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Edito

joost depotter
hoofdredacteur en alfaman

Beste prof. Eva Brems,

Ik weet niet of u er ook zo over denkt, maar zelf ben ik de 
winter grondig beu. Er dwaalt een mist vol melancholie door 
de straten. Overal wordt afscheid genomen. Van journalist en 
vrijbuiter Patrick De Witte en van indignado-pionier Stéphane 
Hessel. Zelfs aan Gents icoon en friturist Julien, jarenlang een 
vaste waarde in het studentenleven, werd vaarwel gezegd. Ik voel 
me behoorlijk onwennig bij al die overlijdensberichten. Wie zal 
hun plaats innemen? Wat komt er in de plaats? 

Ook de speech van rector Paul Van Cauwenberge op de 
voorstelling van het DSA-jaarverslag baadde in melancholie. 
Een voor een bedankte hij de glunderende studentenbeheerder 
en de konventsvoorzitters. Doorspekt met anekdotes uit zijn stu-
dententijd, zonder vooraf een woord op papier te hebben gezet, 
nam hij afscheid van de studenten. Wat komt er in de plaats als 
hij op emeritaat gaat? 

Momenteel lijkt het een uitgemaakte zaak: Freddy Mortier 
en Anne De Paepe vormen een stevige tandem en te duchten 
concurrentie dient zich niet onmiddellijk aan. Spijtig. Niet dat ik 
twijfel aan hun intenties of capaciteiten, zo lijkt professor Mor-
tier me een integer persoon die de belangen van de UGent en 
haar studenten met veel vuur zal verdedigen, maar een verkie-
zing zonder echt debat blijft een gemiste kans. 

U, en nu kom ik bij de kern van mijn verhaal, staat met beide 
voeten pal in de debatten die momenteel leven aan deze univer-
siteit. In Schamper 522 nam u vorig semester al de verdediging 
van de genderquota op u. Vurig gaf u van leer tegen de veel te 
grote uitval van vrouwen op postdoctoraal niveau. Een dikke 
week geleden nog herhaalde u uw standpunten in een stuk dat 
verscheen in Metro. Het interview citeerde u als volgt: “De gen-
derquota hebben wel degelijk een effect, maar er moet nu ook 
een veel actiever beleid gevoerd worden.” 

Wel, waarom stelt u zich geen kandidaat voor het rectorschap? 
Een betere kans om op het beleid te wegen krijgt u waarschijn-
lijk niet meer. Waarom neemt u de handschoen niet op? Als een 
bevallige jonkvrouwe uw sluier rond de lans (lees: fallus) van uw 
favoriete kandidaat binden, lijkt me niet meteen uw stijl. 

Stel u kandidaat en geef deze universiteit het serieuze debat 
dat het verdient!

Hoogachtend, 
Joost 
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Josse aan acht euro 26

Kritiek op onderzoeksmaster 5

“Het is een lapmiddel 
dat enkele problemen 
met doctoraten kan 

oplossen.”
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Martha en josefien

kort
Vrijdagmorgen, half elf. Martha en Jose-

fien maken zich klaar voor een nieuwe dag 
van hongerigen voederen en luisteren naar 
mindnumbing verhalen van studenten die 
denken dat de hoeveelheid opgenomen al-
cohol gelijk staat aan populariteit. “Ach, het 
is vrijdag. Straks moeten we hetzelfde doen 
voor man en kinderen met nog minder waar-
dering achteraf ”, mompelt Josefien, terwijl ze 
haar kniehoge laarzen met tien centimeter 
hoge hakken verwisselt voor een paar witte 
klompen. Vrolijk huppelt Martha naar haar 
kassa. “Straks weer een week achter de rug, 
die we nooit meer moeten herbeleven!”

Kwart na elf en de deuren van de resto 
gaan open. De gebruikelijke bejaarden die 
hun kostbare tijd niet willen verspillen met 
koken, komen binnen geschuifeld en kiezen 
iets dat makkelijk verteerbaar is. “Vijf euro 
twintig, alsjeblief.” “Heb jij eigenlijk nog bio-
logen gezien?” vraagt Martha. “Na die zware 
G-party van vorige week (04/03, GBK) zijn 
ze waarschijnlijk nog aan het ontkateren.” Jo-
sefien gooit nog een zak diepvriesfrieten in de 
frietketel terwijl ze nadenkt. “Zou goed kun-
nen, de VBK is ook al even niet geweest. Die 
hadden dan ook een gratis vat (05/03, VBK).” 
“Wat is dat toch met die jeugd? Vorige week 
kwamen er drie kerels langs de kassa verkleed 
als reusachtige konijnen. Geen greintje zelf-
respect meer! Bovendien strooiden ze overal 
paaseitjes in het rond”, grinnikt Martha.

Josefien kletst een schep uitzonderlijk 
kleffe broccoli op een bord. “Dat waren er van 
de geneeskunde. Die hadden een paasshow 
(05/03, VGK). Ik wil er zelfs niet aan denken 
wat die knapen allemaal uitsteken als ze van 
de anonimiteit genieten die zo’n kostuum met 
zich meebrengt. Vast iets obsceens!” “Wel, 
het kan nooit zo erg zijn als na een kroegen-
tocht (06/03, Hilok). Sabine, van de Alma, 
vertelde dat een eerstejaars haar kassa heeft 
ondergekotst. Het Hilok heeft alle cafés van 
Leuven getest, zoveel is duidelijk!” De rijen 
voor de spaghetti en ballekes in tomatensaus 
worden alsmaar langer. “Gelukkig zijn er nog 
verenigingen die een beetje aan sport doen. 
De KHK ging bijvoorbeeld muurklimmen 
(11/03, KHK). Die letten toch een beetje op 
hun gezondheid”, verzucht Josefien. “Ha! Dat 
zal wel. De dag erna staan ze hier allemaal 
met een bord vol frieten. Gezond...” Martha 

was al lang geleden gestopt met geloven in 
dat sprookje.

“Weet je waar ik wel naar uitkijk? Het ga-
labalseizoen (08/03: VTK en VEK, 15/03: 
Geologica, GBK, Geografica, Hilok, VRG en 
Dentalia). Studenten besteden dan eindelijk 
eens wat aandacht aan hun uiterlijk. Eens 
naar de kapper gaan, een kostuum of kleed-
je, ze zouden er elke dag zo mogen uitzien.” 

Josefien werpt een sceptische blik richting 
Martha. “Heb je al eens bij de bakker gestaan, 
de dag na zo’n galabal? Geloof me, bh’s in 
handtasjes, uitgelopen mascara, stropdassen 
die half uit een broekzak hangen... Die jonge-
ren komen precies van een gewone fuif!” De 
rijen worden alsmaar langer. Studenten moe-
ten toch eten. ■
door tine eeckelaert
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Nadat de Vlaamse Regering vorig jaar in 
de zomer de algemene aanvraag tot tweeja-
rige master in de humane wetenschappen af-
wees, is het dossier terug volop in beweging. 
Eind vorig jaar kondigde Vlaams minister 
van Onderwijs, Pascal Smet (sp.a), een be-
leidskader aan, waarbinnen de onderwijsin-
stellingen hun vernieuwde aanvraag voor een 
tweejarige master kunnen indienen. Over 
dat kader bestaat een princiepsakkoord bin-
nen de Vlaamse Regering en deze maand zou 
minister Smet dan met een ontwerpdecreet 
moeten komen om het te formaliseren.

OnderzOeksmaster als 
Oplapmiddel

Uit een presentatie van de Vlaamse over-
heid, die Schamper kon inkijken, blijkt dat 
het ontwerpdecreet ondertussen concreter 
vorm krijgt. Die presentatie — die op het 
decanenoverleg van UGent ter sprake kwam 
— toont aan dat er voor de invoering van de 
tweejarige onderzoeksmaster maar een be-
perkt budget voorzien is. Slechts veertig op-
leidingen krijgen een onderzoeksmaster waar 
telkens voor maximaal tien studenten finan-
ciering is voorzien. In het extra masterjaar 
zou een beperkt aantal studenten extra on-
derzoeksvaardigheden opdoen ter voorberei-
ding van een doctoraat of een researchfunctie 
in de privésector. Op die manier kan de ge-
middelde duur van een doctoraalstudie wor-
den verminderd van momenteel iets meer 
dan vijf jaar naar vier jaar. Toch zou ook de 
mogelijkheid blijven bestaan om te doctore-
ren zonder eerst een tweejarige onderzoeks-
master te volgen.

Volgens Ineke De Bisschop, voorzitter 
van de Studentenraad Politieke en Sociale 
wetenschappen, bestaat het gevaar dat een 
“onderzoeksmaster voor de happy few” de 
democratisering van het onderwijs aantast. 
Ze benadrukt de beperkte impact van die 
onderzoeksmaster: “Het is een lapmiddel dat 
enkele problemen met doctoraten kan oplos-
sen, maar niets verandert aan de vraag naar 

een tweejarige master.” Volgens een betrok-
kene van de faculteit Letteren en Wijsbegeer-
te die liever anoniem blijft om de relaties met 
de Vlaamse Regering niet te bemoeilijken, 
is de beperking tot tien personen per rich-
ting schandalig: “Dat is helemaal niet wat de 
Vlaamse universiteiten hebben gevraagd.”

Aan verschillende faculteiten valt te horen 
dat deze oplossing beter is dan niets, maar 
dat de Vlaamse Regering daarmee de aan-
dacht afleidt van de eigenlijke vraag voor een 
algemene tweejarige master met meer ruimte 
voor een degelijke thesis, extra internationa-
lisering, bijkomende stage-ervaring en inda-
ling van eventuele ManaMa’s en de Specifieke 
Lerarenopleiding. Zoals het er nu naar uit-
ziet, zullen slechts enkele richtingen de ge-
wone tweejarige master krijgen. 

Daarbij zal de Vlaamse Regering enkel een 
verlenging van de studieduur toelaten als dat 
voor de arbeidsmarkt noodzakelijk blijkt. Ze 
zal ook rekening houden met de studieduur 
bij vergelijkbare opleidingen in het buiten-
land en de vraag of de vereiste leerresultaten 
binnen de huidige eenjarige master behaald 
kunnen worden. In principe laat het beleids-
kader ook toe dat eenjarige masters met een 
half jaar verlengd worden, maar hiervoor lijkt 
weinig animo te zijn.

VOOrhOede

Omdat de kans op algemene invoering van 
de tweejarige master zeer klein is geworden, 
leeft de idee binnen de Vlaamse universitei-
ten om te focussen op enkele voorhoederich-
tingen. Eerst zou dan op die richtingen met 
een sterk aanvraagdossier worden ingezet, 
zodat zij een voortrekkersrol spelen. Pas later 
kunnen dan ook de andere opleidingen een 
tweejarige master bekomen. Die invoering 
van de tweejarige master aan verschillende 
snelheden ligt moeilijk, omdat dan binnen 
faculteiten een onderscheid zou ontstaan tus-
sen meerwaardige vijfjarige opleidingen en 
minderwaardige diploma’s van vier jaar.

De Vlaamse universiteiten moeten ten 
laatste 30 juni hun aanvragen voor tweejarige 
masters gezamenlijk indienen. Maar omdat 
die timing de universiteiten weinig tijd laat, 
wordt die deadline waarschijnlijk met een 
maand verlengd. Tegen 1 december zou de 
Vlaamse Regering haar beslissing moeten ne-
men. Om de huidige studenten niet voor vol-
dongen feiten te plaatsen, zal de eerste nieuwe 
tweejarige master ten vroegste in september 
2017 van start gaan. Voor de onderzoeksmas-
ters ligt dat anders. Zij kunnen in principe al 
in 2014 worden geïntroduceerd. ■

Deze maand presenteert Pascal Smet zijn ontwerpdecreet dat het kader moet bieden waarbinnen 
opleidingen opnieuw een tweejarige master kunnen aanvragen. Uit een document dat Schamper 
kon inkijken, blijken de contouren van dat beleidskader.
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Tweejarige master voor 
de happy few

door tobe steel
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Tot ongeveer een jaar geleden was Gert 
Vandyck studentenambtenaar van Gent. Am-
bassadeur en aanspreekpunt voor studenten. 
Vandyck leefde en leeft nog steeds voor ‘haar’ 
studenten, dat voel je. Klein maar kranig, dat 
is Vandyck. Veel hoeven we niet tussen te 
komen, wanneer ze eenmaal op gang is ge-
komen is er geen houden meer aan. Uit haar 
komt een waterval aan woorden, ze hopt van 
het ene onderwerp naar het andere. “Ik ben 
nogal chaotisch, hopelijk kan je mijn ant-
woorden wat structureren”, geeft ze toe. We 
bevinden ons op haar nieuwe werkplek, cam-
pus Schoonmeersen (HoGent), in de studen-
tenresto met fluogroene stoelen. Op de tonen 
van *James Brown*s, Get on up, begint ze 
haar relaas over de afgelopen zeven jaar. 

rOmantisch paperassenwerk

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, 
dat is het niet, het is de studentenambtenaar. 
Bekt misschien minder goed dan onze roze 
superheldin, ze is niettemin minstens even 
onverschrokken. Is de functie echt zo roman-
tisch of draait het in hoofdzaak om paperas-
senwerk? Vandyck legt uit. 

“In 2005 kwam vanuit het studentenover-
leg de vraag naar een persoon die louter en 
alleen studentendossiers zou doen. Toen ik 
de jobomschrijving voor de eerste keer las, 
wist ik meteen: dit is voor mij op maat ge-
maakt. Ik heb me van in het begin gesmeten 
en heb een heel eigen invulling kunnen geven 
aan de functie. De job is dan geleidelijk ge-
groeid, naarmate er impulsen kwamen vanuit 
de stad en de studenten.”

“De studentenambtenaar is er in de eerste 
plaats om ervoor te zorgen dat studenten ge-
hoord worden binnen de stad. Het is de enige 
persoon in de stad die zich exclusief met stu-
denten bezighoudt. Een soort van ombuds-
dienst voor studenten. Maar het is vooral 
belangrijk om die signalen van studenten 
door te geven aan het stadsbestuur. Zo krij-
gen zij een idee waar het verkeerd loopt en 
wat nog beter kan. Zowel het belang van de 
student als van de stad moet in rekening wor-
den gebracht. Studenten hebben recht op een 
plaats in de stad, maar dit mag niet ten koste 
van de bewoners gaan.”

“Iedere stadsdienst doet wel wat met stu-
denten, dus je loopt dikwijls van de ene ver-
gadering naar de andere. Door een gebrek aan 

contact zijn sommige diensten bang van de 
student, die ze alleen in termen van overlast 
zien. Als studentenambtenaar moet je hier 
continu tegen opboksen en optreden als am-
bassadeur. Maar overlast blijft wel een groot 
probleem. Tachtig procent van de klachten 
gaat over nachtlawaai. Kotfuiven, luid zingen, 
op deuren bonken… Noem maar op.”  

de zeVen werken Van hercules

En onze amazone was toen nog maar pas 
begonnen. Een splinternieuwe functie be-
trekken, dat wil zeggen een eigen stempel 
drukken. “Ik was de eerste studentenambte-
naar, ik heb die hele functie zelf kunnen in-
vullen. Ook vanuit de basis, aangezien ik al 
jaren in het hoger onderwijs zat en dagelijks 
met studenten werkte.” Hoe vulde ze dat con-
creet in?

“Voor de cultuurcheques heb ik zwaar 
mijn hand in het vuur moeten steken. Ik ben 
er altijd van overtuigd geweest dat je door 
cultuur de studenten kunt integreren in je 
stad. Dan krijgen ze respect voor de stad. 
Maar alles staat of valt met de dynamiek die 
erachter zit. Als je in hetzelfde stramien blijft 

Zeven jaar lang nam Gert Vandyck onvoorwaardelijk en vaak alleen de verdediging van de 
Gentse student op zich. Toen had ze er opeens genoeg van. Te weinig personeel en een te grote 
werkdruk zorgden voor een burn-out. “Ik ben serieus over mijn grenzen gegaan.”

De student en niets dan de student

door Karel ronse en robbe Latré
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werken, slaat dit niet aan bij studenten. Al-
tijd moet je er vaart in houden. En dat lukt 
moeilijk als Stad Gent steeds meer personeel 
van het project trekt, want als studentenamb-
tenaar heb je natuurlijk nog een waaier aan 
andere taken.”

“Ik ben altijd van mening geweest dat een 
studentenambtenaar open moet communice-
ren met de studenten. Dat is dan ook een van 
de grootste complimenten die ik in al die tijd 
gekregen heb: ‘Gert, toen jij van start ging, 
begon er een positieve wind door de stad te 
waaien, want ervoor waren studenten vlees-
geworden overlast. Nu zien we in dat die stu-
denten ook iets voor ons kunnen betekenen.’ 
Laat dat nu net iets zijn wat ik ook altijd ge-
probeerd heb. Onder meer via het Huis van 
de Student, dat we in 2009 openden, kreeg 
de basis ook een stem. Maar ik kon dit niet 
in m’n eentje openhouden. Het is dan ook 
een grote frustratie, dat gebrek aan perso-
neel. Studentenambtenaar is ontzettend veel 
meer dan een nine-to-five-job als je het goed 
wil doen.”

En wat brengt ons de toekomst, Gert? 
“Een van de grootste uitdagingen voor het 
studentenbeleid de komende jaren is hoe we 
zowel de vinger aan de pols blijven houden 
bij de basis, maar ook van bovenuit werken, 
overkoepelend. Dan spreek ik over het plat-
form ‘Student in Gent’. Beide invalshoeken 
zijn onontbeerlijk voor een effectief beleid 
en daarom willen wij een duurzame struc-
tuur. Daarvoor is er een platform of dienst 
of wat dan ook nodig, die ook op beleids-
niveau kan werken en waarnaar geluisterd 
wordt. We hebben hier heel hard aan ge-
werkt de laatste jaren. Er is vooruitgang ge-
boekt, maar het werk is nog lang niet af. We 
hebben een seniorendienst, een jeugddienst, 
maar 70 000 studenten vallen daar tussenin, 

mensen die ook hun plaats verdienen in onze 
stad!”

Vanaf nul beginnen

Stilaan begonnen de lange dagen hun tol 
te eisen. Haar aanhoudende vraag om meer 
personeel en middelen vond geen gehoor bij 
de stad. In maart 2012 begreep ze dat er nog 
steeds geen schot in de zaak kwam.

“Er was maar een alternatief meer: mijn 
ontslag indienen. Ik heb nog doorgewerkt 
tot in mei, maar dan ben ik volledig gecrasht. 
Het verdict: een zware burn-out. Zelfs mijn 
vinger opheffen was me te veel, bij wijze van 
spreken. Begin september kon ik gelukkig 
opnieuw aan de slag als studentenmedewer-
ker bij de Hogeschool Gent. Mijn opvolger, 
Anneke Vanden Bulcke, moet nu helemaal 
vanaf nul beginnen. Ik vind dat heel erg, want 
ik kan nu mijn expertise niet doorgeven. Ik 
had het nochtans gevraagd: laat alsjeblieft 
iemand een jaar met me meelopen, zodat ik 
het kan overdragen. Maar we moesten altijd 
brandjes blussen, er was geen tijd om struc-
tureel te werken.”

“Ik had me altijd voorgenomen: vanaf 
het moment dat ik voel dat ik er geen twee-
honderd procent voor kan gaan, moet ik 
ermee ophouden. Studenten hebben ook 
recht op zo iemand. Sinds 2007 al vroeg ik 
continu om extra personeel. In Antwerpen, 
toch veel minder studentenstad dan Gent, 
zijn vijf medewerkers fulltime in dienst. Ik 
wou een team dat ik kon opleiden, aan wie 
ik mijn expertise kon doorgeven. Op een 
bepaald moment zijn Chantal (Smits, stu-
dentenpreventiecoach, n.v.d.r.) en ik naar het 
departement Onderwijs, de schepen en het 
managementteam van de stad gestapt, met 
een ultieme vraag om middelen en perso-
neel. Maar we werden opnieuw afgeblokt. Ik 
voelde me respectloos behandeld. Dat hier 
geen middelen voor vrijgemaakt konden 
worden, was voor mij de druppel. Ik hoop 
dat men door mijn ontslag toch heeft inge-
zien hoe belangrijk het is om een degelijk 
studentenbeleid te voeren. Het zou bijzon-
der jammer zijn mocht blijken dat het alle-
maal voor niets is geweest.” ■

Onderwijskort: Aan de arbeid

Gert Vandyck werd in november op-
gevolgd door de West-Vlaamse Anneke 
Vanden Bulcke. Met haar diploma poli-
tieke en sociale wetenschappen en met 
werkervaring bij onder meer het Vlaams 
ministerie van Onderwijs lijkt ze wel op 
maat gemaakt voor deze functie. He-
laas werd onze vraag om een interview 
met haar onthaald op een njet. “Mijn 
agenda zit overvol. Er zijn ook veel za-
ken aan het bewegen door het feit dat 
we met een nieuwe legislatuur zitten en 
daardoor zijn bepaalde zaken niet altijd 
even duidelijk. Ik licht liever mijn job 
als studentenambtenaar toe op het mo-
ment dat het duidelijk is wat de functie 
concreet zal inhouden in de toekomst. 
Het beste moment om een interview te 
doen lijkt mij nog altijd de start van het 
nieuwe academiejaar, wanneer de nieu-
we lijnen uitgezet zijn”, aldus Vanden 
Bulcke. Begrijpelijke redenen, dus. Ho-
pelijk houdt die drukke agenda in dat ze 
ijvert voor ons, Gentse studenten. Maar 
dat horen we dan wel in september.

S.I. Enige tijd terug barstte in ons Belgen-
landje de heisa rond de lerarenopleidingen 
los. De gemiddelde aspirant-leraar heeft hoe-
genaamd een te beperkte kennis van de we-
reld. Bij ons kwam het niet veel verder dan 
publieke verontwaardiging en een serie test-
jes die al dan niet aantoonden ‘of je slimmer 
bent dan een leerkracht.’ Toch is de kwaliteit 
van de leerkrachten niet enkel bij ons een hei-
kel punt. In Nederland kampen ze met gelijk-
aardige problemen, maar zij blijven niet bij 
de pakken zitten. De Nederlandse hogescho-
len moeten strengere toelatingseisen opleg-

gen aan hun studenten, stelt PvdA-kamerlid 
Mohammed Mohandis, gesteund door een 
Kamermeerderheid. “Heden ten dage krij-
gen studenten wel een wiskundetest en een 
test Nederlands voorgeschoteld alvorens aan 
hun opleiding te beginnen, maar ze mogen 
ondanks eventueel schrijnende resultaten 
toch deelnemen aan de opleiding. Hier moet 
dus verandering in komen”, aldus Mohandis. 
Ook staat hij achter een basisvereiste ICT.  
De Nederlandse minister van onderwijs Jet 
Bussemaker, tevens voormalig rector van de 
Hogeschool van Amsterdam, beloofde nog 

voor de zomer met een actieplan te komen. 
Zij is van mening dat hogere kwaliteitseisen 
de lerarenopleiding enkel ten goede kan ko-
men door onder andere een zeker aanzien te 
creëren en zo de opleiding aantrekkelijker te 
maken voor studenten. Deze uitspraken vol-
gen een adviesrapport van de Nederlandse 
Onderwijsraad waarin het aanscherpen van 
de kwaliteit van de leraren als kernpunt naar 
voren wordt gebracht. Het rapport gaf ook 
aan dat één op vijf leerkrachten in het mid-
delbaar onderwijs een vak geeft waarvoor hij/
zij onbevoegd is. ■
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Het sloeg vorig jaar in als een bom: toen-
malig studentenbeheerder Werner Raey-
maeckers leek heel even de Steve Jobs van het 
Gentse toen hij onaangekondigd Hydra voor-
stelde. Het project bleek echter geen succes te 
zijn: de app was met zijn 10 megabyte een 
trage kolos die bij de lancering nog geplaagd 
was door allerhande encoding issues. Na de 
teleurstellende lancering raakte het project 
nooit meer van de grond.

hydra met feniksVleugels

Wanneer Pieter De Baets, systeembe-
heerder bij de werkgroep informatica aan de 
UGent, de eerste beelden van de app toont, 
lijkt er niet zo veel veranderd. Hydra biedt 
net als vorig jaar een intuïtieve manier om 
verschillende informatiebronnen dichter bij 
de student te brengen. Zo kunnen de resto-
menu’s geraadpleegd worden, zijn de Scham-
perdaily’s te lezen, is er een Urgent webplayer, 
en is alle info rond UGentdiensten en ver-
enigingen voorhanden. “Het is belangrijk te 
erkennen dat het idee van Werner heel goed 
was. Wij hebben gewoon de technische im-
plementatie doorgevoerd.” 

Bij nadere inspectie blijken de vernieu-
wingen ten opzichte van de originele versie 
talloos. De opvallendste verbetering is onge-
twijfeld de grootte: de applicatie werd terug-
gebracht tot een slanke 2 MB en draait veel 

sneller dan zijn obese voorganger. Ook de 
afwerking is in deze versie veel verzorgder. 
Hoewel het beestje nog steeds dezelfde func-
ties vervult, doet het dat nu een pak stijlvol-
ler. De Schamperdaily’s worden nu voorzien 
van afbeeldingen, Urgent.fm krijgt een stijl-
volle en functionele make-over… Bovendien 
wordt de lay-out van de app subtiel aangepast 
aan de stijlregels van het platform waarop het 
werd geïnstalleerd. 

Dat laatste blijkt geen toeval te zijn. Er 
werd bewust geopteerd om de voordelen van 
de verschillende platformen uit te buiten. “We 
willen kwalitatieve apps maken die elk plat-
form op de beste manier benutten”, verklaart 
Pieter. Op dit moment worden Android en 
iOS ondersteund, maar binnen enkele weken 
zou de Windows Phone aan dat lijstje worden 
toegevoegd. Voor andere platformen zijn er 
voorlopig nog geen versies gepland. Hoewel 
er dus enkele platformen bot vangen, biedt 
deze keuze toch een aantal mogelijkheden 
die er niet zouden zijn indien er bijvoorbeeld 
werd geopteerd voor een door iedereen toe-
gankelijke mobiele website. Zo kan er gebruik 
worden gemaakt van native maps en zou het 
in de toekomst mogelijk zijn notificaties in te 
voeren voor belangrijk nieuws. 

gOddelijke interVentie

Oorspronkelijk nam Werner Raeymaec-
kers een extern bedrijf in de arm om Hydra te 
ontwikkelen. Na de problematische lancering 
kwam Zeus met het idee om de app opnieuw 
te schrijven. In een vorig artikel verklaarde 
Thomas Meire, oud-lid van Zeus, dat ze dit 
idee vervolgens hebben besproken met Wer-
ner, die dan ook zijn toestemming gaf. “Het 
concept van Werner om een onafhankelijk 
communicatiekanaal voor de verenigingen 
te maken, vonden wij heel goed,” zegt Pieter. 
“Dit zou voor de verenigingen een veel toe-
gankelijker platform zijn dan een officieel ka-
naal van de UGent.” 

De vraag is natuurlijk of Zeus erin kan sla-
gen om van Hydra alsnog een succes te ma-
ken. Voor de lancering werd de app alvast aan 
een nauwkeurige bètatest onderworpen door 
een twintigtal personen. Nu alles stabiel lijkt 
te draaien, ligt haar lot volledig in  handen 
van de studenten. Daarom zullen de komen-
de weken zo veel mogelijk communicatieka-
nalen ingezet worden om de blijde terugkeer 
van de applicatie aan te kondigen. “Pas als er 
voldoende gebruik van wordt gemaakt, is het 
interessant voor de verenigingen om daar-
mee informatie te verspreiden.” ■

Voor meer informatie, surf naar http://stu-
dent.ugent.be/hydra

Het begint zowat een jaarlijkse traditie te worden, de lancering van Hydra op het jaarverslag 
van de Dienst Studentenactiviteiten. De app die alle studentenactiviteiten zou centraliseren is 
gereïncarneerd en zou nu klaar zijn om alle beloftes waar te maken.
door stefaan glorieux en simon wardenier
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Een week geleden zinderde een emotio-
nele golf door het Gentse studentenleven. 
Julien, een icoon in Gent en ver daarbuiten, 
was niet langer. De bekendste friturist van 
Vlaanderen had de strijd tegen botkanker 
verloren en was op 73-jarige leeftijd overle-
den. Zoals de Kerk haar ‘heilige drievuldig-
heid’ heeft, zo hebben de Gentse studenten er 
ook eentje, waar naast Betty-van-de-Rococo 
en Pol-van-‘t-Dreupelkot ook Julien deel van 
uitmaakte. Niemand zei dat hij een frietje ging 
stekken in De Gouden Saté, maar ‘bij Julien’. 
Wat velen niet weten is dat het eigenlijk zijn 
dochter — de vrouw van Peter — was die der-
tig jaar geleden met de frituur begon, waarna 
haar vader Julien geleidelijk aan steeds meer 
begon te helpen.

Wat maakt de Gouden Saté zo speciaal? 
Misschien is het de ligging, aan het begin 
van de beruchte Overpoortstraat. Wie voor 
het feesten nog ‘een fond wil leggen’ springt 
snel even binnen bij Julien voor een pak friet 
en een vleesje, wie na het feesten nog iets wil 
eten voor het slapengaan doet hetzelfde.

Wie een grote honger had, kon bij Julien 
ook terecht voor een Hugo Claus, wat neer-

kwam op ‘een groot pak frieten met mayo-
naise en stoofvleessaus, stukjes viandel en 
satékruiden’, die door Julien steevast viagra 
werden genoemd. Zo’n Hugootje heeft meer 
calorieën dan er sletjes in de Overpoort rond-
lopen en eigenlijk ziet het er niet zo appetij-
telijk uit, maar wie al een paar pintjes binnen 
heeft, maalt daar niet om. En het is ook écht 
lekker.

Ook de inkleding van de Gouden Saté 
draagt bij aan de sfeer. In de veel te kleine 
ruimte zijn de muren behangen met foute 
postkaartjes waar blote vrouwen opstaan 
en flyers van de studentenfuiven die de vol-
gende maand plaats zullen vinden. Hier geen 
kitscherige lusters of fluwelen behangpapier 
zoals in de Frietketel (ook een goede frituur, 
trouwens) maar een heel simpel decor, zoals 
Julien zelf ook was. De naam alleen al — De 
Gouden Saté — lijkt wel uit een strip van Kie-
keboe te komen.

Ooit stond ik aan te schuiven in de Gou-
den Saté toen er voor de deur een getunede 
wagen stopte. Drie brede Johnny’s stapten uit 
en liepen naar binnen terwijl ze de wachtrij 
straal negeerden. “Twee grote met mayonaise 

en drie Bicky’s. En snel, Julien!”. Aangezien 
de foorapen eruitzagen alsof ze meer tijd in 
de fitness dan op de schoolbanken hadden 
doorgebracht, durfde niemand in de rij iets 
te zeggen. Geen enkele andere frituuruitba-
ter zou durven tegenstribbelen, maar Julien 
negeerde het trio compleet en ging op zijn 
dooie gemakje de rij verder af. 72-jarige man 
versus kleerkasten: 1 – 0. Iemand tweette 
vorige week een herkenbare situatie: “Nooit 
meer een hamburger krijgen wanneer ik ei-
genlijk een groenteburger wou. Je vergaf het 
‘m. #ripJulien”

In een interview in 2011 liet Julien opteke-
nen dat hij ging “blijven werken tot hij erbij 
neerviel”. Twee jaar en een strijd tegen bot-
kanker later is zijn profetie uitgekomen: op 
donderdag 21 februari is Julien overleden. 
Afgelopen woensdag werd hij in de Sint-Pie-
terskerk begraven en zijn kleindochter had 
opgeroepen om met zo veel mogelijk (ex-)
studenten af te komen, “omdat Julien dat zo 
gewild zou hebben”. En daarna met z’n allen 
een Hugootje gaan eten, “me goe veel viagra, 
manneke”. ■

Adieu, Julien door thomas smolders

de jonge julie in zijn frituur. 



door Joost Depotter

Op druilerige, grijze dagen vormen ze een 
grauwe, onbruikbare herinnering aan zon-
niger tijden; op zwoele zomernachten doen 
ze ons denken aan de kussende koppeltjes 
die Georges Brassens zo lieflijk omschrijft in 
zijn Amoureux des bancs publics.  De dag dat 
ondergetekende er een aantal ging uittesten, 
viel onder de eerste categorie. Vergeeft u mij, 
bij de rating die volgt dus een zeker cynisme, 
beste lezer.

zuidparkt AA-

In het Zuidpark, zo’n park waar, dank-
zij de nabijheid van de stadsbib, de meisjes 
nog al eens een boek plegen te lezen, staan 
de langste banken van Gent. Een leuk idee 
van de ontwerpers, die jammer genoeg niet 
stilstonden bij de Vlaamse volksaard, die on-
gemakkelijk wordt bij het idee een tuinmeu-
bel met een vreemde te delen. Na de zitsessie 
vond ik opvallend weinig mos terug op mijn 
zitvlak, positief. 

kOuter BB-

De banken op de Kouter zijn klassiekers 
in hun categorie. Welke rechtenstudent ging 
hier nog nooit zijn soepke van vijftig cent op-
drinken, dromend over zijn/haar toekomst 
in de sector van het Belgische grootkapitaal. 
Het plein ademt een zekere interbelliaanse 
authenticiteit uit die herinnert aan den ou-
den tijd, toen de Kouter nog het kloppende 
financiële centrum van de stad was. Sluit je 
ogen en stel je even de flanerende buishoed 
voor, die de minderjarige krantenventer ach-
teloos een klop voor z’n kop geeft. De banken 
zelf zijn krengen met een leuning en zitvlak 
dat pijn doet aan al wie niet over het nodige 
poepspek beschikt. Bovendien is ook hun on-
dergrond verre van ideaal, die fungeert voor-
namelijk als verzamelbassin voor regenwater 
dat een week eerder viel. Bad bank, bad!

klein begijnhOf AAA

Mijn persoonlijke favoriet, vooral omwille 
van de omgeving waarin deze zich nestelt. 

Het begijnhof is een oase, hier kun je je nog 
verliezen in innige huigstrelingen met een 
geliefde, zonder daarbij rekening te moeten 
houden met de steelse blikken van een be-
jaard besje dat de vogeltjes dagelijks komt 
voederen. De banken zelf lijken qua stijl eer-
der out of place in hun zeventiende-eeuwse 
omgeving, maar dit geeft hen ook net iets 
oerdegelijks. De weinige zonnestralen die ik 
op de testdag tegenkwam, vielen recht op me 
terwijl ik het testsubject onderzocht. Toeval? 
Ik denk het niet.

achter het rectOraat D

Deze bank zonder ambitie is lelijk, halfrot 
en met haar rug naar het uitzicht gericht. Ze 
werd hier waarschijnlijk ooit neergezet om 
de verbannen rokers een plaats te geven om 
even uit te blazen. Maar zelfs hiertoe schiet 
ze tekort. De aspot werd strategisch net ver 
genoeg geplaatst (foto: links buiten het beeld) 
zodat de arme kettingrokers hun langzaam 
desintegrerend gestel wel moeten oplichten 
om hun peuk te doven. Rommel. ■

Eigenlijk is het nagenoeg onmogelijk om een oordeel te vellen over de Gentse stadsban-
ken, het beeld dat we ervan krijgen hangt te hard samen met omstandigheden die de 
arme zitstellen zelf niet in de hand hebben.

voor u getest banken

zuidparkbank kouterbank

klein begijnhofbank achter het rectoraatbank

Fo
to

: D
yl

an
 b

el
gr

ad
o

Fo
to

: D
yl

an
 b

el
gr

ad
o

Fo
to

: D
yl

an
 b

el
gr

ad
o

Fo
to

: J
oo

st
 D

ep
ot

te
r



www.schamper.ugent.be12          schamper 525

UGENT

tumult.fm

Au fond is er, na vijf maanden, niets ver-
anderd aan Tumult.fm. Het is nog steeds een 
online cultuurplatform waar zo veel mogelijk 
evenementen die in Gent plaatsvinden verza-
meld zijn en waar af en toe gratis tickets te 
winnen zijn. Bezieler van het platform Bert 
De Geyter vindt het project so far in elk geval 
zeer geslaagd. “Het is natuurlijk moeilijk om 
van nul te beginnen, zonder veel communica-
tie of reclame op voorhand, maar we hebben 
afgelopen semester een aantal acties op poten 
gezet die wel heel goed zijn meegevallen. Na 
de Student Kick-Off hebben we twaalf dagen 
live radio gemaakt voor het Filmfestival, twee 
avant-premières met Sphinx Cinema georga-
niseerd en tussendoor ook een aantal kleinere 
acties gehouden waarbij de tickets altijd snel 
weg zijn.” Toch streeft men niet naar absolute 
perfectie. “Wat perfect is, is niet meer rebels 
en jong. Vergelijk het met een jonge groep 
die een rebelse eerste plaat maakt en daarna 
wordt opgepikt door een platenmaatschappij 
en een afgelikte tweede album aflevert. Dat 
willen we niet.” 

In het tweede semester verandert er dan 
ook weinig aan het recept en De Geyter 
droomt al van een mooie toekomst. “Voor 
een stad als Gent, met zo’n 70 000 studenten, 
is Tumult.fm zeer handig. We hopen studen-
ten en al wat jong is voornamelijk op de lange 
termijn cultuurbewust te maken, liever door 

een verfrissende recensie van een operavoor-
stelling dan voortdurend spotgoedkope tic-
kets.” Hoewel dat altijd mooi meegenomen is, 
natuurlijk. Binnenkort komt er nog een groot 
evenement aan, wat begon als “een maf idee”: 
TUMULTINGENT. “Oorspronkelijk wilden 
we in de Charlatan radio maken en artiesten 
laten optreden op een aantal locaties rond 
de Charlatan. Ondertussen zijn dat er 28 ge-
worden, verspreid over heel Gent, plaatsen 
waar studenten doorgaans niet komen zo-
als de keuken van een cultuurhuis of ander-
mans woonkamer. Onze bedoeling daarmee 
is vooral om studenten, en met hen ook alle 
Gentenaars, op nieuwe plaatsen te laten ko-
men en hun blik open te trekken.” De vraag 
blijft echter of een site en een uurtje radio per 
week over de middag zullen volstaan om zelfs 
maar een fractie van de studentenpopulatie 
te bereiken. Laten we het aandeel studenten 
niet onderschatten wiens leven bestaat uit 
de driehoek kot-lesgebouw-Overpoort. Dat 
zijn vaak genoeg studenten die wel openstaan 
voor cultuur, maar er zelf niet naar op zoek 
gaan en de site dus niet zullen vinden tenzij 
ze toevallig hoorden van een promotie-eve-
nement. Tumult.fm biedt voor de meerwaar-
dezoeker daarentegen meer aan dan enkel 
alle cultuuraankondigingen per rubriek. Er 
is namelijk ook een speciale rubriek van alle 
gratis evenementen, én er verschijnen gestaag 
meer recensies op de site. Om het grote stu-
dentenpubliek te bereiken, kunnen ze alvast 

vanaf dit semester rekenen op het Cultouri-
nitiatief.

cultOur

Wanneer FK-voorzitter Wim Bekaert me 
ontvangt in het FK-lokaal, is hij duidelijk nog 
erg vermoeid van de voorbije zware nacht. 
Toch kan hij tevreden vertellen over wat hij 
en de verenigingen bereikt hebben in hun on-
derhandelingen met de cultuurhuizen. “We 
hebben nog een semester nodig gehad om 
alle nodige contacten te leggen en aanbiedin-
gen uit te werken voor de verenigingen. Alle 
verenigingen krijgen een algemene selectie 
voorgeschoteld waaruit leden kunnen kiezen 
om aan een aanzienlijke korting een voorstel-
ling bij te wonen. Alle prijzen liggen tussen 
de één en de vier euro. De bedoeling is na-
tuurlijk dat de verenigingen het initiatief zul-
len opnemen om in groep naar een bepaalde 
voorstelling te trekken aan Cultourtarief. 
Maar elk verenigingslid krijgt dezelfde kor-
ting, of die nu in groep gaat of niet.”

De verdeling van het aanbod ligt momen-
teel echter enkel bij culturele instellingen die 
iedereen al kent. “We hebben in eerste instan-
tie de grootste cultuurhuizen aangesproken: 
de Vooruit, het NTGent, de Handelsbeurs, 
de Bijloke. We hebben ook met de Vlaamse 
Opera contact opgenomen, maar daarmee 
hebben we niet meer op tijd een voorstel kun-
nen uitwerken. We hebben daarentegen wel 

Cultour en Tumult.fm: 
the sequel

Een aantal nieuwe initiatieven zag vorig semester het licht, nadat de geldschieters de cultuur-
cheques ter dood veroordeelden. Gelukkig bleven cultuurliefhebbers onder de studenten niet 
lang op hun honger zitten: in september ging Tumult.fm van start met een tumultueuze boks-
ring op de Student Kick-Off en dit semester schiet ook Cultour uit de startblokken. Een update.
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met Democrazy gesproken, om voldoende 
van hun evenementen te kunnen opnemen 
die doorgaan in die grote cultuurhuizen,” al-
dus Bekaert.

Dat betekent natuurlijk dat de minder 
cultuurminnende studenten voorlopig geen 
nieuwe locaties of evenementen leren ken-
nen. “Het was praktisch niet meer haalbaar 
om de kleinere cultuurhuizen nu al te betrek-
ken bij Cultour,” vergoelijkt Bekaert,  “maar 
het is wel degelijk de bedoeling om daar later 
werk van te maken. We weten dat de Bijloke 
onder studenten de minst populaire is van de 
vier grote cultuurhuizen, dus we zijn over-
eengekomen dat hun voorstellingen integraal 
één euro zullen kosten. Goedkoper dan de 
rest dus. Op die manier hopen we al om onze 
studenten iets verder te laten gaan dan de 
plekken die ze al kennen. Het heeft ook wei-
nig nut om korting te geven op een optreden 
van The Bony King Of Nowhere, aangezien 
die sowieso al uitverkoopt.”

Voor de eerste poging geldt Cultour toch 
als vrij succesvol:  vijftien deelnemende ver-
enigingen, vijfhonderd aangeboden tickets 
voor het komende semester. Volgens Bekaert 
is de liefde ook wederzijds: “De cultuurhui-
zen vinden het zelf ook enorm interessant om 

hieraan deel te nemen. Op lange termijn is het 
dan ook de bedoeling dat er niet meer hoeft 
te gebeuren dan dat de cultuurverantwoorde-
lijke contact opneemt met de cultuurhuizen 
om alles te regelen.” Over een samenwerking 
met Tumult is echter nog geen sprake.

Ten slotte wijst Bekaert op twee grote voor-
delen die een verenigingsinitiatief heeft op 

het oorspronkelijke cultuurchequesproject: 
“Ten eerste beschikken we over slechts een 
fractie van het budget van de cultuurcheques. 
Dat lag in de tienduizenden, terwijl wij nu 
gewerkt hebben met 2000 euro. Het systeem 
van cultuurcheques was veel groter, maar ik 
geloof dat we binnen een paar jaar hetzelfde 
bereik zouden kunnen krijgen aan een frac-
tie van de kostprijs. Promotie nam toen een 
grote hap uit het budget, terwijl we nu kun-
nen rekenen op mailverkeer en mond-tot-
mondreclame binnen de verenigingen. Ten 
tweede kreeg je bij de cultuurcheques ook te 
weinig uitleg rond de aangeboden voorstel-
lingen, dat moest je zelf maar uitzoeken. Nu 
hebben we daar de verenigingen voor, die het 
aanbod van voorstellingen kunnen inleiden 
aan hun leden. Ik heb nu een kleine brochure 
opgesteld met wat uitleg per voorstelling. Dat 
zou in elk geval wat meer moeten aanspreken 
dan enkel een lijstje met namen.” ■

Woensdag 20 maart is er de eerste 
TUMULTINGENT, “als een in het stedelijke 
weefsel verankerde veruitwendiging van wat 
we doorgaans online en on air doen”. Meer 

info op www.tumult.fm.
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In maart is het zover: dan opent de eerste 
studentenmoestuin haar hekjes. Als alles vol-
gens plan loopt natuurlijk, want momenteel 
wachten niet minder dan vijftig enthousi-
aste vrijwilligers van StuJardin op een posi-
tief bodemonderzoek. Ondertussen kunnen 
moestuinliefhebbers deelnemen aan work-
shops waar ze de sfeer opsnuiven van crea-
tief tuinieren. StuJardin is een project van de 
Gentse Studentenraad (GSR), de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (JNM) en UGent1010, 
de milieuorganisatie van de universiteit. Vol-
gens Joris Depouillon, coördinator van het 
project, is het deze samenwerking die het 
project tot een succes maakt. “De organisa-
ties vullen elkaar aan en doen deuren open-
gaan voor StuJardin.”

Op 26 februari vond de eerste groei-
avond plaats in het Vredeshuis, waar zo’n 250 
groengevingerde studenten aanwezig waren. 
Ze konden deelnemen aan de eerste van een 
reeks workshops waar de focus ligt op creatief 
tuinieren: flestuinieren, zwammen, bijenho-
telletjes, verticale tuinen, kruiden en zaad-
monsters kwamen onder andere aan bod. Dit 
alles om studenten bewust te maken dat het 
kweken van groenten geen hard labeur hoeft 
te zijn en dat het best ook kan in een kot van 
drie bij vier meter. Bovendien weet je waar 
elk worteltje vandaan komt en ben je zeker 

dat het niet de halve wereld afreisde voor 
het op je bord belandde. Je eten smaakt lek-
ker vers en je gaat ecologisch verantwoord te 
werk op een plezante manier. 

Verticale tuinen

Bij het flestuinieren wordt een onthoofde 
colafles omgetoverd tot een bloempot of een 
kruidenbakje. Een beetje potgrond, water en 
licht: meer heb je niet nodig. En wie genoeg 
heeft van zijn saaie witte muur, kan die aan-
kleden met een verticale tuin of groengevel. 
Deze bezorgt je niet enkel verse kruiden en 
groenten, maar ook een goede nachtrust. 
Verticale tuinen dienen namelijk ter iso-
latie, demping van geluid en voor filtering 
van de lucht. Als je je hier nog niets bij kan 
voorstellen, loop dan vanaf deze zomer zeker 
eens langs de Vooruit. Daar wordt namelijk 
gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling en 
dakterras met een indrukwekkende verticale 
tuin.

Wie liever niet in een oerwoud leeft, kan 
zijn groentjes kweken in de gemeenschappe-
lijke groentetuin bij de bio-ingenieurs. Daar 
kan je tussen de echte boeren je gewassen 
planten in volle grond in plaats van amateu-
ristische potjes. De moestuin, met een op-
pervlakte van zo’n 100m², zal je misschien 

wel moeten delen met je professoren: zowel 
studenten als personeel van UGent zijn wel-
kom. De tuin heeft geen educatief doel, maar 
studenten die vergeten zijn hoe een tomaten-
plant eruitziet, kunnen hun kennis altijd eens 
komen opfrissen.

De organisatoren van StuJardin zijn voor-
zichtig positief, maar de eerste groeiavond 
was alvast een overdonderend succes. Als het 
enthousiasme van de studenten blijft aan-
houden, zal het vechten worden om een lapje 
grond in de moestuin. Die 100m² zal hoogst-
waarschijnlijk niet genoeg zijn, maar het gaat 
dan ook om een pilootproject dat later nog 
kan worden uitgebreid.

planten eten Op straat

Wie de boer in zichzelf naar boven voelt 
komen, kan nog deelnemen aan een van de 
volgende vier groeiavonden, elk met een an-
der thema. Op 12 maart is er een debat over 
het nut van stadslandbouw en stadstuinieren, 
en op 28 maart kan je mee op bezoek bij het 
sociale volkstuintjesproject ‘de Boerse Poort’. 
Na de paasvakantie kan je op 17 april eetba-
re planten ontdekken in de stad en op 7 mei 
wordt er ten slotte nog een groene speeddate 
met tuinierexperten georganiseerd. ■

Goed nieuws voor wie de verlepte groenten uit de resto beu is. Weldra kan je je eigen groen-
tjes kweken in een moestuin op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De GSR, JNM en 
UGent1010 stellen voor: StuJardin. door nathalie Dujardin en tine eeckelaert
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tuinieren op maat van studenten



Erasmus in gent

door Jochen elegeert

Examenstress is een universeel gegeven. Ook de Gentse Erasmusstudenten hadden in januari examens. 
Wij gingen eens luisteren of Erasmus een academische verrijking of een langgerekte citytrip is en hoe 
studeren in het buitenland hen bevalt.

Ali Besliri, 23 jaar 
Biochemie
Izmir, Turkije

“Ik ben op vijf van mijn zeven examens 
geslaagd. De twee buizen waren een 8 en 9, 
dus die kan ik nog wel ophalen. De andere 
punten waren gemiddeld ongeveer 12. Moest 
men mij op voorhand verteld hebben dat 
mijn punten in België zo laag zouden zijn, 
zou ik niet blij zijn, maar nu ik het systeem 
wat heb leren kennen weet ik dat mijn punten 
hier best in orde zijn. Ik ben er zeker tevreden 
over.”

“Hier moet je de leerstof die je gestudeerd 
hebt niet letterlijk opzeggen, maar goed ge-
bruiken op het examen. In Turkije kreeg ik 
casusvragen altijd in een open boek gedeelte, 
hier moet je ze effectief studeren en daarna 
uit het hoofd kunnen gebruiken. Vlamingen 
zijn het systeem hier gewoon, dus zij hebben 
minder stress. Voor ons was het allemaal een 
grote verrassing. Wat ik hier goed vind, is dat 
je verplicht wordt te studeren. Onze praktijk-
lessen waren enorm interactief. In Turkije 
had ik veel meer hoorcolleges waar je dus 
niks zelf moet doen.”

“Het feit dat alles in het Engels is, maakt 
het iets moeilijker. Ook al kan ik goed Engels, 
het is niet mijn moedertaal en soms begrijp 
ik niet alles. Studeren is altijd moeilijker in 
een andere taal, zeker op zo’n hoog niveau. 
Vroeger ben ik al op Erasmus in Spanje ge-
weest. Daar waren al mijn examens in het 
Spaans, maar door het lagere niveau was dat 
toch makkelijker.”

Cristina López, 22 jaar
Psychologie
Barcelona, Spanje

“Veel examens heb ik hier niet moeten 
maken. Ik heb twee vakken opgenomen uit 
de richting Sociaal Werk, ook al studeer ik ei-
genlijk Psychologie. Aangezien alle studenten 
voor die vakken op Erasmus waren, moest 
ik telkens een paper in het Engels schrijven. 
Daarnaast moest ik in de Psychologie nog 
een examen maken. Enkel op het examen ben 
ik geslaagd, op de twee papers niet. Daarvoor 

zal ik mijn kans nog eens moeten wagen in 
augustus.”

“Ik heb het hier moeilijker gehad dan in 
Barcelona. Misschien omdat hier andere za-
ken belangrijk zijn en je niet goed weet wat de 
professor verwacht. Vooral de paper maakte 
de zaken moeilijk. Ik wist niet goed waarover 
te schrijven, terwijl je op een examen enkel 
correcte of foute antwoorden hebt. Alles is 
hier strikter en men lijkt veeleisend, maar 
misschien is dat omdat het mij minder goed 
afgaat om alles in het Engels te doen en je 
niet in je comfortzone zit. Mensen zeggen al-
tijd dat Erasmus vooral feesten is, maar vaak 
moet je ook heel sterk staan en zelf je plan 
trekken. In Barcelona heb ik meer stabiliteit 
en routine, minder zaken om me zorgen over 
te maken en daarom is het daar makkelijker 
om te studeren. Dat zal ongetwijfeld ook mijn 
resultaten beïnvloed hebben.”

Tatiana Grazioso, 19 jaar
Biologie
Salamanca, Spanje

“De examens zijn altijd een periode van 
stress. Hier in Gent ga ik meer uit en reis ik 
ook rond. Mijn studietijd is beperkter, maar 
ik ben zeer tevreden, want ik ben op alles ge-
slaagd. Het niveau van het onderwijs in België 
lijkt mij iets hoger. Maar voor mij persoonlijk 
komt dat ook omdat ik in Salamanca nog in 

mijn bachelor zit en hier Engelstalige vakken 
uit de master volg.”

“In Salamanca zijn de meeste van mijn 
examens meerkeuze, hier kreeg ik allemaal 
open vragen en een mondeling examen. Dat 
was dus wel even aanpassen. De klassen hier 
waren ook veel kleiner. Er is veel meer inter-
actie tussen de professor en de studenten. Ik 
heb hier heel veel geleerd en gedaan dat ik in 
Salamanca nooit gedaan zou hebben.”

Juliette Antoine, 22 jaar
Toegepaste biowetenschappen
Hoei, België

“Ik ben tevreden over mijn resultaten, 
maar ik heb er ook een pak harder voor ge-
werkt dan ik in Hoei doe dus het was wel 
verdiend. Ik ben op al mijn vakken geslaagd, 
maar ik deed er ook wel minder aangezien ik 
hier ook Nederlandse taallessen volg.”

“Ik heb de indruk dat ik hier minder the-
orie en meer praktijk krijg dan in Wallonië. 
Ik heb veel technieken geleerd om te werken, 
de theorie kregen we minder grondig aange-
leerd. Het niveau is min of meer gelijk, maar 
studeren is voor mij natuurlijk moeilijker in 
het Nederlands dan in het Frans. In de les zelf 
kon ik alles wel goed begrijpen, maar achteraf 
studeren en samenvatten was natuurlijk las-
tiger.” ■
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SCHAMPER    baddoekt  
“Always go to the bathroom when you have a chance.”

king george V

Dat de oudere generatie soms m
et problemen kampt 

als het op computerkennis aankomt, wisten we al langer. 

Maar van een emeritus professor aan de UGent hadden 

we toch meer verwacht. Na het geven van een gastcollege 

aan de Nederlandse Wageningen University surfte hij naar 

pornosites. Twee problemen: ten eerste was zijn computer 

niet losgekoppeld van de beamer en die stond nog aan. Ten 

tweede werd het integrale college opgenomen voor stu-

denten die achteraf de les wilden herbekijken. Nadat het 

gênante nieuws bekend raakte, beslist
e de universiteit dat 

de pornoprofessor niet langer welkom is.

De verklaring van de gastdocent achteraf had het ge-

halte van een puber die net door zijn mama wordt betrapt: 

“Ik wilde mijn computer afzetten en plots kwam ik op een 

pornosite.” Ook zijn onervarenheid met een qwerty-toet-

senbord haalde hij als m
ogelijke oorzaak aan. Omdat hij 

nog vrijwillig meewerkt aan enkele onderzoeksprojecten 

binnen de UGent zal hij voor een gesprek worden uitge-

nodigd door rector Paul Van Cauwenberge.

PORNOPROF

Nadat de Sociale Raad (SoRa) besliste om het vegetari-

sche proefproject met de omgekeerde dag in de studenten-

resto’s niet te verlengen, zijn ze op zoek naar alternatieven 

om duurzame voeding te promoten. Daarbij overwegen ze 

nu om in de resto in de Sint-Jansvest enkel nog vegetarische 

maaltijden aan te bieden. Echt concreet is het plan nog niet 

en behalve dat het op de agenda komt, heeft de SoRa nog 

geen beslissing genomen. Begin dit semester werd het 

aanbod in de Sint-Jansvest al uitgebreid met broodjes, 

maar voorlopig dus zowel met als zonder vlees.

VEGGIE StuDENtENREStO

Tweemaal werd de aanvraag van Kajira, de vereni-

ging voor Gentse studenten met een interesse voor 

bdsm al afgewezen. Dat de Kajiranen onder het 

motto ‘derde keer, goede keer’ opnieuw een aanvraag 

hadden ingediend, konden jullie al lezen in Schamper 

523. Ondertussen is Kajira twee stappen dichter 

bij die erkenning, want na het voorwaardelijke fiat 

van de afdeling Juridische Zaken, kregen ze elf voor 

en twee stemmen tegen op het Werkgroepen en 

Verenigingenkonvent. Slechts één handtekening, die 

van Directeur Studentenvoorzieningen Marc Bracke, 

staat de erkenning nog in de weg. Wij voelen een ste-

vig (bdsm-)feestje aankomen... 

KlEtSEN OP u POEP

Het Kultureel KonVent 
Heeft een nieuwe site. BezoeK ze eens.student.ugent.be/kultkcentraal



SCHAMPER    baddoekt  

WAt tE DOEN OM JE lES BOEIENDER tE MAKEN?

1. laat je moeder je opbellen, waarna je vrienden ongetwijfeld heel 
luid zullen roepen “Doe u broek aan!”
2. neem een typemachine mee en neem uitbundig nota.
3. eet een dampende lasagne (onze reporter Joost getuigt: “Het audi-
torium heeft enkel nog aandacht voor jou”)
4. laat een scheet, zet je recht, kijk naar je buurman en roep “ohhh, 
degoutant!”
5. fake een orgasme. (Youtube: “when Harry met sally”)
6. sla sporadisch met je vuist op je bank terwijl je uitslaakt: “nee, nee, 
nee! ik ga niet akkoord!”
7. neem een grote emmer popcorn mee en geef commentaar in de 
trant van “3D is niet altijd beter!” of  “inhoudelijk trekt deze film echt 
op niets!”
8. Probeer vanop de laatste rij naar de eerste te geraken zonder dat de 
prof dit merkt. indien geslaagd, tik op zijn rug en roep “1, 2, 3 piano!”
10.Maak het telefonisch uit met je vriend(in) die ook in de les zit.
11. is het zoals altijd te koud, steek deze schamper in brand.
12. neem een dwerg mee. Hoe steiler het auditorium, hoe verder hij 
vliegt. 
13. Breng uw incontinente grootvader mee, en laat hem 
luidkeels roepen dat het in de tijd van de Duitsers beter was.
14. Kijk porno tijdens de les. op beamer. iedereen doet het.
15. Maak een academische opmerking over een etnische minderheid. 
16. Vraag Carl Devos naar zijn favoriete kleur. of spring recht in zijn 
les en roep: “hé, ik ken u van tv!”
17. spring van de trappen van het ufo (onze reporter tobe getuigt: 
“Awkward, maar het breekt ook de sleur”)
18. Vraag aan de prof of hij de les kan verlaten omdat je je kind borst-
voeding wil geven.
19. Kies mee de saaiste les op de schamper-facebookpagina. in de 
meest verkozen les komen wij schampers uitdelen halfweg om het al-
lemaal wat op te fleuren. suggesties van de redactie? Geen, wij zijn in 
geen jaren meer naar de les geweest. 

VEGGIE StuDENtENREStO

KlEtSEN OP u POEP
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SMoocH

Wanneer je je lief een passionele zoen 
geeft, wissel je niet enkel slijm en bacteriën 
uit. Natália Kamodyová en haar team van de 
Comenius Universiteit van Bratislava hebben 
aangetoond dat je bij het zoenen ook wat van 
je DNA overbrengt. Hoe vluchtig de kus ook 
mag zijn: je genetische code zal minstens een 
uur rondhangen in de mond van je geliefde. 
In het experiment liet men twaalf koppels el-
kaar passioneel zoenen voor een goeie twee 
minuten. Daarna namen de onderzoekers 
bij de vrouwen speekselstalen af na interval-
len van 5, 10, 30 en 60 minuten. Aangezien 
de onderzoeksmethode berust op de opspo-
ring van Y-chromosomen, kan men enkel het 
DNA van een man detecteren in de mond van 
een vrouw. Met deze methode kan men bij-
voorbeeld bewijzen opsporen van ontrouw, 
maar het is vooral interessant bij forensisch 
onderzoek. Wanneer een vrouw is aange-
rand, kan men aan de hand van het speeksel 
een volledig profiel verkrijgen van de dader 
en zo onschuldige mannen uitsluiten. 

de blOemetjes en de bijtjes

Bloemen communiceren op een minstens 
even gesofisticeerde manier als reclamebu-

reaus. Ze produceren vaak felle kleuren en 
verleidelijke geuren om hun bestuivers aan 
te trekken, maar daar houden ze niet op. 
Onderzoekers van Bristol University, onder 
leiding van professor Daniel Robert, zijn 
tot de ontdekking gekomen dat bloemen 
een equivalent zijn van neonreclame: een 
soort patronen met elektrische signalen die 
informatie doorsturen naar insecten. Deze 
elektrische signalen zorgen samen met de 
andere verleidingsmanoeuvres van de bloem 
voor een grotere totale aantrekkingskracht. 
Door elektroden in de stengels van petunia’s 
te plaatsen, toonden de onderzoekers ener-
gieveranderingen aan wanneer er een bij op 

de bloem landt. Dit zou wel eens de manier 
kunnen zijn waarop bloemen aan bijen com-
municeren dat ze reeds bezoek hebben ge-
had van een andere bij. De wetenschappers 
ontdekten ook — tot hun verbazing — dat 
hommels verschillende elektrische velden 
van bloemen weten te detecteren en te on-
derscheiden. De bijen werden bovendien on-
derworpen aan een test waarbij ze kleuren 
moesten onderscheiden, en dat lukte opval-
lend beter wanneer elektrische signalen be-
schikbaar waren. Hoe de geel-zwarte beestjes 
deze elektrische velden detecteren is nog niet 
zeker, maar de wetenschappers speculeren 
dat hun haartjes helemaal overeind komen 

te staan door de elektrostatische kracht van 
bloemen — net zoals ons haar rechtop gaat 
staan bij een oud televisiescherm. De ontdek-
king van deze elektrische detectie heeft tot 
een volledig nieuw begrip geleid van insec-
tenperceptie en communicatie bij bloemen.

dOlfijne dieren

Dolfijnen staan bekend om hun breed sca-
la aan hoge tonen, maar nu blijkt dat ze niet 
om het even wat zitten uit te kramen. Volgens 
een recente studie van St Andrews University 
zouden dolfijnen elkaar aanspreken met na-
men die ze zelf bedacht hebben. Bovendien 
zouden ze kleine alteraties toevoegen aan die 
naam om de andere te laten weten wie zijn 
naam roept. De resultaten van het onder-
zoek zijn nog niet volledig, maar wijzen wel 
in de richting van een taalhandeling die nor-
maal enkel bij mensen voorkomt: referenti-
ele communicatie met aangeleerde signalen. 
Dit gebruik van vocal copying is overeenkom-
stig met het menselijke, omdat er een grote 
nadruk ligt op het behouden van sociale 
banden. Dit helpt het vocal learning van de 
dolfijnen ook te onderscheiden van dat van 
vogels. Onze gevleugelde vrienden zouden 
elkaar namelijk meer aanspreken in agres-
sieve contexten.  ■

dna doorgeven: zo moet dat.

twee bijen bedrijven de liefde.

ik vind jou dolfijn.

door nathalie Dujardin
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Wetenschap

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

Iets meer dan 3,5 miljard jaar geleden 
landde een familie buitenaardse wezens 
op onze aarde voor een gemoedelijke 
picknick. Terwijl vader en moeder Alien 
hun weerspannige kroost weer in het 
ruimteschip hijsen en ervandoor sjezen, 
vergeten ze in de haast hun afval mee te 
nemen. En hop! Daar ontstaat het aardse 
leven — althans volgens de garbage the-
ory. Aangezien de eerste fossielen maar 
dateren van 3,5 miljard jaar geleden, is 
het ontstaan van de eerste vormen van 
leven — waarvoor geen fossiel bewijs be-
staat — aan heel wat speculaties onder-
worpen en bestaan er talloze hypothesen 
over. Een meer aannemelijke verklaring 
is abiogenese of het ontstaan van leven 
uit niet-levende materie.

Het zonnestelsel zag zo’n slordige 4,6 
miljard jaar geleden het licht. De eerste 
honderd miljoen jaar was leven op aarde 
onmogelijk omdat enorme hompen steen 
en ijs afkomstig van de vorming van het 
zonnestelsel stevig huis hielden op de 
planeet. Deze inslagen creëerden genoeg 
hitte om het aanwezige water te doen ver-
dampen. Na het bedaren van de bombar-
dementen vormde zich een atmosfeer die 
een heel andere samenstelling heeft dan 
de atmosfeer die dezer dagen onze aarde 
omhelst. De aarde begon ook af te koe-
len, wat ervoor zorgde dat de eerste oce-

anen vorm kregen. De vroege atmosfeer 
bevatte veel anorganische verbindingen 
en waterdamp. In de jaren 20 probeer-
den Aleksandr Oparin en John Halda-
ne allebei aan hun respectievelijke kant 
van de aardkluit de eerste atmosfeer te 
beschrijven. Ze knobbelden uit dat deze 
reducerend was en dat onder deze om-
standigheden organische moleculen, die 
essentieel zijn voor leven, gevormd kon-
den worden door chemische reacties in 
de atmosfeer met zijn anorganische ‘niet-
levende’ verbindingen. Haldane sprak 
van de vroege oceanen als een oplossing 
van organische moleculen waaruit het le-
ven ontsproot: de primordiale soep.

Tientallen jaren later paste Stanley 
Miller deze veronderstelling toe op de 
praktijk. Hij knutselde een simpele op-
stelling ineen die de vroege aarde na-
bootste. Hij gebruikte twee ronde glazen 
kolven: in een daarvan installeerde hij 
een petieterig oceaantje, in een ande-
re legde hij een vroege atmosfeer aan. 
Daarna verbond hij de twee kolven met 
glazen buizen. Bij het verhitten van de 
oceaankolf, satureerde de atmosfeer met 
waterdamp. Na de atmosfeer plaatste hij 
een condensor, waardoor het water terug 
naar de oceaan kon druppelen. Net voor 
het water terug het oceaantje bereikte, 
kon een kleine hoeveelheid oplossing 

worden afgetapt om te analyseren. Het 
water hield een belangrijke ontdekking 
in: naast organische moleculen vond Mil-
ler een hele trein aminozuren, essentieel 
voor leven.

Wetenschappers kibbelen vandaag de 
dag nog altijd over de samenstelling van 
de atmosfeer van weleer — was-ie neu-
traal in plaats van reducerend? Het is ook 
mogelijk dat enkel bepaalde delen van 
de atmosfeer reducerend waren, bijvoor-
beeld bij openingen van vulkanen. Wat 
wel vaststaat, is dat herhalingen van het 
experiment van Miller bij verschillende 
mogelijke samenstellingen van vroege 
atmosferen steeds organische moleculen 
opleveren. Deze kleine moleculen in de 
primordiale soep associeerden tot gro-
tere structuren: macromoleculen. Een 
voorbeeld van zo’n macromolecule is een 
eiwit, dat opgebouwd is uit de kleine ami-
nozuren. De gevormde macromoleculen 
moesten zich dan isoleren van hun om-
geving. Dat werd mogelijk gemaakt door 
membranen: er ontstonden protocellen 
met een geheel eigen intern milieu. Deze 
protocellen waren verder ook uitgerust 
met een metabolisme en een primitief 
systeem dat replicatie toeliet. En zo werd 
in de primordiale soep het startschot 
voor leven gegeven. ■

door clara casert

Foto: Flickr: Looseends

soep.
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Wetenschappers van het VIB, zowel het 
Leuvense als het Gentse departement in sa-
menwerking met de plaatselijke universitei-
ten,  zijn erin geslaagd genen te reconstrueren 
van een gistcel die zo’n 100 à 150 miljoen jaar 
geleden leefde — dat is zo ongeveer tijdens de 
hoogdagen van de dinosauriërs. Hiervoor ge-
bruikten ze DNA van heel veel verschillende 
soorten moderne gistcellen. Kevin Vanneste, 
een bio-informaticus die meewerkte aan het 
onderzoek, legt uit: “Hier in Gent hebben we 
vooral de informaticakant van het onderzoek 
gedaan. We ontwikkelden algoritmes die de 
sequenties van al die gist-DNA’s vergelijken 
en ze dan als volgt analyseren: als gistsoort 
A en B aminozuur X op plaats Y hebben, dan 
gaan we ervan uit dat dat bij hun gemeen-
schappelijke voorouder ook zo was. Op die 
manier ga je steeds verder terug zodat je dat 
‘ancestraal’ DNA kan reconstrueren. Al is het 

natuurlijk iets ingewikkelder dan dat. Je moet 
ook heel wat corrigerende methoden gebrui-
ken voor de fouten die erin sluipen. Toch is 
het een heel robuuste techniek. We hebben 
onze data door verschillende modellen laten 
lopen, en we kwamen steeds uit bij dezelfde 
ancestrale sequenties.”

hOera, dna!

Even recapituleren voor wie het nu al te 
technisch wordt: DNA — ook wel desoxyri-
bonucleïnezuur geheten — zijn de bekende 
helixvormige moleculen die in elke cel zitten. 
Het is georganiseerd in afzonderlijke chromo-
somen met daarop de genen. De DNA-mole-
culen zijn opgebouwd uit vier verschillende 
nucleotiden, zijnde adenine (A), guanine 
(G), cytosine (C) en thymine (T), die door 
hun verschillende combinaties de DNA-code 

schrijven. De genen vormen de blauwdruk 
voor de eiwitten die in ons lichaam gemaakt 
worden. Elke mogelijke combinatie van drie 
nucleotiden vormt immers een codon, dat in 
een ingewikkeld transcriptieproces codeert 
voor een aminozuur. Zo worden verschil-
lende aminozuren aan elkaar gehangen tot 
een eiwit, waarna deze eiwitten de eigenlijke 
functies voor ons lichaam gaan uitvoeren.

Elke cel bevat DNA. Wanneer een nieuwe 
cel ontstaat, wordt het DNA van zijn moe-
dercel overgeschreven zodat het DNA van de 
dochtercel identiek is. Maar tijdens dat over-
schrijven sluipen er wel eens fouten in de ge-
netische code, zogenaamde mutaties. Soms 
blijven die gewoon verdoken in het genoom 
zitten, de  silent mutations, maar soms hebben 
ze ook een effect op de eiwitten waarvoor ze 
coderen en veranderen ze de processen in de 
cel. Meestal zal zo’n mutatie nadelig zijn voor 

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie staat garant voor kwaliteitsvol onderzoek, en dat 
weet men ondertussen wereldwijd. Een van hun recente artikels bevestigt deze status nogmaals: 
onderzoekers zijn erin geslaagd om het evolutionaire proces stap voor stap te volgen!

Evolutie 
ontmaskerd! 
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het individu en verdwijnt ze door negatieve 
selectie, maar af en toe heeft ze een voordelig 
effect en zal ze in de populatie worden blijven 
doorgegeven. Individuen met zo’n positieve 
mutatie hebben doorgaans een hogere fitness 
en krijgen meer nakomelingen, die deze goeie 
mutatie op hun beurt ook bezitten. Dat is het 
principe van positieve selectie. Na vele gene-
raties ontstaat er zo een grote diversiteit in het 
genoom van de soort en op den duur kan die 
variatie zelfs leiden tot nieuwe soorten. Dit is 
het genetische aspect van de evolutietheorie: 
genen veranderen door mutaties waardoor er 
een grote diversiteit ontstaat in de uiterlijke 
kenmerken van de organismen, het fenotype. 
Het is op deze diversiteit dat selectie inwerkt. 
Genen die na mutatie coderen voor ‘slechte 
kenmerken’ zullen dus verdwijnen.

darwin meets genes

Het bijzondere aan deze studie is dat men 
voor de eerste keer dit genetische aspect van 
evolutie stap voor stap kon waarnemen. Zo 
werd er al veel langer aangenomen dat nieu-
we functies ontstaan door genduplicatie. Dat 
is een proces waarbij een gen deels of vol-
ledig verdubbeld in het genoom. Ideaal om 
een nieuwe functie te laten ontstaan, want 
het oude noodzakelijke genproduct wordt 
nog steeds geproduceerd en met de tweede 
kopie kan naar hartenlust worden geëxpe-
rimenteerd. Meestal zal dit nieuwe gen ver-
dwijnen, maar af en toe krijgt het een nieuwe 
functie. In het artikel wordt dit proces voor 
de eerste keer met een hele grote moleculaire 
precisie opgevolgd. Men gebruikte een grote 
genenfamilie uit de gistgenomen die allemaal 
betrokken zijn bij de omzetting van suikers 
en waarvan men vermoedde dat ze ooit door 
genduplicatie waren ontstaan. Door de evo-
lutionaire klok terug te draaien, kon men 
stap voor stap het traject doorlopen dat het 
oorspronkelijke gen had afgelegd om uitein-
delijk al deze verschillende genen te gene-
reren. “Wij hebben hier voor de eerste keer 
beschreven wat er allemaal specifiek gebeurd 
is na die genduplicaties. Welke aminozuren 
veranderd zijn, of ze door positieve of neu-
trale selectie overleefden, op welke locaties 
in de genen deze mutaties plaatsvonden. 
Door de verkregen ancestrale sequenties in 
hedendaagse gistcellen te steken, konden we 
de geassocieerde fenotypes opvolgen die per-
fect bij onze hypothese aansloten.  We kon-
den aantonen welke aminozuurverandering 
zorgde voor een verandering van de activiteit 
van het eiwit. Voordien zagen we wel dat een 
gen gedupliceerd werd en een nieuwe functie 

kreeg, maar de achterliggende mechanismen, 
daar hadden we het raden naar.”

back tO the future

Wie nu echter al begint te dromen dat we 
met deze methode de hele levensloop van 
het DNA kunnen reconstrueren, van ééncel-
lige tot complex organisme, en de hele evo-
lutionaire geschiedenis van het leven kunnen 
ontrafelen, moeten we helaas teleurstellen. 
“We gebruikten hier de ideale case study, de 
kans dat we binnenkort nog eens zo’n per-
fect voorbeeld vinden is erg klein. Er is heel 
wat voorkennis nodig voor dit onderzoek 
en bij gist hadden we die allemaal beschik-
baar. Gist is een modelorganisme, dus heel 
wat gistgenomen zijn reeds volledig geseque-
neerd. De 3D-structuren van de eiwitten wa-
ren beschikbaar, da’s een belangrijke vereiste. 
Dat gebeurt allemaal in zeer gespecialiseerde 
labs, en bovendien kosten die technieken erg 
veel geld. De onderzochte genenfamilie me-
taboliseert suikers, waardoor er daar ook al 
heel wat onderzoek op was gedaan voor de 
voedselindustrie. Voorlopig zijn er geen an-
dere voorbeelden beschikbaar waarbij we 
reeds alle data beschikbaar hebben om zo’n 
mooie resultaten te krijgen.”

Zijn er dan misschien andere methoden 
om de hele evolutie te bestuderen aan de hand 
van DNA? Er bereiken ons de laatste tijd re-
gelmatig berichten over DNA dat rechtstreeks 
uit fossielen gehaald wordt, denk maar aan de 
wetenschappers die onlangs een deel van het 
neanderthalergenoom sequeneerden. Deze 
techniek heeft echter nog meer beperkingen 
dan die van de terugtellende algoritmes. Om 

te beginnen is er nog altijd geen volledig nean-
derthalergenoom gesequeneerd. De kwaliteit 
van zo’n fossiel DNA is altijd stukken slechter 
dan die van hedendaags DNA en bovendien 
was dit neanderthalergenoom  ‘slechts’ om en 
bij de 38 000 jaar oud. Vanneste twijfelt of dat 
ooit mogelijk zal zijn. “Een fossiele plant van 
zo’n paar miljoen jaar oud, dat DNA zal te 
sterk gedegradeerd zijn. Moest dat ooit luk-
ken, dat zou een enorme doorbraak zijn! Fos-
sielen zijn zeer makkelijk en relatief accuraat 
te dateren. Wat we nu hebben proberen te 
reconstrueren, zouden we dan gewoon kun-
nen observeren. Maar de vraag is natuurlijk 
in welke mate dat DNA ooit sequeneerbaar 
zal zijn.”

Optimisten kunnen in dit onderzoek 
heel overtuigend bewijs van de evolutiethe-
orie zien dat creationisten in de toekomst 
de mond kan snoeren. Creationisten focus-
sen graag op het feit dat Darwin in zijn boek 
‘On the Origin of Species’ de evolutietheorie 
voorstelde als een langzaam gradueel pro-
ces, terwijl het heel moeilijk is om aan de 
hand van deze ‘decent with modification’ het 
ontstaan van complexe structuren zoals de 
overgang naar meercellige organismen of 
organen zoals het oog te verklaren. Volgens 
creationisten is dat alsof een ‘jumbojet zich 
spontaan zou assembleren uit een paar brok-
stukken’. Dit onderzoek toont juist aan dat 
een jumbojet ontstaat uit een kopie van een 
reeds bestaand, kleiner vliegtuig, waarna het 
geleidelijk aan complexer wordt, zoals een 
nieuwe genfunctie ontstaat uit een kopie van 
een reeds bestaand gen. Al valt het ten zeerste 
te betwijfelen of creationisten zich hierdoor 
zullen laten overhalen. ■

Evolutie 
ontmaskerd! 

een pakje gist.



www.schamper.ugent.be22          schamper 525 

Wetenschap

Johan Albrecht specialiseert zich in her-
nieuwbare energie vanuit een economisch 
standpunt. Zijn expertise wordt vaak ge-
vraagd in de media, zeker nu de reactor rond 
het energiedebat heter dan ooit staat. Hij ziet 
vooral een discrepantie tussen België en Eu-
ropa, en tussen Europa en de VS. Het beleid 
is niet langer afgestemd op de veranderende 
markt en op de crisis. 

de natiOnale prOblematiek

Wat is in ons land het heetste hangijzer 
inzake energie?

Albrecht: “Het Belgische energiedebat gaat 
al een kleine tien jaar voornamelijk over het 
al dan niet sluiten van de Belgische kerncen-
trales. Dat heeft men beslist aan het begin van 
de eerste regering-Verhofstadt, omdat men 
de groenen wilde meekrijgen. De kernuit-
stap begint in principe in 2015, omdat dan de 
oudste centrales veertig jaar in gebruik zullen 
zijn. De afgelopen regeringen hebben echter 
hun standpunt vaak herzien. Nu heeft Minis-
ter van Energie Melchior Wathelet beslist 
om slechts twee van de drie oudste centrales 
te sluiten om onze energiezekerheid te garan-
deren. Dat moedigde investeerders absoluut 
niet aan om geld te spenderen aan onderzoek 
naar alternatieven.”

Maar zijn kerncentrales uiteindelijk 
geen efficiënte energiebron? Is alle kritiek 
terecht?

“Nucleaire energie kan enkel instaan voor 
elektriciteit, daar kan je geen auto’s mee laten 
rijden. Ook is het niet bepaald een flexibele 
energiebron. Het energieverbruik schommelt 
tussen dag en nacht en ook van periode tot 
periode, maar een reactor kan je niet zomaar 
afzetten. Een opencyclus-gascentrale produ-
ceert daarentegen vijf minuten na aanzetten 
al stroom, en kan je onmiddellijk afzetten. 
Maar ik vind het niet terecht dat er zo veel 

negatief sentiment bestaat tegenover kern-
centrales. Duitsland wil nu haar centrales 
sluiten door Fukushima. Waardoor is het 
daar misgegaan? Doordat de vloedgolven 
van de zeebeving over de dijkmuren van de 
centrale kwamen. Een probleem dat nooit 
in Duitsland zal voorvallen, aangezien het 
land nagenoeg geen kustlijn heeft. Het slui-
ten van de kerncentrales is een ander verhaal, 
een verhaal van lobbygroepen in onderlinge 
krachtmeting. In Duitsland wil de steenkool-
industrie groeien, dus de kerncentrales moe-
ten weg.”

Zijn er ook in andere sectoren beleids-
problemen?

“De problematiek zet zich vooral ook 
door bij zonne-energie. Zonnepanelen zijn 
de voorbije tijd overgesubsidieerd waardoor 
rijke burgers 10% netto konden terugver-
dienen. Dat geld komt uiteindelijk van elke 
energieconsument, want die subsidies wor-
den doorgerekend in de netwerktarieven. 
Die laatste zijn sterk gestegen, en dat voelt 
dus vooral Jan met de pet. Daardoor heeft 
de Vlaamse overheid nu beslist om die sub-
sidies sterk terug te draaien en vanaf volgend 
jaar misschien af te schaffen, terwijl er intus-
sen heel wat mensen tewerkgesteld zijn in de 
sector van zonnepaneelinstallatie. Dat zijn 
voorbeelden van de typisch Belgische aan-
pak, en de overheid zou er goed aan doen om 
op voorhand meer aandacht te besteden aan 
kosten/batenanalyse.”

de eurOpese prOblematiek

Wat ontbreekt er vooral in het nationale 
energiedebat?

“Alles wordt Europees gestuurd. Je kan als 
klein landje moeilijk cavalier seul gaan spe-
len als Europa zaken beslist die invloed heb-
ben op alle spelers binnen de markt. Jammer 
genoeg is de Europese aanpak een zeer pro-

blematische. In 2007 heeft de EU een zeer am-
bitieus energie- en klimaatbeleid ingevoerd, 
het fameuze 20.20.20-pakket dat bestaat uit 
drie doelstellingen. Ten eerste moet de CO2-
uitstoot tussen 2005 – 2020  worden vermin-
derd met 20%, en dat moet deels gebeuren via 
een systeem van emissiehandel (de handel in 
emissierechten, die bedrijven het recht geven 
om bepaalde broeikasgassen of andere schade-
lijke gassen uit te stoten, n.v.d.r.). Ten tweede 
moet 20% van de energieconsumptie komen 
uit hernieuwbare bronnen. Ten derde moet 
in alle economische sectoren de energie-effi-
ciëntie stijgen met 20%.”

“Dat is helaas allemaal net beslist vóór de 
economische crisis. Daardoor is de economi-
sche activiteit binnen de EU sterk gedaald, 
waardoor de CO2-uitstoot ook daalde, aan-
gezien die vooral afhankelijk is van energie-
verbruik. Zo worden de maatregelen vanzelf 
gehaald. Daardoor bedraagt de prijs van 
bijvoorbeeld één ton CO2 binnen het emis-
siehandelsysteem slechts vijf euro. Men ver-
wacht dat die prijs zo laag zal blijven tot 2020 
door de crisis. De bedrijven die verplicht zijn 
om deel te nemen aan emissiehandel, zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer de helft van 
alle CO2-uitstoot. Normaal gezien zou de 
emissieprijs hoog moeten liggen, zodat die 
bedrijven de prikkel krijgen om te gaan in-
vesteren in duurzame oplossingen. Dat ge-
beurt nu dus niet. Daarom heeft de Europese 
Commissie voorgesteld om het systeem van 
‘backloading’ in te voeren: een aantal emis-
sierechten nu wegnemen, om ze pas weer in 
te voeren in 2017 à 2020, wanneer ze duur-
der zijn om aan te kopen en de bedrijven dus 
wél die prikkel krijgen om te investeren. Het 
voorstel is echter afgekeurd in het Europese 
Parlement. Je mag er bijna zeker van zijn dat 
de grote bedrijven geen verschil zullen ma-
ken in de CO2-uitstoot.”

Hoe zou het zijn met… de energievoorziening? Schamper vindt het dringend tijd om een stand 
van zaken op te nemen, vooraleer de volgende centrale ontploft. We spraken met milieueco-
noom Johan Albrecht, actief binnen de economische denktank Itinera. Volgens hem zit Europa 
in een benarde situatie tegenover de Verenigde Staten, met weinig vooruitzicht op beterschap. 

Een vicieuze kettingreactie
Johan Albrecht over het falende energiebeleid in Europa

door tom De maerschalck
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Naast emissiehandel bestaan er ook con-
structieve energieprojecten, bieden die een 
betere oplossing?

“Alle hernieuwbare energieprogramma’s 
worden gesubsidieerd omdat ze nog altijd 
veel duurder zijn dan andere. Op zichzelf 
geen probleem, maar de EU is intussen be-
zig met het liberaliseren en integreren van de 
energiemarkten. Met andere woorden: daar 
zou vrije concurrentie moeten heersen. Wan-
neer je binnen zo’n markt bepaalde projecten 
subsidieert en andere niet, kan je dat geen 
vrije concurrentie noemen. Een bijkomend 
probleem is dat elke EU-lidstaat een eigen 
subsidiesysteem hanteert. Daardoor kijken 
investeerders bijvoorbeeld niet naar waar 
een windmolen het meeste rendement zou 
opleveren, maar naar welk land windmolens 
het meeste subsidieert. Hetzelfde geldt voor 
zonnepanelen: de meeste liggen in Noord-
Europa. Subsidies verstoren dus eigenlijk in-
vesteringsperspectieven. Tegelijk weet men 
goed genoeg dat als men niet subsidieert, 
er überhaupt geen investeringen komen. De 
vraag rijst dus wat er moet gebeuren met die 
subsidies. Afbouwen na 2020? Harmoniseren 
binnen Europa? De EU biedt voorlopig geen 
antwoorden.”

de amerikaanse prOblematiek

We zijn dus tot nader order nog deels 
aangewezen op traditionele energiebron-
nen. Maar dreigen die niet duurder en 
duurder te worden tot ze opraken?

“Nee, integendeel. De gasprijs in de VS is 
momenteel even hoog als die in 1976. Door 
de hoge gasprijzen van de periode 2004 – 
2007 zijn de Amerikanen beginnen zoeken 
naar technologische innovaties en hebben ze 
een manier gevonden om zogenoemd ‘scha-
liegas’ te winnen uit rotsformaties. Het was al 
veel langer bekend dat men daaruit gas kon 
winnen, maar de techniek bestond nog niet. 
Ten gevolge van de lage productiekosten staat 
schaliegas nu al in voor een vierde van de to-
tale gasproductie in de VS, waardoor hun 
gasvoorraad de afgelopen jaren verdubbeld 
is. Verder kan die technologie ook aangewend 
worden om heel diepliggende olie te winnen. 
Men heeft onlangs in de staat Utah een olie-
veld ontdekt dat, mocht het bereikbaar zijn, 
evenveel olie kan leveren als alle conventio-
nele oliebronnen ter wereld. Het kan alleen 
vandaag nog niet ontgonnen worden, maar 
die technologie is natuurlijk op komst.” 

“De vrees bestaat er tegenwoordig dus 
meer in dat hernieuwbare energiebronnen 
nooit gaan kunnen concurreren tegen de 
sterk dalende gas- en olieprijzen. In de VS 

staat de gasprijs op een derde van de Euro-
pese. Positief is dan weer dat in de VS gas nu 
steenkool aan het wegconcurreren is, omdat 
er geen efficiëntere manier is om elektriciteit 
te produceren dan via een gascentrale. Dat is 
veel minder vervuilend.” 

Wat gebeurt er met het steenkoolover-
schot van de VS?

“Dat wordt verkocht aan Europa aan lage 
prijzen, wat erger is. Hier bij ons kan je geen 
winst maken op een gascentrale: de prijs voor 
elektriciteit ligt rond de 50 euro per mega-
wattuur, en dat is ook de productieprijs van 
elektriciteit uit gas. Terwijl die voor steen-
kool rond de 30 euro per megawattuur ligt. 

Verder is door de crisis het elektriciteitsver-
bruik in Europa zodanig gedaald, dat je op 
den duur met een overproductie zal komen 
te zitten door alle investeringen in hernieuw-
bare energiebronnen. De Amerikanen heb-
ben geen beleid, maar hebben toevallig de 
marktkrachten, en gas blijkt toevallig milieu-
vriendelijker te zijn. Wat veel mensen hier in 
Europa denken, is dat wij veel milieubewuster 
zijn dan de VS, die niet meedoen aan Kyoto 
en die geen hernieuwbare energiebeleid heb-
ben. Maar als je kijkt naar de CO2-emissies 
van de laatste tien jaar, zie je dat ze het be-
ter doen dan wij. Dat is op zijn minst een vrij 
pijnlijke observatie.” ■
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muziek

Steak Number Eight, de jongste winnaars 
van Humo’s Rock Rally ooit, brengen op 18 
maart hun derde album uit. Op 12 maart 
stellen ze The Hutch voor in de Balzaal van 
de Vooruit, waarmee ze ook willen doorbre-
ken in het buitenland. Het voorprogramma 
wordt verzorgd door Death letter, zij stellen 
hun nieuwe album common Prayers voor. 

Ander talent van Belgische bodem met 
een nieuw album is trixie Whitley, op zon-
dag 10 maart staat ze in de concertzaal van 
de Handelsbeurs. Haar eerste album Fourth 
corner is een album waar uitersten in emotie 
elkaar ontmoeten. “Uitbundige liefde, haat, 
kinderlijke blijdschap en eenzaamheid. Dit 
zijn de zaken waar ik steeds naar terug lijk te 
grijpen, zowel op persoonlijk als op muzikaal 
vlak”, aldus Whitley. Dit concert is een ideale 
kans om de nummers ook live te beoordelen.

film

Nu de Oscars achter de rug zijn en Life of 
Pi als grote winnaar uit de bus is gekomen en 
Argo met het beeldje voor beste film naar huis 
gaat, is het duidelijk dat deze films eerst ge-
zien moeten worden om toch nog te kunnen 

meepraten. Zowel Studio Skoop als Kinepo-
lis vertonen de grote winnaars. Als deze films 
allemaal oud nieuws zijn voor u, is er op 4 
maart de avant-première van The Master in 
de Sphinx. Een film waar dit jaar door menig 
filmliefhebber is naar uitgekeken. Paul Tho-
mas Andersons opvolger voor het magistrale 
There Will Be Blood uit 2006 wordt in deze 
Schamper ook beoordeeld in de Filmkort (op 
de pagina hiernaast)!

pOdium

In het NTGent speelt er vanaf 7 maart 
een nieuwe voorstelling van Arne Sierens en 
Compagnie Cecilia. Twee acteurs, een cir-
cusartiest en een kind, spelen de hoofdrol in 
deze kleurrijke voorstelling. Gloria (in den 
hoge) gaat over een plek waar zich de levens 
van vier zoekende zielen kruisen. Gloria is 
twee jaar weggeweest en keert terug naar huis. 
Onderweg is ze de Mexicaanse acrobate Vero 
tegengekomen, die nu haar beste vriendin is. 
Renato is het afgetrapt op een trouwfeest en 
is door de maïsvelden tot daar gelopen. Het 
kleine meisje Billie past op de auto van haar 
buur Omer die in Thailand een vrouw is gaan 
zoeken. De vier personages stellen zich de 
vraag of er in de wereld eigenlijk wel plaats 
is voor mensen die nog altijd aan het zoeken 
zijn. 

In de Tinnenpot wordt er op 10 maart 
dan weer Met de wind vanachter getoond, 
een voorstelling naar aanleiding van 100 jaar 
Ronde van Vlaanderen. Cabaretier Karel De-
clercq imiteert koersfiguren en zet u op de 
fiets. Een mooie voorbereiding op de klas-
sieker die dit jaar op zondag 31 maart wordt 
gereden. 

expO

Op zaterdag 2 maart opent Modernisme 
in het Museum voor Schone Kunsten. Bel-
gische abstracte kunst en Europa, een grote 
overzichtstentoonstelling gewijd aan het Bel-
gische modernisme omstreeks 1920. Beel-
dende kunst, architectuur, toegepaste kunst, 
typografie, fotografie, film, muziek, literatuur 
en theater komen uitgebreid aan bod in deze 
tentoonstelling.  ■

cultuur
agenda

trixie whitley

leuke jongens.
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film

BoekNW - Zadie Smith

the maSter - Paul thomaS aNderSoN

LB NW is Zadie Smiths vierde boek. De ti-
tel verwijst naar North West London en het 
boek gaat over het leven van dertigers die 
zich dagelijks door deze stad sleuren. Zo is 
er Leah, blank en goedgelovig. Ze voelt zich 
geleefd door haar omgeving en heeft niet de 
kracht of de moed om ertegen in te gaan. 
Leah’s beste vriendin is Nathalie, zwart en ge-
boren als Keisha. Ze zijn al vriendinnen sinds 
de kleuterschool, maar hun levens hebben 
heel andere wendingen genomen. Nathalie is 
als een van de weinigen uit hun sociale woon-
wijk geraakt. Maar ook al is ze nu een succes-
volle advocate en moeder van twee kinderen, 
haar leven zit nog steeds vol problemen en 
overpeinzingen. En dan is er Felix. Hij heeft 
weinig te maken met de twee meisjes, behalve 
dat hij uit dezelfde wijk komt. Felix had een 
problematische jeugd, maar heeft zijn leven 
eindelijk weer een beetje op orde gekregen. 
Een vaste job en een vast liefje, maar het 
noodlot blijkt nooit veraf.

NW is een sociaal portret van de achter-
gestelde wijken in North West Londen, waar 
ook de roots van Zadie Smith liggen. Maar 

sociaal bewogen boeken zijn altijd gevaar-
lijk en hoewel Smith gelukkig nooit belerend 
wordt, is haar verhaal erg saai en romme-
lig. Misschien komt het door onze jeugdige 
leeftijd, maar de zorgen van dertigers beho-
ren niet meteen tot ons interessegebied. Bo-
vendien is haar schrijfstijl vervelend, wat het 
verhaal niet ten goede komt. Smith experi-
menteert met verschillende stijlen om toch 
maar geen gewone verteller te zijn, maar mis-
lukt meestal waardoor het boek langdradig 
wordt. Eveneens vervelend is de overdaad 
aan Londense plaatsnamen — en dan niet het 
toeristische centrum — waarbij er veronder-
steld wordt dat de lezer snapt wat de sociale 
status is van plaatsen zoals Kilburn of Harles-
den. Waarschijnlijk vanzelfsprekend voor 
Engelsen, maar storend voor de rest.

Helemaal schabouwelijk zijn de geforceer-
de pogingen om ‘de taal van de straat’ weer te 
geven, al kan dat ook aan de vertaler liggen 
natuurlijk. Kortom: NW is een mislukte po-
ging om op een ietwat artistieke manier een 
verhaal te vertellen over een probleemwijk. 
Volgende keer beter. ■

S.G. Geen kat die de vaardigheden van 
Paul Thomas Anderson nog in vraag durft 
te stellen. De regisseur wordt vaak aange-
haald als een van de laatste grote auteurs van 
de Amerikaanse cinema en onderbouwde 
die reputatie met meesterwerken als Boogie 
Nights, Magnolia en There Will Be Blood. God, 
zelfs wanneer hij enfant terrible Adam Sand-
ler in de hoofdrol cast, wordt hij in Cannes 
bekroond als beste regisseur. Met The Master 
voegt Anderson een zesde hoofdstuk toe aan 
zijn imposante oeuvre.

Freddie Quell — een angstaanjagend in-
tense Joaquin Phoenix — komt getormen-
teerd terug na de marine te hebben gediend 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na enkele 
vergeefse pogingen een burgerlijk leven op 
te bouwen in de onschuld van het naoor-

logse Amerika, maakt hij kennis met Lan-
caster Dodd, voortreffelijk gespeeld door 
PTA-ancien Philip Seymour Hoffman. Hoe-
wel Dodd de gekwelde Freddie gemakkelijk 
inlijft voor The Cause, een sektarische bewe-
ging geleid door Dodd, slaagt hij er niet in tot 
het diepst van Freddies verwrongen ziel bin-
nen te dringen.

Andersons scenario maakte veel ophef 
door de duidelijke verwijzingen naar Sciento-
logy. Overroepen, zo blijkt. Zo’n rechtlijnige 
interpretatie doet enkel onrecht aan het calei-
doscopische plot. In 65 mm film — een for-
maat dat zijn hoogdagen vierde met epossen 
als Lawrence of Arabia en Ben Hur — wordt 
een portret geschetst van een naoorlogs 
Amerika, de sociale gevolgen van shellshock, 
de machtswerkingen van demagogie… Wat 

makkelijk een afstandelijke beschouwing kon 
worden, krijgt toch een emotionele diepgang 
dankzij de complexe en vaak ontroerende 
vader-zoonrelatie tussen de twee protagonis-
ten.

Ook cinematografisch bewijst Anderson 
andermaal een even verfijnde als dominante 
filmtaal te beheersen. Met gemillimeterde 
cadrage, intense montage en adembenemen-
de fotografie — voor het eerst ruilde hij het 
kleurenpalet van vaste DOP Robert Elswit in 
voor de kodachrome tinten van Mihai Ma-
laimare — is het resultaat niet minder dan 
adembenemend. En dan is er nog de sfeer-
volle soundtrack van Radioheadgitarist Jon-
ny Greenwood. Aan de aftiteling rest slechts 
één woord: “Meesterlijk!” ■
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Josse de pauw
Josse De Pauw, vooraanstaand acteur, auteur, theater- en opi-

niemaker, zat met Schamper rond de tafel om te praten over De 
Gehangenen, een stuk dat in samenwerking met LOD muziekthe-

ater vanaf 14 maart toert in Gent en Lissabon.

door Jago Kosolosky & Olivier Vander bauwede
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In De Gehangenen, het derde stuk dat 
u samen met Jan Kuijken bij lOD maakt, 
staat de relatie tussen wetenschap en religie 
centraal. Vanwaar deze keuze?

“Waar De Gehangenen voor mij om draait 
is het feit dat het vrije spreken onderdrukt 
wordt door de machthebber, of dat nu een 
koning, een president of een keizer is. Het 
gaat mij niet direct over religie; dat is ook 
gewoon een machtsblok dat bij momenten 
mensen het zwijgen oplegt of niet wil dat er 
vrij gesproken wordt.”

Vindt u dat er recentelijk een tendens is 
naar het verdrukken van de vrije mening?

“Volgens mij is zoiets altijd aan de hand. 
Dat is continu zo en dat is altijd zo geweest. 
Ik denk dat er ook altijd gewaakt moet wor-
den dat mensen vrij kunnen denken en uiting 
moeten kunnen geven aan wat ze denken.” 

u heeft in het verleden gezegd dat kun-
stenaars als wetenschappers zijn, vanwaar 
die vergelijking?

“De vrijheid van onderzoek vind ik in 
beide disciplines zeer belangrijk. Als ik merk 
hoe er ook in de wetenschap gevochten moet 
worden om het vrije onderzoek een kans te 
blijven geven... Iedereen lijkt uit op snelle re-
sultaten! Daar zie ik een parallel met de kun-
sten: ook daar zijn er veel mensen die liever 
iets rendabels ondersteunen. In de weten-
schap zou dat bijvoorbeeld het vinden van 
een geneesmiddel tegen diarree kunnen zijn. 
Zoiets zou namelijk heel veel mensen aan-
spreken.”

OVer latijn en walen

u blaast in het stuk een dode taal, het la-
tijn, nieuw leven in. u ziet het latijn in het 
middelbaar onderwijs niet graag verdwij-
nen van het curriculum?

“Ik zie het inderdaad niet graag verdwij-
nen. De voordelen van het studeren van een 
dode taal zijn er, maar dat is een andere dis-
cussie. Wij hebben Latijn gehanteerd om an-
dere redenen. Jan Kuijken componeerde voor 
zangers en verkoos voor zijn aria’s talen die 
gemakkelijk melodieus te behandelen zijn. 
We kwamen uit bij het Latijn: de taal van het 
machtsblok in kwestie, de Kerk. Bovendien 
is het ook een van de eerste universele talen 
die men over de grenzen heen kon hanteren, 
zo ook in de wetenschap. De keuze van het 

Latijn beviel dus zowel mij als de componist 
enorm.” 

In het stuk werkt u samen met achttien 
muzikanten van het Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie. Was het een bewuste 
keuze om over de taalgrens te kijken?

“Neen, het was alleszins geen politieke 
keuze. Ik heb het er natuurlijk nooit lastig 
mee gehad om over de taalgrens te spelen of 
samen te werken. Maar in dit geval kwam het 
er gewoon op aan om een ensemble te vinden 
dat eventueel interesse had om hun tijd wer-
kelijk te investeren, en dat was het geval met 
deze muzikanten.” 

internatiOnale aanhang

De Gehangenen is gericht op een interna-
tionaal publiek, u trekt ook naar Portugal 
met de voorstelling. Is dit een noodzaak ge-
worden in de theaterwereld of veeleer een 
luxe, gezien uw reputatie?

“Dat is een moeilijke vraag. Het is zeer 
welkom dat je stukken kan maken die ook in 
het buitenland aan bod kunnen komen, sim-
pelweg omdat je werkterrein dan vergroot. 
Maar daarom hoef je dat niet te doen. Ikzelf 
ben zo begonnen met mijn eerste gezelschap, 
dus spelen in het buitenland beviel me ook 
altijd. Tot slot vind ik het ook heel fijn om 
een publiek te kunnen veroveren: vaak kent 
het publiek daar ‘Josse De Pauw’ niet zoals ze 
die hier kennen. Ik geniet wel van die uitda-
ging.”

Recensies van uw werk, zeker in Vlaan-
deren, variëren van steengoed tot briljant. 
Wacht u nu niet, als een manier van uitda-
ging, op die ene recensent die uw werk af-
kraakt?

“(lacht) Ik zit daar nu niet echt op te wach-
ten, neen. Maar goed, als die komt, komt die. 
Ik heb er niets op tegen als iemand mijn werk 
niet ziet zitten. Ik heb op dat vlak ook nooit 
stappen ondernomen; het is enkel maar wat 
zij vinden van mijn werk.”

Gezien de fysieke positie van de acteurs 
die letterlijk opgehangen worden, zijn mi-
miek en fysieke beweging beperkt. Kiest u 
in dit stuk bewust voor het woord?

“Absoluut, ik wou ze ophangen! Dat was 
het eerste beeld dat ik in mijn hoofd kreeg. 
Het idee van die voorstelling kwam er toen 

Jan iets wou schrijven voor akoestische in-
strumenten: cello, violen, noem maar op. 
Maar ik wou dat het een theatraal project 
werd, geen concert. Vrijwel meteen kwam het 
idee om boven die fragiele instrumenten, die 
ook nog eens een symbool van de westerse 
‘cultuur’ zijn, een soort beeld te maken van 
gehangenen, die tegelijkertijd ook nog eens 
als een gewicht boven die strijkers hangen. 
Dat gaf voor mij een spanning. Ik wist ook dat 
iedereen — zangers en spelers — daardoor 
beperkt zou worden wat actie betreft. Maar 
het ging er mij eigenlijk toch om het woord 
zo goed mogelijk verweven te krijgen in de 
compositie van Jan. Eigenlijk kun je het veel 
meer een gecomponeerde voorstelling dan 
een geregisseerde voorstelling noemen.”■

“Ik speel graag in het buitenland. Het publiek 
daar kent Josse De Pauw niet zoals hier.”
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De Vlaamse Opera en 
Schamper geven studen-
ten een fikse korting voor 
de voorstelling van 15 maart 
2013 op vertoon van je stu-
dentenkaart. Enkel op voor-
waarde dat de kaarten op 
voorhand worden besteld en 
betaald aan het bespreekbu-
reau van de Vlaamse Opera. 
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Jazz: gisteren nog in New Orleans, vandaag op uw bord in Gent. De populaire muziekstijl is tegenwoor-
dig niet meer weg te denken. Dringend tijd om eens te onderzoeken wat jazz vandaag betekent in uw 
studentenstad. Waso De Cauter en Bart Maris lichten toe.

Waso De Cauter, zoon van de bekende 
jazzmuzikant Koen De Cauter, ontvangt 
ons in zijn huis in Gent. Op de tafel ligt een 
weekblad met trixie Whitley op de cover. De 
avond voordien beging ze een kleine flater in 
de Nederlandse talkshow ‘De Wereld Draait 
Door’ door haar tekst te vergeten. “Het was 
echt een verademing. Leuk om eens een mu-
zikant de mist in te zien gaan op televisie. Ik 
zag dat en ik dacht: ‘Dat is zo jazz.’”

Als gekend jazzmuzikant in Gent en pro-
grammator van de Hot Club de Gand weet 
Waso wat jazz betekent in Gent en voor hem-
zelf. Samen met David De Rudder stond hij 
aan de basis van de Hot Club. “Er is altijd een 
sterke jazzscene geweest in Gent. Maar voor 
wij begonnen was die zeer afgebakend in zijn 
subgenres. Je had een onderscheid: of mo-
dern, of ouderwets. Er was veel onmin tussen 
die groepen. Eigenlijk allemaal domme reac-
ties, want het is niet het aantal noten dat be-
paalt of je iets zegt of niet. En het is evenmin 
het gebrek aan vele noten. In al die jaren heb 
ik gezien dat er bij de verschillende werelden 
een groot respect is gekomen voor elkaar. 
Door dat respect zijn de grenzen veel flouer 
geworden. Dat vind ik erg goed.”

“Gent heeft iets vrij unieks: het is klein 
en toch groot. Doordat Gent klein is, duurt 
het niet lang voor je iedereen gezien hebt. En 
tegelijkertijd is er een constante stroom van 
nieuwe jonge gasten die willen spelen in veel 
verschillende genres van jazz. Gent is een 
gezondere jazzstad in vergelijking met Ant-
werpen of Brussel, omdat Gent voldoende 
aanbod heeft voor muzikanten: er is plek om 
te spelen. Ik voel aan dat er verhoudingsge-
wijs een veel groter aanbod is in Gent.”

mOuntainbike

“Zelf wou ik eigenlijk nooit muzikant wor-
den. Op een bepaald moment, ik was toen 14 
of 15, is mijn vader ziek geworden en heeft 
hij drie maanden in bed doorgebracht. Voor-
al toen kon het heel snel gaan in de muziek. 
Als je even van het circuit verdween, waren 
er meteen anderen om je plaats in te nemen. 
Mijn vader had dus geen werk en hij heeft mij 
toen drie nummers aangeleerd op gitaar. We 
zijn dan de cafés afgegaan met de hoed. Na 
een tijd werd hij zot van steeds die drie num-
mers te spelen, dus werden dat er vijf, twaalf... 
Plots kon ik mij wel een mountainbike kopen 
met mijn eigen geld! Toen ik achttien werd, 
ben ik vertrokken van huis en leefde ik van 
de muziek. Toen kwam het ook niet in mij op 
dat dit ooit een probleem zou kunnen zijn. 
Het was gewoon een flow waarin ik zat.”

“Als programmator wou ik mij niet identi-
ficeren met een bepaalde stroming. Ik dacht: 
er is maar één manier om het goed te doen, 
en dat is door mijn intuïtie te gebruiken in 
plaats van mijn verstand.”

“Als ik zelf met iemand speel, kies ik voor 
de persoonlijkheid, zelfs al is het niveau min-
der hoog. Als je klein bent en je speelt met 
een vriendje met de legoblokken en je hebt 
ruzie, dan ga je niets bouwen. Je gaat alles 
kapot maken. Als je overeenkomt, bouw je 

door Fabrice Luyckx, robbe Latré & Olivier Vander bauwede
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Waso De Cauter

All That Jazz
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Geen jazzscene in Gent zonder ons oor 
eens te luister te leggen bij Bart Maris. All-
rounder op trompet, van Think of One over 
Salvatore Adamo tot dEUS, maar bovenal 
en vooral adept van de free jazz. Onder fer-
vente Hot Clubgangers misschien berucht als 
die spacende bebaarde trompetgoeroe van op 
veel te dissonante woensdagavondjams, bij 
ons de minzaamheid zelve. Energiek, dat wel. 
En bevlogen. Let’s jam.

Hoe staat jazz in Gent er voor?
“Het is waanzinnig. Gent is een droomstad 

voor een jazzmuzikant. Het is niet voor niets 
een van de schaarse steden op de Unesco Mu-
ziekstadlijst! Ik ken geen enkele andere stad 
in Europa, buiten Berlijn misschien dan, — 
zelfs Parijs niet — waar je op een woensdag-
avond zeven verschillende concertjes binnen 
eenzelfde genre kan gaan zien. Dat is onge-
looflijk. En kijk naar Gent Jazz, wereldklasse. 
Hier is het perfect gedijen. Ook het feit dat 
de meeste concertjes gratis zijn, speelt hierin 
mee. Mensen zijn het zo gewoon dat ze bin-
nen en buiten kunnen lopen. Onder muzikan-

ten begint het echt al zo te worden: ‘Moet ik 
geld vragen? Shit we zijn slecht bezig’. (lacht) 
Die toegankelijkheid en dat gevarieerd aan-
bod zijn echte troeven. Veel jong talent gaat 
naar New York z’n talent beproeven. Heel 
schoon allemaal, maar ik denk omgekeerd: 
we kunnen van Gent New York maken. Ik ge-
loof daarin. Je moet gewoon blijven spelen, 
een platform blijven bieden.”

Gent is dus goed bezig?
“Er is nog nooit zo veel jazz geweest in 

Gent, zeker met de nieuwe opleidingen aan 
de conservatoria. Al stel ik me daar wel vra-
gen bij: wat wordt in functie van wat gegeven? 
Een instrument is een middel, geen doel. Een 
keer dat je je instrument in de vingers hebt, 
moet je ermee communiceren. Ik geloof niet 
echt in talent, ik geloof in hard werken. Ta-
lent is iets heel vaags. Als je mensen iets wil 
vertellen, je wereld wil meedelen, dan geloof 
ik dat je daarmee kan bekoren, sowieso. En 
dat is de max. Jonge muzikanten zijn soms 
te veel bezig met zich te plaatsen binnen een 
format: ‘moet ik standards brengen of zal ik 
me op free jazz toespitsen?’. Ik kan ze alleen 
maar aanraden: laat dat over aan journalisten 
en critici, wees gewoon jezelf en doe je ding.”

Iedereen het podium op?
“Welja, daar is nu net iets mateloos mis 

mee, iets wat ik wel eens onze burgerlijke 
‘klotevolksaard’ zou durven te noemen: die 
terughoudendheid om je uit te drukken. 
Dat zie je ook op onze jams op woensdag. Er 
wordt verwacht dat je pas een podium op-
kruipt als je met zekerheid niveau kunt bren-
gen. De maatschappij heeft hier een enorme 
drempel gecreëerd en dat is jammer. In ande-
re samenlevingen is zo’n participatiecultuur 
veel meer uitgesproken.” 

u bent een wereldburger?
“Ja, diversiteit inspireert mij enorm. Hier 

in Europa zijn we vergeten dat muziek meer 
rollen heeft dan perfectie en een podium na-

streven. In Brazilië bijvoorbeeld leren kleine 
mannekes een paar carnavalsliedjes die ze dan 
voor hun hele leven in de fanfare gaan spe-
len. Is dat dan minderwaardig? Dat weet ik 
zo nog niet. Hier is alles veel abstracter, en 
het is verrijkend om eens buiten onze context 
te kijken. Er is zo veel in de wereld dat voor 
ons verborgen blijft omdat we telkens weer 
diezelfde bril opzetten. Als je je daarvan be-
wust wordt, kun je ontzettend veel meer uit je 
omgeving halen.”

laat de lezer eens door de ‘Marisbril’ kij-
ken dan. Suggesties?

“Goh, dan zou ik niet alleen bij de jazz 
blijven hangen, maar als ik dan toch binnen 
het genre moet blijven… Dave Douglas heeft 
me ontzettend geïnspireerd als trompettist. 
Ja, hij wordt ‘t.” ■

Jazz in Gent: 
Hot Club de Gand 
Club Reserva 
Minor Swing
De Geus van Gent
Damberd
Faja Lobi
White Cat
Bar Deco
Trefpunt Café 
Studio Skoop Café

Festivals: 
Ham Sessions 
Gent Jazz

Bart Maris

een immens kasteel samen. Dat moet daarom 
niet het mooiste kasteel zijn, maar het staat er 
wel. Dat is met muziek ook zo.”

“Goede jazz is voor mij de jazz waarbij je 
ziet dat er niet geacteerd wordt. Weinig men-
sen snappen dat. Ze zien gewoon vier eiland-
jes. Fout, die mannen zijn volledig mee in de 
muziek. Dat is de grote kracht van jazz, je 

komt op een punt waarbij je egoloos wordt. Je 
staat volledig ten dienste van de muziek.” 

“Jazz is ook zeer gevaarlijk. Als je iets ra-
tioneels doet en je wordt erop afgerekend, 
dan zijn dat rationele argumenten. Jazz is iets 
emotioneels. Als het slecht is, word je emoti-
oneel afgebroken.”

“Je ziet nu dat de jazz bekender wordt 
voor een breder publiek. Dat vind ik een 

goede zaak. Dat is toch het doel van muziek 
spelen: zorgen dat je geen niche meer bent. 
Ik weet dat er veel mensen in de jazz zijn die 
zo’n evolutie niet toejuichen. Omdat het al-
les afneemt, je bent plots je exclusieve clubje 
kwijt. Maar ik zie het toch vooral als iets po-
sitiefs.” ■
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liesbeth Homans, Antwerps OCMW-voorzitter, stelde voor om enkel nog aidsremmers te 
geven aan illegalen in ruil voor instemming met hun vertrek. Een storm van kritiek volgde. 
Homans reageerde verbolgen: “De opzettelijk foutieve informatie in verband met illegalen moet 
stoppen.” Om haar een plezier te doen, doet Schamper uit de doeken wat Homans werkelijk 
bedoelde.

Vooreerst moeten we af van de gedachte 
dat mevrouw Homans  persoonlijk iets tegen 
dat armtierige allegaartje illegalen heeft. De 
zaak in kwestie staat voor de OCMW-voor-
zitter los van enig gebakkelei rond maat-
schappelijk welzijn. Feit is gewoon dat “het 
Antwerpse OCMW 250.000 euro voor me-
dische hulpverlening aan illegale sans-papiers 
betaalt”. Dat kan tegenwoordig niet meer, 
het verfoeide gat in de Antwerpse begroting 
moet nu eenmaal dicht. Een begroting moet 
in evenwicht zijn, in opdracht van Europa, de 
ratingbureaus, de markten en het volk.

Dus zijn besparingen aan de orde. Naast 
het afschaffen van het stadsdichterschap was 
besparen bij het OCMW voor schepen Ho-
mans de beste optie. Het is immers zo dat 
“die mensen illegaal in ons land verblijven en 
al een onmiddellijk uitwijzingsbevel hebben 
gekregen”, maar zelfs zij die nog geen uitwij-
zingsbevel hebben ontvangen, zullen op ter-
mijn toch moeten opkrassen, want ze kunnen 
de Antwerpse identiteitskaarten niet betalen. 
Illegalen zijn over het algemeen niet erg rijk.

Vertrekken dus. Punt is echter: of we hen 
aidsremmers geven of niet, sterven doen 
ze toch. Uitgewezenen vertrekken name-
lijk zonder uitzondering naar een anoniem 
Afrikaans land, waar fundamentalistische 
rebellen langzaam het vlees van hun voeten 
zullen roosteren. Door de medicatie achter 
te houden bieden we illegalen de kans op een 
relatief snelle dood. De meesten zullen waar-
schijnlijk liever hier sterven, maar we bieden 
hen de keuze. Dat is zowel humaan als de-
mocratisch. En bovendien “voorkomen we 
een eventuele bedreiging voor de algemene 

volksgezondheid door illegale asielzoekers”. 
Doordat ze sneller sterven, hebben besmette 
asielzoeksters die bijverdienen in de prosti-
tutie minder kans hun ziekte door te geven. 
Werkelijk, het enige wat Homans te verwijten 
valt in dit debat is haar neiging om bij ieder 
substantief een adjectief te zetten en haar on-
vermogen om een zin zonder het woord il-
legaal te construeren. Voor de rest is ze een 
prima OCMW-leider.

Voor verdere duiding omtrent dit onder-
werp verwijzen wij u graag naar de gepaste 
commentaarpagina op hln.be. Daar staat 
zwart op wit dat er een draagvlak bestaat voor 
deze maatregel. 72% van de HLN-bezoekers 

vindt deze maatregel immers ‘hartverwar-
mend’. En leest u alstublieft de reacties aldaar 
voor een uitdieping van de argumenten in 
dit artikel. Een greep uit de analyses. Malle-
babbe: “Is een aids-patient zonder medicatie 
gevaarlijker dan een zonder (sic) medicatie? 
Ik dacht het niet!” LV Gingelom: “Schaf het 
OCMW af! Sans-papiers is zonder papieren 
en hebben dus geen enkel recht!” Golden 60: 
“Lang leve Eva Braun!” Gerard de duvel: “De 
N-VA zorgt voor het uitverkoren volk!” Of 
onze persoonlijke favoriet, van VernietigZe-
BijAankomst: “T is hn eige schuld da ze aids 
emme butenlands krapuul.” ■

door thomas Jacobs

CoNTRovERSE RoND oCMW ANTWERPEN: DUIDING

liesbeth homans is not amused.





 


