ik vond het
goed, ik zal dat eens zeggen aan mijne maat
van dat ander jeugdhuis.’ En dan kon ik daar
weer gaan spelen voor vijfduizend frank, drie
weken later. En met tienduizend frank per
maand kwam ik rond, dus dat was prima: dat
was mijn carrière (lacht).”

weet het niet. De vrijheid. Gaandeweg ben
ik veel komieken wel goed beginnen vinden,
wel beginnen appreciëren. Maar ik had daar
in het begin een weerstand tegen. Ik snapte
niet wat daar grappig aan was, ik vond dat
vaak vulgair en onnozel. Nu doe ik dat ook
graag hoor, maar het is maar met de jaren gekomen.”

dy Cup was een mooie springplank. Die had
zo’n grote geloofwaardigheid omdat het van
Humo was, maar eigenlijk is een wedstrijd in
een jeugdhuis dikwijls beter georganiseerd.”

‘Werken’ op café
Over organisatie gesproken: hoe groot is
het team rond Wouter Deprez? “Je hebt
Caroline en Frans die zich met het management bezighouden, voor mij en
voor Kommil Foo. Ik vind het tof dat
het een klein bureau is. Ik schrijf nu
ook, en ik maak radio, dus het is wel
goed dat er iemand is die dat allemaal
kan opvolgen.
Dan heb je Bruno, mijn technieker.
Die maakt het lichtplan. Hij is nu de
zaal aan het opzetten. Bruno is er altijd
het vroegst en gaat ook het laatst weer
weg. En dan is er nog Randall, mijn regisseur.
De afgelopen weken heeft hij intensief met
mij gewerkt omdat het echt nog een zootje
was. En voordien is dat eigenlijk vooral babbelen, met een koffietje. Dan zitten we op café
om te kijken waarover ik het wil hebben. Dat
kan vaag zijn. Soms vertel ik gewoon wat er
mij opvalt als ik de gazet lees, of welk boek ik
aan het lezen ben. Dat kan echt op het randje
zijn van ‘helemaal nergens meer over gaan’,
op het randje van werken.” Hij zit dus met
andere woorden gewoon op café? “Soms gaat
het zelfs over het randje van gewoon op café
zitten (lacht).”
In zijn voorstelling vertelt hij over de ervaringen en inzichten die hij opdeed in ZuidAfrika. Zes jaar geleden stampte zijn vriendin
Marjan in Plettenberg een dagverblijfcentrum
voor gehandicapte kinderen uit de grond.
Anderhalf jaar geleden wou ze graag terug
om dat project mee te begeleiden. Deprez
besloot haar te vergezellen. Maar waarmee
zou hij zich gaan bezighouden tijdens dat
jaar? “Er was wel een plan om een radioprogramma te maken voor ik vertrok, ik had een
afspraak met Radio1. Ik heb daar lang aan gewerkt jong! Ik probeerde zelf een flink deel te
monteren maar ge zijt daar dus fucking lang
mee bezig! Dat was vaak tot vier uur ’s nachts
en dan moest ik om zeven uur opstaan voor
de kinderen. Omdat het ook wel een beetje
de deal was dat ik daar mijn deel in zou doen.
Tijdens onze eerste maanden in Plettenberg
waren wij echt twee zombies. Zuid-Afrika is
ook een intens en emotioneel land met een
gruwelijke geschiedenis. Je ziet daar de gruwel naast de schoonheid. Een ontwrichtende
ervaring, omdat dat van een grotere emotionaliteit is dan je gewoon bent. Tel daar de
cultuurschok bij … Dat was stevig.”

“Humo’s Comedy Cup?
Een wedstrijd in een
jeugdhuis is dikwijls beter georganiseerd.”

Kennismaking met de grote 
jongens
“Er waren al gasten bezig toen, cabaretiers
en stand-upcomedians. Gunther Lamoot
was al bezig, Freddy Devadder ook. Maar ik
kende daar niks van. Ik ging daar niet naar
kijken en ik vond dat eigenlijk ook niet goed.”
Wat hem dan wel aantrok in de bühne? “Ik
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“Toen was er een festivalletje, Humorologie. En bij de preselecties zag ik voor het
eerst een aantal mensen die toffe dingen deden. Dat was onder andere zo bij Oud België,
met Randall Casaer die nu mijn regisseur is,
en met Wim Helsen. Echt supertof. Zo absurd als maar zijn kon. Luk Wyns coachte dat
toen. Die gast had superveel ervaring, dan repeteerden wij een dag en gaf hij allerlei technische tips. Het werd toen voor het eerst wat
serieuzer. Uiteindelijk heb ik die wedstrijd
van Humorologie gewonnen en vanaf toen
had ik een boekingskantoor en speelde ik in
de culturele centra. Ik werd plots bij de grote
jongens ingelijfd. Maar dat was allemaal nog
een kleiner circuit hoor. Dan kon ik op een
minitourneetje, dertig à veertig voorstellingen gaan spelen — een luxe. En ondertussen
leerde ik bij. Ik vond dat tof omdat je met
lichten en techniek kon werken. Ik hield nogal van netjes toen. Nu hou ik meer van vuil
en chaotisch.”
“Een paar jaar later, in 2003, nam ik deel
aan Humo’s Comedy Cup en ik dacht: ‘Die ga
ik winnen. Het is de laatste keer dat ik aan zoiets deelneem en dat moet het maar zijn.’ Dus
ik was nogal ongeduldig, merk ik (lacht). En
die avond was alles goed. Gunther Lamoot
was ook nogal overtuigd dat hij zou winnen, en hij was ook wel goed die avond, maar
hij heeft het verkloot door te lang te spelen.
Gunther was volkomen origineel en had fantastische ideeën dus ik dacht: ‘Ja man, moet
ik daar óver gaan?’ Maar dan deed hij veel te
lang door waardoor hij het verklootte. Het
mijne was middelmatiger qua ideeën maar
wel goed getimed, en het knalde. Van zodra
ik gespeeld had, wist ik: ‘Voilà, gewonnen!’
En dat klopte. Daarna ben ik op een deftige
tournee kunnen vertrekken. Dus die Come-
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Anders gaan leven
In Hier is wat ik denk provoceert hij door
ietwat treiterig te informeren naar de crisis.
In Zuid-Afrika bereikten hem immers allerlei rampverhalen. “Iedereen weet dat we toch
niet verder kunnen zoals we nu bezig zijn.
Maar doordat we alles zo individueel hebben
gemaakt, heb je het gevoel dat je daar een verschrikkelijke onmacht tegenover hebt. Je hebt
ook helemaal geen zin om daarover te praten.
Je hoopt gewoon dat het stilletjes overwaait,
en dat het niet op uw kop gaat regenen. Misschien op die van uw buurman, maar hé: daar
heb je toch niet zo’n band mee.”
Hij raast door: “En het kan ook niet anders dan dat de crisis komt, want de manier
waarop we nu leven: daar doen we geen twintig jaar mee. Wat voor impact we hebben op
het klimaat. Voor het eerst begin je daar zo
duidelijk tekenen van te zien en nog steeds
gebeurt er zo verschrikkelijk weinig om daar
iets tegenover te stellen. We zullen ons anders moeten gaan organiseren, en ik weet helemaal niet of dat slechter gaat zijn. ‘Oh neen,
we gaan iets moeten afgeven’. We weten niet
eens wat er in de plaats komt. Misschien is
dat keitof.”
16u. Wanneer we in Leuven een parkeergarage binnenrijden, klinkt het enthousiast:

“Dag meneer de parkeerwachter!” Hoewel
we ons op een boogscheut van de stadsschouwburg bevinden, lopen we meermaals
verloren. “Ik heb hoegenaamd geen gevoel
voor oriëntatie”, bekent Deprez. “Ik heb hier
waarschijnlijk al tien keer gespeeld maar telkens opnieuw is het: ‘Oh, mooi hier.’”
We vragen hoe hij zich voorbereidt op een
voorstelling. “Wat rondspringen“ is het droge antwoord. Dus geen exuberante eisen op
zijn rider? “Mijn rider? Wij vragen niets. Mijn
technieker en ik maken er een sport van om
riders van andere artiesten te vinden. Veel
rockgroepen bijvoorbeeld: wat een bende
mietjes! Dan vragen ze bijvoorbeeld die of
die fles rum of een bepaalde kleur M&M’s.
Komaan zeg, dat is niet eens origineel. En
waarom? Om de volgende dag hun maten te
kunnen trakteren. Neen serieus, wij hopen
dat er een kruk is waarop ik tijdens de voorstelling mijn moppenboekje kan leggen, dat
is alles.”
Dat de stadsschouwburg een pareltje is,
had hij ons daarnet al verteld. Nu we de zaal
met onze eigen ogen aanschouwen, kunnen
we zien dat de komiek geen geintje maakte.
“Ontworpen door de architect die ook voor
het Miljoenenkwartier in Gent tekende”, weet
hij te vertellen. Technicus Bruno Decock
is al een tijdje aanwezig om de zaal klaar te

zetten. Op het podium staat inderdaad een
kruk, maar “dju, die is te laag”. Tijdens de
soundcheck loopt Deprez voortdurend heen
en weer op het podium, ondertussen ontspannen pratend met zijn vriend. Ze werken
al meer dan tien jaar samen (“al van voor jij
comedy deed”) en dat voel je. De recensies op
deredactie.be en in De Morgen worden besproken. “Dat was precies een wedstrijd: Helsen versus Deprez! Het was alsof ze het niet
begrepen had, alsof ze een diepere laag zocht.
Maar er is helemaal geen diepere laag! Soms
moet je het nemen zoals het is.”
Deprez ijsbeert voort, zingt Het Vliegerken van Walter De Buck, gaat liggen. Bruno
legt een plaat op, “gisteren gekocht op een platenbeurs”. Terwijl Bob Staples door de boxen
knalt, vertelt Deprez ons dat Bruno hem tijdens het soundchecken vaak muziekles geeft.
Wanneer even later fotograaf en technicus
soorten licht, camera’s en flitsen bespreken,
kijken komiek en reporter als koeien naar een
voorbijrijdende trein.
17u30. Deprez trekt zich een uurtje terug
voor een dutje. Stilte voor de storm die vanavond ongetwijfeld over Leuven zal razen.
En morgen weer. En daarna over de rest van
Vlaanderen en Nederland, nog anderhalf jaar
lang. ■

Foto: Simon Wardenier
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Open stad - Teju Cole
tost Met Open Stad leverde de New Yorker Teju Cole een veelgeprezen en eigenzinnig visitekaartje af. Daarin beschrijft hij de
uiteenlopende gedachtegang van de eenzame
New Yorkse psychiater Julius. De scheidingslijn tussen autobiografie en fictie is vaak onduidelijk. Net zoals de schrijver heeft ook het
hoofdpersonage zijn roots in Nigeria. Julius
worstelt met zijn meerlagige identiteit en de
etnische scheidingslijnen die de samenleving
vandaag de dag nog steeds kenmerken. Die
de facto apartheid afwimpelen als een Amerikaans gegeven wordt wel zeer moeilijk wanneer Julius zijn vakantie doorbrengt in Brussel
en hij door de blik van een buitenstaander op
subtiele wijze gangbare vooroordelen en sluimerend racisme blootlegt. Cole trapt niet in
de valkuil om daarbij het moraliserende vingertje boven te halen waardoor het beeld dat
hij schetst alleen maar aan kracht wint.
De stad van de eenentwintigste eeuw openbaart zich aan Julius tijdens schijnbaar doelloze wandelingen door New York en Brussel.
Peinzend zoekt hij vooral zijn eigen plaats in
de massa, waarbij de anonimiteit dichterbij is

dan ooit tevoren. Tijdens Julius’ tochten kruisen toekomst, heden en verleden elkaar in zijn
hoofd. Herinneringen vormen daarin een selectief mechanisme om het eigen ego te behagen: in het onderbewuste getransformeerd
en gemanipuleerd tot wat we zelf willen. Een
cruciale vraag die zich dan stelt, is hoe ons
feilbare geheugen interageert met een amorfe
identiteit en hoe betrouwbaar het beeld is van
wie we zelf zo graag geloven te zijn.
Cole werpt vragen op zonder ze te beantwoorden. Scherpe waarnemingen en gedetailleerde beschrijvingen staan centraal in het
verhaal, dat zich ontspint als een kluwen van
losse eindjes, typerend voor de anekdotiek
van het dagelijkse leven. Hij verlaat de platgetreden paden van de roman met een duidelijk begin en einde en creëert daarmee een
metafoor van het menselijke denken, dat veel
minder samenhangend is dan we zelf soms
zouden wensen.■
Open Stad is verkrijgbaar bij Fnac.

Hitchcock - Sacha Gervasi
JK Van Sacha Gervasi, de regisseur van
deze prent, heeft u waarschijnlijk nog nooit
gehoord. Het interessantste wat over de man
verteld kan worden is dan ook dat hij ooit
drummer was voor de rockgroep Bush. Naast
The Terminal, een film die ietwat boven water gehouden werd door Tom Hanks, zijn de
realisaties van de man op filmvlak teleurstellend.
Jammer genoeg ziet het ernaar uit dat
Hitchcock in hetzelfde bedje ziek is als Gervasi’s vorige kaskraker. Steracteur van dienst is
Anthony Hopkins die inderdaad een prachtige Alfred Hitchcock neerzet. De meesterregisseur en vader van filmklassiekers als
Psycho en “Strangers On A Train” moet zich

Boek

dus nog niet in zijn graf omdraaien. Hitchcock had namelijk best een goede film kunnen
worden ware het niet voor ongeveer de helft
van de cast, met als dieptepunt de prestatie
van Jessica Biel, en het screenplay dat Alfred
Hitchcock And The Making Of Psycho, het
boek waarop de film gebaseerd is, reduceert
tot de dertiende romcom in het dozijn.
Hitchcock wordt verondersteld het verhaal te brengen van het ontstaan van Psycho, de filmadaptatie van het gelijknamige
en overigens briljante boek dat Robert Bloch
schreef in 1959, één jaar voor het verschijnen
van de film. Hoewel hierrond veel speculatie
heerst en de film ervoor kiest een ongenuanceerd standpunt in te nemen, beweren velen

film
dat Norman Bates, het hoofdpersonage, gebaseerd is op Ed Gein, een notoire moordenaar met een voorliefde voor lijken.
Zowel het verwerven van het verhaal van
Gein als het tot stand komen van Bates in de
geest van Hitchcock is een originele keuze
die jammer genoeg niet voldoende wordt uitgewerkt. Over de hele breedte krijgt de toeschouwer bij het zien van Psycho een film
voorgeschoteld die veel meer had kunnen
zijn, een eerbetoon waardig aan het filmgenie
dat Hitchcock was. ■
Hitchcock kan u nog een tijdlang op eigen
risico bekijken in de Studio Skoop te Gent.

UGENT

Erkenningsaanvraag Kajiet! geweigerd
Het Bestuurscollege van de UGent heeft deze week opnieuw geweigerd zijn handtekening onder
de erkenning van Kajiet! te zetten. Daarmee duurt de juridische saga rond de acceptatie van de
eerste Gentse bestialiteitenvereniging voort. door Wouter De Rycke
Procedurefouten
Als grond voor hun weigering riepen de
verzamelde leden van het bestuurscollege enkele procedurele onregelmatigheden in. Zo
had de vereniging ter bevordering van het
imago van de menselijke dierenliefde nagelaten de indientermijnen te respecteren en
ontbraken er enkele documenten noodzakelijk voor de volledigheid van het dossier.
Daarnaast merkte het college op dat de vereniging niet de vereiste vijf sociaal-culturele
activiteiten had georganiseerd in het voorafgaande burgerlijk jaar. “Onzin”, vindt Karel
Mestdach, masterstudent biomechanica en
vicevoorzitter van Kajiet! “We hadden deze
keer een erg sterk dossier. Het werd eerder
al goedgekeurd door zowel de Dienst Studentenactiviteiten als de Juridische Dienst.
Toch heeft het hoogste universitaire bestuursorgaan onze aanvraag ook deze keer niet ten
gronde inhoudelijk willen onderzoeken. Als
u het mij vraagt, zijn de dames en heren van
het college gewoon bang voor de mogelijke
reacties van nieuwpreutse huismoeders uit
de provincie. Nochtans betaamt het een pluralistische universiteit als de onze om in de
eenentwintigste eeuw aan alle vormen van
seksualiteitsbeleving een plaats te bieden, ook
de interspeciële. Door ons nu met een formaliteit af te schepen, schendt men volgens mij
een aantal belangrijke beginselen.”

noemen — roept bij de meeste mensen onmiddellijk associaties op met gepensioneerde
Albanese pornosterren annex schaapherders
die door hun lange carrière seksueel zodanig
uitgeblust zijn dat ze van gewone geslachtsgemeenschap niet meer opgewonden raken.
Dat zijn ongelukkige clichés. Ik kan u verzekeren dat Vlaanderen lang niet zo onschuldig
is als sommige politici van nationalistische
of rooms-katholieke strekking u graag willen doen geloven. (Schamper) Het zou niet de
eerste keer zijn dat de grootste vitrioolspuiters aan overcompensatie lijden omdat ze in
conflict liggen met zichzelf. U zou eens moeten weten tot welke ‘perversiteiten’, en zet dat
maar gerust tussen aanhalingstekens, sommige zogezegd brave huisvrouwtjes in staat zijn,
om nog eens op die kwezels terug te komen.
Vooral van de West-Vlaamse en Limburgse

doen er exploten de ronde waarbij zelfs ik wat
plaatsvervangende schaamte voel.”
Ook rond Kajiet! als studentenvereniging
bestaan er bijzonder veel misverstanden, volgens Mestdach. “In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, zullen de auditoria
van de universiteit echt niet plots gebruikt
worden als decadente koeienstallen. We zijn
in de eerste plaats een hechte vriendenkring.
Dat betekent dat we quizavonden organiseren, met z’n allen eens naar de film gaan of
samen een geitenmarkt bezoeken. Als er niet
staat dat de activiteit in een orgie eindigt, dan
zal dat ook niet het geval zijn. De uitbaters
van de cafetaria zouden dat wellicht ook niet
appreciëren (lacht). Maar ik heb hoop dat de
geesten uiteindelijk zullen rijpen.”
Begin maart dient Kajiet! een nieuwe erkenningsaanvraag in. ■

Quizavonden
De vicevoorzitter is zich er terdege van
bewust dat de sociale emancipatiestrijd van
Kajiet! sterk polariseert. Niettemin denkt
hij niet aan opgeven vooraleer hij zijn slag
heeft thuisgehaald. Mestdach: “Dierenseks
— laten we het beestje maar bij zijn naam
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DANSCLUB

!

Maandag
19.00-20.00
Ballroom&latin
Beginners 1
Ledeganckstraat
20.00-21.45
Ballroom&latin
Intensieve cursus
Ledeganckstraat

!

Dinsdag
18.45-20.15
Lindy hop
Beginners
Ledeganckstraat
20.15-21.45
Lindy hop
Gevorderden
Ledeganckstraat

Woensdag
18.15-19.30
Oriëntaalse dans
Alle niveaus
Kortrijksepoortstraat

18.30-19.30
Ballroom&latin
Beginners 2
De Therminal
19.30-20-30
Ballroom&latin
Brons
De Therminal
20.30-21.30
Ballroom&latin
Zilver
De Therminal
21.30-22.30
Ballroom&latin
Goud
De Therminal

Donderdag

19.00-20.30
Jazz dance
Alle niveaus
Ledeganckstraat
21.00-22.30
Hiphop
Alle niveaus
Ledeganckstraat

WWW.GUDC.BE

LINDYHOP-JAZZ-BALLROOM&LATIN-HIPHOP-ORIENTAL

GOEDE VOORNEMENS VOOR EEN NIEUW SEMESTER
1. Minder ergenissen

4. Meer cultuur in je leven

problemen met VPN? Gebruik vanaf nu
eduroam voor draadloos internet aan
de UGent. helpdesk.ugent.be/eduroam

Een handige cultuurkalender met
recenSies en wedstrijden vind jE
op het cultuurplatform tumult.fm

2. Goedkoop en duurzaam eten

5. ONTDEK het verenigingsleven

Bestel je wekelijks groente- en FRUITpakket op www.groenten.ugent.be

Van de fanfare tot streekclubs tot
STUDIEhulp tot studentenradio. DE
MEER DAN 100 erkende verenigingen
aan de UGent vind je Op durfdoen.be

3. Minder tijd verliezen
Waarom ronddolen tijdens een SPRINGuur als je kan kickeren of studeren,
in studentenhuis ‘De Therminal’
student.ugent.be

6. KRIJG GROENE VINGERS
Leer tuineren op je kot op de groeiAVonden of WERK MEE in de MOESTUIN
BIJ DE BIO-IRs FAcebook.com/stujardin

7. ONTWIKKEL DIPLOMATIEKE SKILLS
BRENG DE VN VEILIGHEIDSRAAD IETS
DICHTER BIJ HUIS EN NEEM DEEL AAN
GHENTMUN www.ugentmun.ugent.be

De Gentse StudentenRaad,
jouw vertegenwoordiging

