
Ja
a

r
g

a
n

g
 3

6 
//

 o
m

 d
e

 t
w

e
e

 w
e

k
e

n
 t

iJ
d

e
n

s 
h

e
t 

a
c

a
d

e
m

ie
Ja

a
r

 //
 c

o
v

e
r

:  

studentenblad van de universiteit gent n° 526, 19 nov 2012

Ja
a

r
g

a
n

g
 36 // o

m
 d

e
 tw

e
e

 w
e

k
e

n
 tiJd

e
n

s h
e

t a
c

a
d

e
m

ie
Ja

a
r

 // c
o

v
e

r
:  m

ic
h

ie
l g

e
ld

o
f &

 sim
o

n
 w

a
r

d
e

n
ie

r

studentenblad van de universiteit gent n° 526, 18 maart 2013

Jonge wolven



www.schamper.ugent.be2          schamper 526

UGENT

Edito

joost depotter

hoofdredacteur doet een "dutje"

De Gentse Studentenraad roept de studenten op om donder-
dag 28 maart massaal op straat te komen tegen de onderfinancie-
ring van het onderwijs. Hoewel de rector Paul Van Cauwenberge 
hun verhaal hier en daar wat kort door de bocht vindt en zeker de 
persoonlijke kritiek aan het adres van minister Pascal Smet niet 
volgt, lijkt ook hij het initiatief wel te ondersteunen. Of hij zich, 
zoals gevraagd, ook echt actief zal engageren in het project blijft 
onduidelijk. 

Mark Waer, de Leuvense rector, is geen voorstander van de 
actie en raadde de andere rectoren al aan niet overhaast op de 
protestkar te springen. Van Cauwenberge plant nu overleg met de 
andere rectoren om hun reactie enigszins te coördineren. “Ik zou 
liever niet de enige zijn die op achtentwintig maart een speech 
afsteekt tegenover de studenten,” wist hij me nog te vertellen. 

Hoewel ik veel respect heb voor onze rector vrees ik dat hij 
zich in deze toch iets te pragmatisch dreigt op te stellen. Dat zou 
spijtig zijn, want hoewel in het kader van deze discussie druk ge-
goocheld wordt met cijfers en berekeningen (zie artikel p. 12), 
vormen deze niet de kern van de zaak. 

Het Europese streefdoel voor financiering van het hoger on-
derwijs bedraagt twee procent van het bbp. In Vlaanderen wordt 
nauwelijks 1,2  procent geïnvesteerd. De Vlaamse regering wei-
gert dus, alle grote verklaringen ten spijt, resoluut te kiezen voor 
onderwijs en innovatie.  Twee essentiële pijlers voor de uitbouw 
van onze kennismaatschappij, waarin we niet langer kunnen te-
rugvallen op grondstoffen. 

Klinkt die laatste zin je nogal idealistisch, weinig serieus in de 
oren? Wel, besef dat het niet mijn analyse is, het zijn de woorden 
van diezelfde bijzonder serieuze rector, wanneer ik bij hem naar 
het bredere plaatje informeerde. 

De centrale vraag in heel deze discussie is eigenlijk de manier 
waarop we met de schaarste in deze crisis om durven te gaan? 
Volgen we slaafs de economische ‘noodwendigheid’.  Zien we en-
kel nog nut in tweejarige masters met een directe praktische toe-
passing? Verwaarlozen we onze menswetenschappen omdat we 
hun belang toch enigszins verwaarloosbaar vinden?  Of durven 
we nog keuzes te maken voor een kwalitatief en vrij onderwijs? 
Zijn we bang of durven we onze nek uit te steken?

Ik loop mee in de actie op 28 maart, hopelijk doen jullie dat 
ook. Hopelijk durft Paul Van Cauwenberge het krediet dat hij ja-
renlang heeft opgebouwd aan te wenden en steekt ook hij zijn 
nek een klein beetje uit. Want het doet er wel toe. En om dat te 
begrijpen heb je geen cursus boekhouden nodig.■
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Schamper 526, heden 
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Viva alma materkort

door robbe Latré

In den beginne was er Paul Van Cauwen-
berge. Dartel huppelde hij zijn hele jeugd 
door de Zottegemse olijfgaarden en liet over-
al waar hij kwam neus-, keel- en oorkwalen 
verdwijnen alsof ze Madeleine McCann zelve 
waren. Toen plots, aan de vooravond van zijn 
wasdom — de zon was amper onder — een 
man zo wit als geitenkaas op hem afkwam. 
Het was Herr Seele. “Vreest niet, Polleke, ook 
al doet mijn kaalgeplukte albinokop u walgen 
en hebt gij nooit de meerwaarde van mijn BV-
schap kunnen vatten. Ik heb heuglijk nieuws 
voor u: ge zult een universiteit baren en haar 
naam zal UGent zijn en zij zal de Verlosser 
van Onze Achterlijke Kalotenmentaliteit ge-
noemd worden! Nu, trek uw plan, want ik 
moet dringend naar het AUGent Dictee (alle 
konventen, 19/03).”

In die dagen was Paul verloofd met ene 
Freddy, een arme edoch kundige moraalfi-
losoof die het hele dorp voorzag van de ele-
mentaire denkkaders. (Toentertijd was er 
nog geen parlementaire procedure nodig om 
een dergelijke relatie mogelijk te maken.) Die 
kwam op een dag op de aldoor kniezende 
en immer vervettende Paul af: “Je hebt nood 
aan wat afleiding, ga je niet mee naar Paas-
haas (VLK, 27/03)? Vet feestje naar ‘t schijnt, 
of wil je liever iets cultureels, de VTK-show 
(VTK, 27/03) misschien? ’t Is sowieso in Gent 
te doen, dus hup, zadel Yves Liégeois maar!”

Zo gezegd, zo gedaan: onze lieve Paul za-
delde de ezel en reed met zijn gemaal Gent 
binnen. Het was een duistere nacht, de Nacht 
van de Geschiedenis (VGK, 19/03), de eerste 
van de lente. Geheel naar de laatste Belgische 
trends ijzig koud en bezaaid met sneeuw. 
Omdat z’n gade hoogzwanger was, ging Fred-
dy op zoek naar Milena (VPPK, 28/03), of 
beter een slaapplaats in de Toverpoort. “Ben 
je Kim De Gelder, euhm, ik bedoel, gek?”, rie-
pen de herbergiers, “hier is geen plaats meer, 
’t is volop balseizoen (HK 20/03, VLAK-VBK 
21/03, Lombrosiana 22/03, KHK-KK 26/03, 
VGK 29/03, Filologica 29/03)!”

Radeloos struinde ons duo verder tot ze 
plots een aartslelijk krot tussen Belfort en 
Sint-Baafskerk tegenkwamen. “Dit wordt 
onze crib voor vannacht!”, juichte Freddy. 
Toen hij zich omdraaide om z’n lief een kleve-
rige tong te draaien, merkte hij dat de Maagd 
stond te wateren. Zijn water was gebroken. 
Zweet gutste over z’n bloeddoorlopen kaken 
en lekte langs z’n baardstoppels op de kas-

seien, waar het zich mengde met rectorvocht. 
Paul pufte en hikte, had het gevoel dat de 
hele KBC-toren zich door z’n piemelbuis aan 
het boren was. Uiteindelijk bleek het slechts 
de Aula te zijn, die met zo’n knal gelanceerd 
werd dat ze neerplofte in de Volderstaat een 
halve kilometer verderop. (Wellicht bevond 
zich daar op dat moment de wieg van Made-
leine McCann, al zijn de speurders deze on-
derzoekspiste nog volop aan het uitspitten.)

Prompt rukten Adam, Eva, Johannes en 
alle andere figuren van op het Lam Gods in 

de nabijgelegen Sint-Baafskathedraal zich 
los, kwamen de Rechtvaardige Rechters na 
tachtig jaar tevoorschijn uit de pianokast van 
Herr Seele en repte iedereen zich naar alma 
mater Paul, die versuft in zijn schapenstal 
lag te pitten. In opperste devotie knielden ze 
allen neder, atonaal “dies natalis Salvatoris 
nostri” uitkramend. De Dies Natalis van de 
Universiteit Gent was een feit (FK, 21/03). ■
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Momenteel moet je minstens 15 
studiepunten (ECTS) opnemen in het 
buitenland opdat je verblijf bestem-
peld kan worden als ‘buitenlandse 
ervaring’. Op de vorige algemene ver-
gadering van de Vlaamse Vereniging 
van Studenten (VVS) kwam men met 
een voorstel om vanaf 7 ECTS opge-
nomen in het buitenland te spreken 
over een buitenlandse ervaring. Ver-
der wou men de doelstelling van 20 
procent studenten met een buiten-
landse ervaring tegen 2020 behou-
den. 

De Gentse StudentenRaad (GSR) 
vond dit voorstel echter weinig am-
bitieus. “Wij waren tegen dit voorstel 
omdat het verruimen van de definitie 
van een internationale ervaring een 
afzwakking van de doelstelling uit-
maakt. We hadden dus graag een zo 
strikt mogelijke definitie gezien van 
wat een internationale ervaring is. 
Niet omdat andere ervaringen (zo-
wel binnen als buiten het curriculum) 
niet nuttig kunnen zijn, maar omdat 
we ambitieuzer willen zijn op het vlak 
van internationalisering”, vertelt GSR-
voorzitter Joachim Lommelen.

De Vlaamse Regering zou intus-
sen overwegen om haar doelstelling 
van twintig procent studenten met 
een buitenlandse ervaring tegen 2020 
op te trekken naar dertig procent. 
Bovendien zou het de bedoeling zijn 
om 10 studiepunten in het buitenland 
(in plaats van de huidige 15 ECTS of 
het VVS-voorstel van 7 ECTS) te be-
stempelen als buitenlandse ervaring. 
“Of dit de nieuwe Vlaamse doelstel-
ling wordt, is wel nog onzeker”, aldus 
Lommelen.  ■

Een buitenlandse ervaring zoals het Eras-
musprogramma wordt vaak geassocieerd met 
studenten die feesten tot in de vroege uurtjes, 
het beest uithangen en weinig studeren. Toch 
bezorgt een buitenlandverblijf je heel wat 
competenties die je voor de rest van je leven 
kan gebruiken. 

“Door de toenemende globalisering moe-
ten afgestudeerden beschikken over inter-
nationale competenties: sociaal-culturele en 
interculturele competenties, beheersing van 
vreemde talen en academische en profes-
sionele compe-
tenties. Bij een 
buitenlandse er-
varing worden al 
deze competen-
ties aangescherpt”, 
verduidelijkt Ge-
neviève Cochez 
van de Afdeling 
Internationale Be-
trekkingen (AIB) 
van de UGent. 

Uit een enquête 
onder studenten 
die op Erasmus 
zijn geweest, blijkt 
inderdaad dat 90 
procent van hen 
vindt dat ze “meer 
cultureel inzicht 
hebben verwor-
ven”. Bovendien 
voelen ze zich 
meer volwassen, 
zelfredzamer en 
vinden ze dat ze 
een sterkere per-
soonlijkheid heb-
ben dan voordien. 
70 procent van de 
ondervraagden gaf aan de taal van het gast-
land zeer goed te beheersen na het studiever-
blijf. Nog eens 70 procent van de studenten 
vindt dat Erasmus kansen biedt op de Euro-
pese arbeidsmarkt en 77 procent is gemoti-
veerd om in het buitenland te werken. Bijna 
alle studenten zijn het erover eens dat het 
Erasmusprogramma de meeruitgave waard 
was. 

Op de arbeidsmarkt

“Een buitenlandverblijf is interessant voor 
elke studierichting, maar het spreekt voor 
zich dat veel talenstudenten op Erasmus ver-
trekken”, vertelt Cochez. Toch ziet slechts 77 
procent van hen het als een meerwaarde op 
de arbeidsmarkt. Dit in tegenstelling tot de 
studenten wiskunde, informatica en bedrijfs-
kunde. Bij hen ziet 90 procent het Erasmus-
programma als een meerwaarde op hun CV.

Geen nood als je niet op Erasmus bent 
geweest: bedrij-
ven gaan niet ac-
tief op zoek naar 
studenten die een 
buitenlandverblijf 
achter de rug heb-
ben. “Het is niet zo 
dat ze hierover bij-
voorbeeld gegevens 
opvragen aan de 
universiteit”, preci-
seert Cochez. “Wel 
hebben vertegen-
woordigers in ver-
schillende fora en 
een bevraging van 
VOKA (het Vlaams 
netwerk van onder-
nemingen, n.v.d.r.) 
bij bedrijven in-
teressante gege-
vens opgebracht. 
Ongeveer de helft 
van de responden-
ten was het eens 
met de stelling dat 
een student met 
een buitenlandse 
studie-ervaring in-
teressanter is dan 

een student zonder zo’n buitenlandse erva-
ring. 66 procent van de respondenten vindt 
een buitenlandse ervaring een belangrijk se-
lectiecriterium. Voor de vaardigheden wordt 
een ander beeld geschetst. De meerderheid 
van de ondernemers (60 procent) vindt dat 
een student met internationale studie-erva-
ring zijn vaardigheden beter heeft ontwik-
keld. Hetzelfde geldt op vlak van attitudes (66 
procent).” ■

Wie op Erasmus gaat, koppelt het nuttige aan het aangename: je leert een nieuwe taal, wordt 
zelfstandiger en je ontwikkelt tal van nieuwe vaardigheden. Maar is het echt zo’n meerwaarde 
op je CV?

Erasmus, por favor

HERDEFINIERING 
BUITENLANDERVARING?

door nathalie Dujardin

Cartoon: Robbe Verschueren
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Als UGent1010, Noord-Zuidstudenten, 
Gras (Groene Studenten), IAAS (national 
Association of students in Agricultural and 
related sciences ) en andere ecologisch ver-
antwoorde studentenverenigingen de han-
den in elkaar slaan, hoeft het niet te verbazen 
dat er een grootse milieucampagne op touw 
wordt gezet. Campus Zuid heet het beestje en 
het gaat al een aantal jaren door in verschil-
lende Belgische steden. Nieuw dit jaar is dat 
het project sinds deze editie ook vaste voet 
aan wal heeft gekregen in Gent. De organisa-
tie van Campus Zuid, gedragen door studen-
tenverenigingen in negen universiteitssteden, 
wil studenten meer bewust maken over de 
sluimerende grondproblematiek in het Zui-
den. Dat klinkt breed en ruim, en dat is het 
ook. Alleen al in Gent mag men zich onder 
meer verwachten aan allerhande groene ac-
tiviteiten, zoals debatten rond landbouw, fair 
trade en ecologie, een filmavond over de Gro-
te Meren, workshops veggie koken, en een fuif 
waarvan de opbrengst naar een ander project 
gaat. In een competitie gsm-werpen zullen 
oude kaduke mobiele telefoons op een ludie-
ke manier van hun eigenaars worden geschei-
den. De restanten worden achteraf verzameld 
en gerecycleerd. Of wat had u gedacht. Daar-
naast is Campus Zuid ook te vinden in het 
UFO. Hun standje aldaar — inclusief moes-
tuin — probeert voorbijgangers te overtuigen 
van de mogelijkheden van stadslandbouw en 
ze tevens te informeren omtrent de heikele 
kwestie van landroof in het Zuiden.  

FacebOOkwedstrijden

Wie het in Keulen hoort donderen bij 
het woord ‘stadslandbouw’, hoeft zich ner-
gens voor te schamen. Ook ondergetekenden 
hadden er nog nooit van gehoord. Geluk-
kig zijn Annegreet en Frauke, beiden van 

Noord-Zuidstudenten, en hun collega’s nog 
tot 20 maart te vinden voor de ingang van het 
grootste auditorium van onze universiteit om 
tekst en uitleg te verschaffen. Ons wisten ze 
te vertellen dat stadslandbouw tot doel heeft 
consument en producent nader bij elkaar te 
brengen. “Door in je studentenkamer (we 
verzinnen niets, n.v.d.r.) of in gemeenschap-
pelijke stadstuintjes eigenhandig groenten 
te kweken, slaat men de volledige keten van 
landbouwer tot supermarkt over. Boven-
dien spaart het landbouwgrond uit, wat in 
onze meer en meer dichtbevolkte wereld 
een steeds schaarser goed aan het worden is. 
En bovendien is biologisch gekweekt voed-
sel vanzelfsprekend meer ecologisch verant-
woord en lekkerder dan het gemiddelde zakje 
diepvriesgroenten.”

Een thema als stadslandbouw is niet met-
een het meest toegankelijke thema om onder 
studenten te brengen. Hier geen schattige 
kleine ijsbeeroogjes om het moederkloekin-
stinct aan te wakkeren. Toch blijkt de respons 
van de studenten tot nog toe aardig mee te 
vallen. Campus Zuid doet dan ook veel om 
de instapdrempel laag te houden: geen we-
tenschappelijke presentaties over erosie of 
agrarische technieken, maar wedstrijden op 
Facebook  (zoals zo veel mogelijk likes ver-
zamelen voor je zelfgeschreven slogan) en 
feestjes in de Sioux. Bovendien worden de 
echte diehards  beloond. Wie drie of meer 
activiteiten in het kader van Campus Zuid 
frequenteert, krijgt een drinkbus. Op een 
luchtige manier sensibiliseert men zo de 

studenten over de groene problematiek. 
Hoewel de universiteit sinds kort een eigen 
platform heeft, Stujardin, een samenwerking 
van UGent1010, de GSR en JNM dat precies 
hiervoor werd opgericht, verliest het Cam-
pus Zuidproject haar relevantie niet. Enkele 
unieke troeven moeten de nodige aandacht 
weten te trekken, zoals een lezing door ba-
ron Olivier Deschutter, professor Mensen-
rechten in Louvain-La-Neuve en Speciale 
Rapporteur van de Verenigde Naties, een in-
ternationale expert als het op de wereldwijde 
voedselproblematiek aankomt en een graag 
geziene gastspreker. Op die manier komt ook 
de meerwaardezoeker ruimschoots aan zijn 
of haar trekken. 

LandrOOF, dat pikken wij niet

Centrale leidraad in de nationale campag-
ne echter is de kwestie van landroof. Boeren 
in het Zuiden worden door multinationals 
van hun lapje grond verdreven om giganti-
sche biodieselplantages of enorme veeteelt- 
of veevoederbedrijven plaats te bieden. Via 
lease, huur, verkoop, maar ook via onteige-
ning en bruut geweld worden lokale landbou-
wers gedwongen plaats te ruimen. Stéphane 
Parmentier, specialist ter zake voor Oxfam, 
legt uit dat wat op het eerste gezicht een goed 
idee lijkt te zijn, bij nader inzien niet onpro-
blematisch is. “Westerse landbouwbedrij-
ven hebben inderdaad de technologie en de 
kennis om efficiënter te werk te gaan, en de 
eerste paar jaar gaan de opbrengsten ook ef-

“Schilder ons niet af als ty-
pische boomknuffelaars, hé.” 
Dat  insinueren zou inderdaad 
tekort doen aan Campus Zuid, 
het nieuwste project van de 
Noord-Zuidstudenten. Twee 
weken lang wordt het belang 
van grond in de verf gezet.

De grond van de zaak

door thomas Jacobs en wouter De rycke
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fectief omhoog. Maar na enkele jaren raakt 
de bodem steevast uitgeput door erosie en 
te intensieve bewerking. De multinationals 
trekken vervolgens verder naar een volgende 
lap grond, terwijl de lokale gemeenschap-
pen hun enige bron van levensmiddelen ver-
woest zien. Bovendien telen veel bedrijven 
producten die niet als voedsel gebruikt kun-
nen worden of die bedoeld zijn voor export, 
waardoor de lokale gemeenschappen honger 
lijden. En dat terwijl er vlak bij hun huizen 
efficiënter aan landbouw wordt gedaan dan 
ooit te voren.”

Vijfenzestig keer België. Of, voor de land-
meters, ongeveer tweeduizend driehonderd 
miljoen hectare. Dat is volgens Parmentier 
de oppervlakte aan grond die tussen 2000 en 
2010 verloren ging door wat ecologisten land 
grabbing of land theft noemen. Parmentier: 
“Huizen, landbouwgrond, hele dorpen zijn 
weggevaagd om ruimte te bieden aan groot-
schalige industriële landbouwcomplexen. De 
bedoeling van die tempels van fordiaanse 
productie is om rendabel gewassen voor bio-
diesel te kweken in een maniakale poging de 
groene energiedrempel  van tien procent te 

halen die de EU zijn lidstaten stelt. Ecologie 
en duurzaamheid klinken als twee handen op 
één buik, maar vaak staan ze radicaal tegen-
over elkaar.” Niet alleen de grote bedrijven, 
maar ook de betrokken nationale overheden 
dragen mee de verantwoordelijkheid van dit 
drama, aldus Parmentier. “Noch de overheid 
van het getroffen land, dat zijn burgers niet 
beschermt, noch de overheid die de betrok-
ken bedrijven overziet, doet wat nodig is om 
de slachtoffers te beschermen.”

Ook internationale organisaties gaan 
niet vrijuit volgens de Oxfamspecialist. “De 
Wereldbank heeft bijvoorbeeld als doel de 
wereldwijde armoedebestrijding te super-

viseren, maar volgens een recent uitgelekt 
intern rapport voldoet maar liefst veertig 
procent van de acties die ze onderneemt niet 
aan de vooropgestelde normen. Vooral de 
projecten waarin de Wereldbank niet direct 
lokaal steun biedt, maar via tussenpersonen 
werkt, voldoen absoluut niet.”

Heel veel problemen veroorzaakt door heel 
veel actoren dus, waarvoor geen duidelijke of 
eenduidige oplossing voor de hand ligt. “Eén 
grote stoplap is er natuurlijk niet. Maar de 
zaak is verre van verloren. Eet bijvoorbeeld 
wat minder vlees. Een klassieker natuurlijk, 
maar veeteelt is niet alleen een aanslag op 
ons leefmilieu. Het is ook een van de typische 
usual suspects als het op landroof aankomt. 
Bovendien heeft vee veel voer nodig, terwijl 
de grootschalige monocultuur nodig voor de 
kweek daarvan op zichzelf al een van de grote 
oorzaken van landroof is. Lokale productie is 
een andere sleutel. Producent en consument 
bij elkaar brengen verzekert de voedselaan-
voer en vraagt minder transport.” 

Waar wacht u dus nog op om een moes-
tuintje aan te leggen in de bloembak aan uw 
vensterraam? Afrika zal u dankbaar zijn. ■
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KUNDE GIJ SPELLN?
  

GROOT AUGENT 
DICTEe

19 maart - UFO/Kantienberg/
SCHOONMEERSEN - 18u30

hoofdprijs twv €500, 100+ ANDERE PRIJZEN
www.durfdoen.be/dictee

Doe dan mee met het

croxhapox

IN SAMENWERKING MET:
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Voor het zover is, zit er niets anders op 
dan te overleven op gras en vogelzaad. Of 
niet? Wij trokken eropuit en gingen op zoek 
naar de beste vegetarische eetplekjes in Gent. 
Het geluk stond daarbij aan onze kant aange-
zien Gent zowat het walhalla van de Vlaamse 
vegetariërs is, en daar zit het Ethisch Vegeta-
risch Alternatief (EVA) zeker voor iets tussen. 
Voor wie zich altijd afvroeg wat er gebeurde 
in het gebouw schuin tegenover de Vooruit: 
daar zit EVA, een organisatie die vegetarisme 
promoot, waardoor men bij het concept niet 
meer spontaan aan hippies met een bakfiets 
denkt.

de sneLLe ecOLOgisch verant-
wOOrde hap

Een paar meter naast het hoofdkantoor 
van EVA ligt Tasty World, een vegetarisch 
fastfoodrestaurant. De McVeggie, quoi. 
Heerlijke burgers, maar net niet genoeg voor 
een volledige maaltijd. Vergeet zeker je stu-
dentenkaart niet te tonen voor een korting! 
Wie iets kwaliteitsvollere veggieburgers wil, 
kan in de Nederkouter terecht bij Greenway. 
Doorgaans duurder dan Tasty World, maar 
tot 30 maart stunten ze hier: wie een prints-
creen van zijn of haar Dagen Zonder Vlees-
profiel toont, kan eenmaal gratis gaan eten. 
Gratis als in: voor niets, nul euro. Je moest al 
onderweg zijn!

Frieten met baLLen

Wie een lief heeft dat Dagen Zonder Vlees 
maar niets vindt, kan gaan proeven van de 
— pun intended — ballen van Wim Ballieu. 
In Balls & Glory draait deze knappe tv-kok 
gehaktballen die voorzien zijn van een heer-
lijke vulling, zoals appeltjes of spinazie. Veg-
gies komen hier aan hun trekken met ballen 
die gemaakt zijn uit rijst in plaats van gehakt. 
Kom wel op tijd, want de kans is groot dat 
de veggieballen uitverkocht zijn en je het dus 
toch met een vleesbal moet doen.

Ook De Frietketel is een aanrader voor 
gemengde koppels: elk vleesje heeft er een ve-
getarisch alternatief. De extremisten onder 
de veggies zijn trouwe klanten van deze fri-
tuur, die al haar eten bakt in plantaardig vet. 
Een puntje van kritiek is dat de porties hier 
belachelijk groot zijn; met een ‘klein’ bakje 
frieten voorzie je een middelgroot Afrikaans 
land vier dagen van voedsel. Wat voor zin 
heeft ‘ecologisch verantwoord’ eten als men 
kilo’s frieten moet weggooien die niet worden 
opgegeten?

Een verborgen parel onder de vegetariërs 
is Pacha Mama, waar je gratis kraantjeswater 
drinkt en uiterst vriendelijk behandeld wordt. 
Wie niet weet wat kiezen raden wij aan om 
zeker eens de dagschotel te proberen!

Le végétarisme, c’est chic

Als je ouders de komende dagen op bezoek 
komen en voorstellen om het eten te betalen, 
beschikt Gent ook over een ruim aanbod ve-
getarische eetplekjes die iets duurder zijn. 
Avalon bijvoorbeeld, het restaurant dat vorig 
jaar de hapjes verzorgde op de legendarische 
vernissage van de Moby-tentoonstelling in 
A&Gallery. Word on the street is dat de kleine 
kaalkop hier soms ook zelf komt eten. Ook 
de Appelier en de Tuin van Eten horen in 
het rijtje van deftige vegetarische restaurants. 
Het buffet van Komkommertijd ten slotte is 
legendarisch onder de Gentse veggies. Niet 
extreem duur en er is ook een take-away.

cementbaLLen in de brug

Uiteraard is er ook in de ‘gewone’ Gentse 
restaurants meestal een vegetarisch alterna-
tief, zoals de broodjes ‘pure kost’ bij Verloren-
kost of de vegetarische quiche in het café van 
Sphinx Cinema. Ook in studentenrestaurant 
De Brug biedt de UGent vegetarische maal-
tijden aan, al hadden we dit aanbod graag wat 
ruimer gezien. De vegetarische ‘gehaktballen’ 
in De Brug zijn trouwens écht niet te eten. 
Het zou ons niet verbazen mocht men het-
zelfde spul als cement kunnen gebruiken. ■

Een lijst met alle adresjes vind je terug op 
onze website. Keihandig!

Nog even en Dagen Zonder Vlees zit erop! Dat betekent dat je binnenkort weer naar hartenlust 
kan genieten van een lekker stukje kip of andere dode beestjes, en dus niet meer badend in het 
zweet hoeft wakker te worden omdat je nog maar eens over een goeie Bicky droomde.

veertig dagen vogelzaad

een kleine portie friet in de Frietketel.
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door thomas smolders
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Die filmpjes, hoe ben je daar ooit mee 
begonnen?

“Goh, eigenlijk vooral uit verveling en 
eenzaamheid. In het begin zat ik simpelweg 
voor de camera wat te vertellen, iedereen uit 
de media zo wat af te maken. Allemaal heel 
puberaal eigenlijk, maar wat wil je, ik was 
zelf nog een puber. Geleidelijk aan ben ik de 
straat op getrokken, oorspronkelijk in volle 
jeanettenmodus, maar een maat van me floot 
me een beetje terug. ‘Sorry’, zei hij, ‘mocht 
je een beetje normaler doen, dan zou ik ze-
ker kijken, maar dit wordt me toch te hyper.’ 
Momenteel probeer ik een balans te vinden 
waarbij ik enerzijds een enorme outsider 
neerzet en anderzijds nog steeds een main-
stream publiek kan aanspreken.”

Hoe aandachtsgeil ben je?
“Behoorlijk. Aandachtsgeilheid is een 

soort exhibitionisme. En dat zit wel in me. 
Ik ben blij dat het mijn levensdoel niet is 
om huurmoordenaar te worden, ik wil ge-
woon zo veel mogelijk aandacht van men-
sen krijgen. Mocht ik dit niet doen, dan zou 
ik waarschijnlijk banken overvallen voor de 
kick en de zotste dingen bedenken om het 
systeem in de war te sturen. Doordat ik aan-
dacht kan stelen van mensen in plaats van 
hun materiële zaken, begeef ik me niet in de 
wereld van het strafbare. Dat komt me wel 
beter uit (lacht).”

Hoe ga je te werk, is there a method to the 
madness?

“Echt niet. Ik denk niet na wanneer ik 
mensen interview. Ik speel twee uur lang ver-
baal pingpong met mensen op straat, zonder 
daar eigenlijk echt bij na te denken. Wan-
neer ik het materiaal opnieuw bekijk, ben ik 
zelf altijd een beetje verbaasd. Wat wel zeker 
helpt, is het feit dat ik me tijdens die inter-
views gedraag zoals een kleuter. Ik geef me in 
feite bloot aan die mensen, in ruil verwacht 
ik dan dat ze zich ook bloot geven aan mij en 
dan verandert die kleuter plots in (lacht uit-
bundig) … een monster.”

“Al blijf ik altijd heel lief in mijn filmpjes, 
ik filter er in de montage enorm veel uit. 
Deed ik dat niet, dan zou ik echt mensen ka-
pot kunnen maken. Ik probeer niemand echt 
af te straffen die zijn kwetsbaarheid toont. Ik 
was vroeger zelf heel erg onzeker, want ik ben 
geboren met spasmes in mijn handen. Een vol 

glas dragen kan ik niet zonder te morsen, op 
een bord schrijven kan ik ook niet. Tijdens de 
leerkrachtenopleiding die ik volg, projecteer 
ik al mijn lessen. Die opleiding heeft me ei-
genlijk wel gevormd, ik weet dat andere men-
sen geboren zijn met andere dingen en daar 
hou ik ook steeds rekening mee.”

Je hebt heel wat groupies op het internet, 
ga je daar ooit op in?

“Neen, eigenlijk interesseren die mij niet 
echt. Dat is een beetje te gemakkelijk, hé. Al-
hoewel, nu ik er zo over nadenk, ik heb ooit 
wel de seksuele liefde beleefd met iemand 
die ik heb leren kennen in het uitgaansleven, 
maar die me wel al kende via YouTube. Ja shit, 
dat klopt wel maar dat was helemaal zo niet 
gepland. Toch niet van mijn kant. Hmm, ik 
voel me plots een beetje gemanipuleerd.” ■

www.youtube.com/bertdc

door Joost Depotter

Sommigen kennen hem van zijn compleet van de pot gerukte show bij Urgent.fm. Anderen via YouTube, waar 
hij in zijn ‘reportages’ wekelijks polst naar de gevoelens en belevingen van de Gentenaars: hoe bedrijven ze de 
seksuele liefde, komen daar drugs aan te pas en wordt er nog gespoond? Maak kennis met BertDC, de kleuter, 
het monster, de troll.

bertdc zOekt rOmantische LieFde
toen we naar zijn toekomstplannen polsten, vertelde bert ons dat hij 
zich op zijn 22ste klaar voelt voor de romantische liefde. schamper 
speelt cupido van dienst. jonge binken met interesse worden verzocht 
een foto en een zin met diepgang op te sturen naar het welbekende 
adres: schamper@schamper.ugent.be. bert: “ik wil niet langer eenzaam 
gaan slapen.”

BertDC tussen 
kleuter en monster
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Een week na haar tegenvallende presta-
tie op het EK zoeken we Eline op in de Top-
sporthal bij de Watersportbaan, haar vaste 
trainingsstek op maandag en dinsdag. Terwijl 
Koning Winter zijn laatste stuiptrekkingen 
vertoont ontmoeten we de tienvoudige Bel-
gische kampioene op de opwarmpiste onder 
de tribunes. “Goed als ik nog tien minuutjes 
losloop?”, vraagt ze. Nog voor we haar goed 
en wel kunnen antwoorden, zoeft de knappe 
sprintbom weg. Aangename kennismaking, 
mevrouw Berings.

perFectiOnistisch 
studentenLeven

Er bestaan comfortabelere stoelen dan de 
tribunezitjes in de Topsporthal, maar geluk-
kig is de topsportster niet kieskeurig. Na-
dat we wat hoger zijn gevlucht, weg van het 
lawaai van trainende polsstokspringers en 
sprinters, steekt ze van wal. “Ik spreid mijn 
master Klinische Psychologie over drie jaar, 
nu zit ik in mijn eerste masterjaar aan de 
UGent. Momenteel heb ik enkel op maandag 
en dinsdag les, dat komt goed uit. Dan train 
ik wel nog na de lessen hier op de indoor-
piste. Van woensdag tot en met zaterdag zijn 
de trainingen in Herentals, met mijn coach 
Lieve Van Mechelen.”

De combinatie topsport en een univer-
siteitsopleiding is niet meteen bevorderlijk 
voor een uitgebreid sociaal leven, zouden we 

denken. “Inderdaad. Aangezien ik de oplei-
ding spreid over een langere periode, zit ik 
ieder jaar bij andere mensen. En ik ga ook 
niet iedere keer opnieuw aan iemand anders 
vragen om naast hem of haar te mogen zitten. 
Gelukkig hebben we nu wel practica waar we 
moeten samenwerken in kleine groepjes. Op 
die manier leer je gemakkelijker jaargenoten 
kennen.”

Op het (overmatig) drinken van alcohol 
zal je haar zelden betrappen. “Ik ben daar-
voor te perfectionistisch. Een derde of een 
vierde glas zal ik altijd aan me laten voor-
bijgaan, omdat ik weet dat ik de dag nadien 
weer de piste op moet. Een echt studentenle-
ven is niet aan mij besteed, je zal me dan ook 
nooit in de Overpoort tegenkomen.”

“da’s eLine berings!”

Ondanks een ideale voorbereiding kon 
Berings op het EK niet de kroon op haar win-

terseizoen zetten. “Ik had er vijf maanden 
keihard naar toegewerkt. Als je het dan niet 
kan afmaken, komt dat extra hard aan. Maar 
mijn ambitie was wel degelijk een medaille te 
halen. Had ik op voorhand gezegd: ‘Ik wil in 
de finale zitten’, dan was iedereen lovend ge-
weest over mijn prestatie. Nu moet ik gewoon 
die knop omdraaien en me concentreren op 
het zomerseizoen.”

Het hoogtepunt uit haar carrière tot nog 
toe is ongetwijfeld haar gouden medaille op 
het EK indoor in 2009. Dat nog overtreffen 
wordt moeilijk, maar is niet onmogelijk. “So-
wieso ga ik nog door tot de Olympische Spe-
len van Rio in 2016. Maar ik probeer niet te 
ver vooruit te kijken. Er kan van alles gebeu-
ren ondertussen.” En wat na de sport? “Hope-
lijk heb ik tegen dan mijn diploma al (lacht). 
Natuurlijk zou ik graag iets in de psychologie 
doen. Sportpsychologe zou ik waarschijnlijk 
wel kunnen worden, maar het lijkt me ook 
leuk om iets totaal anders te gaan doen, weg 
uit die sportwereld.”

Van aangeklampt worden op straat heeft 
ze (nog) geen last. “Mensen reageren soms 
wel heel vreemd. Dan hoor ik ze tien me-
ter achter mij zeggen: ‘Da’s Eline Berings!’ 
Meestal reageer ik daar niet op. Maar ergens 
is dat natuurlijk wel leuk, want herkend is 
ook een beetje erkend.” En hop, daar schiet ze 
terug weg als een pijl uit een boog. Ze heeft er 
alvast een fan bij. ■

Elf februari: Eline Berings 
(26) is dolgelukkig met de 
resultaten van haar examens, 
(voorlopig nog) geen tweede 
zit dit jaar. Een kleine maand 
later stelt de hordeloopster 
(vooral zichzelf) teleur op het 
EK in Göteborg: ze wordt pas 
zesde. Sporten én studeren op 
het allerhoogste niveau, het is 
niet altijd even simpel. “Mijn 
sport komt altijd op de eerste 
plaats.” door Karel ronse

De horde kan niet 
hoog genoeg zijn
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“Je zal me nooit 
in de Overpoort 

tegenkomen.”
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Op 28 maart organiseren studentenraden in Vlaanderen en Wallonië een gecoördineerde actie 
tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. Waar de Europese richtnorm voorschrijft 
dat twee procent van het bnp in hoger onderwijs wordt geïnvesteerd, blijft dit streefdoel voor 
Vlaanderen verre van evident. 

“De algemene terugval van de openbare fi-
nanciering per student is nog verontrustender 
gezien de huidige crisissituatie. Bijkomende 
bezuinigingsmaatregelen zoals een verho-
ging van het inschrijvingsgeld worden niet 
uitgesloten. Een groot deel van de aspirant-
studenten zal zijn of haar mogelijkheden tot 
toegang tot het hoger onderwijs zien vermin-
deren naarmate zijn of haar financiële situatie 
slechter wordt. Dit is een kennismaatschap-
pij onwaardig en wij vinden dit absoluut on-
aanvaardbaar.” Met deze onheilsprofetische 
woorden besluit de Gentse Studentenraad 
haar motie over de onderfinanciering van het 
onderwijs. Die draagt overigens de bijzonder 
laconieke ondertitel ‘Financie-
ring, een smet op ons onder-
wijs’.

gsr betOOgt en 
Fundeert

Naar aanleiding van deze 
motie zette de GSR verder een 
actie op poten. We spreken met 
Nele Van Parys, bestuurder 
sociaal-extern over de actie en 
haar aanleiding.

Wanneer is het idee van de 
betoging ontstaan?

Dankzij StuArt, de studen-
tenvertegenwoordiging van de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zij hebben 
vorig jaar betoogd rond de kwestie en daaruit 
is dan een motie gekomen.

De GSR heeft eind oktober vergaderd over 
de financiering van het hoger onderwijs. We 
besloten dat die ontoereikend was en we een 
actie wilden op poten zetten in het tweede 
semester. Via de studentenparticipatie is er 
dan de datum 28 maart uitgekomen. Omdat 
het probleem dat we aankaarten geen Gents 
maar een algemeen probleem is, hebben we 
contact opgenomen met de VVS en om sa-

menwerking gevraagd. In Antwerpen komt 
er ook zeker een actie, in Leuven misschien. 

Wat zijn de grootste pijnpunten van het 
nieuwe financieringsdecreet?

Op onze affiche staan de zeven belangrijk-
ste punten. (pronkt op de achterflap van deze 
Schamper, n.v.d.r.)

Een van de pijnpunten is bijvoorbeeld dat 
vorig jaar het record aantal herexamens voor 
een vak gehaald is in de richtingen Psycho-
logie en Pedagogie voor statistiek. Dat vak 
wordt gegeven als massales, ook de groepen 
voor oefeningen zijn te groot. Die docenten 
doen hun best, de studenten beseffen en zeg-

gen dat ook, maar goed lesgeven wordt op die 
manier steeds minder haalbaar.

Denk je dat de overheid er geen graten in 
zou zien om het studentenaantal proberen 
te verlagen in plaats van de financiering te 
verhogen?

Ja, daarom staan wij achter het motto ‘kwa-
liteit voor iedereen’. Om het onderwijs kwali-
teitsvol te houden wordt er wel eens geopperd 
om toelatingsproeven te veralgemenen voor 
alle richtingen, of de inschrijvingsgelden te 
verhogen. En dat zijn voorstellen waar wij 

absoluut niet achter staan. Wij vinden dat er 
meer moet geïnvesteerd worden in hoger on-
derwijs in de plaats van hoger onderwijs sim-
pelweg minder toegankelijk te maken voor 
toekomstige studenten. 

Wat is de focus van jullie actie?
Wat we zeggen op gebied van onderzoek 

heeft te maken met het tijdsgebrek waar do-
centen mee kampen omdat ze te veel moeten 
bezig zijn met publiceren. De pijler onder-
zoek heeft zeker problemen, maar de meer-
derheid van alle financiering wordt nog altijd 
bepaald door de pijler onderwijs. Dat on-
derzoek bijna in even grote mate doorweegt, 

heeft er ook mee te maken dat 
het veel makkelijker meetbaar 
is dan onderwijs. 

Hebben jullie al eens nage-
dacht over alternatieve finan-
cieringscriteria?

Voor onderwijs wordt er 
voornamelijk gekeken naar 
output: voor hoeveel vakken is 
een student geslaagd, hoeveel 
diploma’s behaalt een student, 
hoeveel studiepunten worden 
er opgenomen en hoeveel zijn 
er geslaagd. Natuurlijk, als je 
financiert op basis van output, 
zijn er maar een paar opties. 
Ofwel laat je de onderwijskwa-

liteit dalen, zodat er meer studenten slagen, 
ofwel selecteer je aan de poort. 

We hebben twee voorgestelde alternatie-
ven. Het eerste is financieren naargelang op-
genomen studiepunten in plaats van geslaagde 
studiepunten. Het tweede is het systeem van 
de gesloten envelop aanpassen. Minister van 
Onderwijs Pascal Smet spreekt van een half-
open envelop, maar dat is niet waar. Het is 
een gesloten envelop met een klein gaatje. In 
het decreet van ’89 heeft de regering besloten 
dat de financiering niet meer de groei van het 
onderzoek en onderwijs proportioneel kan 

Studenten eisen meer 
geld voor onderwijs

door Joost Depotter en tom De maerschalck

cartoon: Lorenz Kempeneers
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volgen. De enige manier voor een hoger on-
derwijsinstelling om meer geld te krijgen, is 
niet zomaar groeien, maar méér groeien dan 
de rest. Dat creëert een ongezond concurren-
tieel klimaat.

Dat kleine gaatje betreft het kliksysteem. 
Wanneer je studentenaantal, je opgenomen 
en je behaalde studiepunten met meer dan 
twee procent stijgen, dan stijgt je financiering 
met twee procent. Maar als als er méér stij-
ging is, blijft de financiering aan twee procent 
tot alles de volgende klik bereikt. De envelop-
pen zijn ook systematisch ondergeïndexeerd, 
en dat stapelt op. De huidige indexering en de 
klik voldoen niet om dat te compenseren. 

Waar hopen jullie op? 
We beseffen dat we niet in een twee drie de 

Europese norm gaan halen. We hopen wel op 
een substantiële stijging. Wanneer aangekaart 
is dat er een probleem is met de financiering 
van het onderwijs wordt er onmiddellijk met 
cijfers gegoocheld. En er komen 1000 proffen 
tegen 2020 maar die plannen zijn vaak niet 
concreet. Het is constant een goednieuws-
show die wordt afgespeeld, ‘kijk eens hoe 
goed we bezig zijn’. We investeren zo veel in 
gebouwen, maar eigenlijk is dat nog niet de 
helft van wat we nodig hebben om ze te on-
derhouden. 

Komt de integratie van de hogeschool-
opleidingen nu niet op een ongelegen mo-
ment, financieel?

In het kader van de integratie komt er ook 
geld bij, om hun onderzoekspotentieel de 
kans te geven hun projecten op te starten.  Er 

is extra geld voor die integratie, maar dat is 
ook een noodzakelijke voorwaarde om die in-
kanteling te doen slagen. Het probleem is dat 
er dan met die miljoenen gewapperd wordt 
om te tonen hoeveel de regering wel niet in-
vesteert in onderwijs. Dat heeft daar hele-
maal niets mee te maken, dat is budget om 
die inkanteling in goede banen te laten lopen. 
Ze zijn ook altijd heel snel om te wijzen op 
Europese richtlijnen, maar ze zwijgen over de 
richtlijn dat twee procent van het BBP naar 
onderwijs moet gaan en dat in België slechts 
1,2 procent bedraagt. Of de integratie zelf een 
goede zaak is of niet, daar spreek ik me niet 
over uit.

Ten slotte over de actie zelf: wat is het 
plan?

We vertrekken met de betoging aan de 
Schoonmeersen (HoGent), dan langs de Kat-
tenberg (Artevelde), over de Blandijn en zo 
trekken we verder tot aan de Kouter. Daar 
zullen we eindigen met wat speeches, en een 
optreden van Dorian and the Greys. We ho-
pen toch zeker op 1000 à 3000 man. 

De actie kondigen we al op voorhand aan 
met banners aan de faculteiten en elk ander 
mogelijk kanaal. 

rectOr steunt, maar maakt 
kanttekeningen

Rector Paul Van Cauwenberge erkent 
dat er inderdaad een probleem is met de fi-
nanciering, maar nuanceert het verhaal toch 
enigszins. Vooral de kritiek aan het adres van 
minister Pascal Smet zelf vindt hij niet hele-

maal terecht. “Ingrid Lieten en Smet hebben 
bij de onderhandelingen echt nog het onder-
ste uit de kan gehaald, de meubels gered, zeg 
maar. Andere leden van de regering wilden 
nog een pak meer besparen.” In tegenstelling 
tot de GSR is hij wel een voorstander van het 
kliksysteem, dat hij ziet als één van de be-
langrijkste waarborgen van de groei die de 
voorbije jaren werd geboekt.

Wel erkent hij dat de situatie bijvoorbeeld 
op logistiek gebied bijzonder problematisch 
dreigt te worden. “De investeringstoelage ligt 
al jaren vast op afgerond achtentwintig mil-
joen euro, wat maar een vijfde is van de mid-
delen die de universiteit nodig heeft om haar 
gebouwen in stand te houden. “Ook hekelt hij 
de desindexering in de periode 2008-2011 en 
de lineaire besparing van 1,24 procent vanaf 
2011, waardoor de universiteit al ruim 100 
miljoen euro aan inkomsten misliep.

Ook het berekeningssysteem van de toe-
lagen. Dat al een zestal jaar veel zwaarder 
focust op onderzoek is volgens rector Van 
Cauwenberge misschien aan evaluatie toe 
want hoewel dit geleid heeft tot een indruk-
wekkende stijging van de wetenschappelijke 
output vreest hij dat inspanningen voor on-
derwijs nu te weinig gestimuleerd worden.

“De UGent wordt hoe dan ook dikwijls 
gepakt wat de financiering betreft”, besluit 
de rector. “Als wij het op een bepaalde para-
meter goed beginnen te doen, dan wordt die 
dikwijls geschrapt of begint men die te mini-
maliseren. Gelukkig staan we momenteel bij-
zonder sterk wat betreft onderzoek.”■

“De UGent wordt dikwijls gepakt 
wat de financiering betreft.”



“Stwike him, Centuwion. Stwike him vewy wuffly!” 
pontius pilate

ErEDOCTOrAAT VOOr PVC

GEEN NACHT VAN HET ExAMEN

SCHAMPER  kantklost  

HONOUrSPrOGrAMMA

Vanaf volgend academiejaar gaat de UGent van 

start met een universiteitsbreed honoursprogramma 

voor excellente studenten uit tw
eede en derde bachelor. 

Alle huidige generatiestudenten met een volledig stu-

diepakket krijgen de mogelijkheid zich kandidaat te 

stellen voor het honoursprogramma van het acade-

miejaar 2013-2014. Op basis van studieresultaten, een 

motivatiebrief en een interview worden jaarlijks 50 

studenten geselecteerd om aan het programma deel te 

nemen.

Vlaams parlementslid
 Fientje Moerman (Open 

VLD) hekelde het feit dat alle proffen die reeds toe-

gezegd hebben voor het Honoursprogramma mannen 

zijn. Rector Van Cauwenberge is ontgoocheld over die 

kritiek: “Er zijn wel degelijk een hele reeks vrouwen 

uitgenodigd, waaronder (kandidaat vice-rector) Anne 

De Paepe.”

PrIJSSTIJGING HOMES TEGENGEGAAN
In april 2010 werd beslist dat de huurprijs van een 

kamer in een studentenhome 89% van de prijs op de 

private kamermarkt moest bedragen. Die beslissing, die 

een forse prijsstijging met zich zou meebrengen (van 

248 naar 275 euro per maand), wordt nu tegengegaan. 

Het voorstel dat op tafel ligt, wil slechts een indexatie 

van de huidige prijzen toepassen. Dat zou neerkomen 

op een lichte verhoging naar 250 euro.

Kwissende studenten aller landen, wan-

hoop! De Nacht van het Examen — met zijn 

gratis film, goodiebag en prijzen — vond in 

deze tijden van crisis geen sponsors om een 

editie voor 2013 te houden. Dat vernamen we 

van die Leuvense strebers van Veto. (Jezus, elke 

week een boekske, hebben die geen leven?) In 

elk geval: voor het eerst in dertien jaar tijd gaat 

het evenement niet door, onder meer door het 

wegvallen van sponsors Axa Bank, Seat en De-

cathlon. De Standaard gaat nu op zoek naar een 

nieuw format. 

Uitbollend rector Paul Van Cauwenberge krijgt 

dit jaar een eredoctoraat van de Universiteit Ant-

werpen. De Antwerpse rector Alain Verschoren be-

sloot dit jaar al zijn rectorvriendjes een eredoctoraat 

te geven voor “algemene verdienste”. Codewoord 

voor “mannen, laten we vanavond nog eens allemaal 

een jurkje dragen”. 



TO-DO LIJST VOOr PAUS FrANCISCUS I

ErEDOCTOrAAT VOOr PVC

GEEN NACHT VAN HET ExAMEN

SCHAMPER  kantklost  

1. De jongens  van de Zwitserse garde ‘inspecteren’.
2. De koorknapen  ‘dirigeren’. 
3. Het kruis van Jezus herdefiniëren.
4. Genderquota halen in het volgende conclaaf: dubbele fun!
5. Meer water bij de wijn doen.
6. Alternatieve wierookkruiden legaliseren.
7. Twee keppeltjes aan elkaar naaien en als beha gebruiken.
8. De pausmobiel rood schilderen. Het is tenslotte een 
Ferrari.
9. Zijn banden met de Argentijnse junta versterken. De fa-
milie is de hoeksteen van de maatschappij.
10. Soutanes verplicht inkorten tot miniroklengte.
11. Jeroen Meus een nieuw hostierecept laten ontwikkelen.
12. Sodomieten naar zijn biechtstoeltje roepen.
13. Op kruistocht trekken naar Jeruzalem. Hoog tijd dat de 
katholieke orde daar hersteld wordt!
14. Hedendaagse graffiti in de Sixtijnse kapel.
15. De paters van West-Vleteren toelaten meer bier te 
brouwen.
16. De paters van Orval dwingen meer bier te brouwen.
17. De traditie van Franciscus van Assisi doorbreken en or-
gietjes organiseren in het Vaticaan.
18. Meer feestdagen inlassen.
19. Het afnemend aantal nonnen compenseren met 
pinguins.
20. Pinguins als soort heilig verklaren.
21. Zijn staf opblinken. 
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Wetenschap
kort

supersize me

Wetenschappers aan de universiteit van 
West Virginia hebben ontdekt dat mensen 
met overgewicht vaker overlijden bij een 
auto-ongeluk. Maak je geen zorgen over het 
occasionele pak friet of de nachtelijke Bicky 
Burger: met een body mass index (BMI) onder 
de 30 zit je in dit geval veilig. Een opvallende 
oorzaak van de verhoogde overlijdenskans is 
de gebrekkige werking van de veiligheidsgor-
dels. De gordels zijn niet aangepast aan een 
maatschappij met zo veel dikke mensen, al-
dus de onderzoekers. Ze blokkeren niet snel 
genoeg, omdat er veel zacht, vervormbaar 
vetweefsel tegenaan drukt. Hoewel ze hun 
gordel dragen, worden dikke mensen dus 
toch naar voren gekatapulteerd, waardoor 
ze vaker ernstige verwondingen oplopen. 
Mensen met een BMI hoger dan 35 hebben 
tot 50 procent meer kans om de botsing niet 
te overleven. Bij een BMI van meer dan 40 is 
de overlijdenskans zelfs tot 80 procent hoger. 
Voor wie zich zorgen maakt, je BMI bereken 
je zo: (gewicht  in kg) / (lengte in m)². 

spOrt is gezOnd

Niet alleen extreem harde klappen kun-
nen tot permanente hersenschade lijden. 
Volgens recent onderzoek aan de University 
of Rochester hebben ook herhaaldelijke, lich-
tere klappen dramatische gevolgen. Moham-
med Ali is met zijn boksersdementie een 

gekend voorbeeld, maar ook voetballers die 
regelmatig koppen, ervaren op termijn soms 
geheugenstoornissen en verminderde denk-
prestaties. In een gezond lichaam is er een 
strikte barrière tussen brein en bloedbaan, 
die ervoor zorgt dat breinbeschermende stof-
fen ook effectief in de hersenen blijven. Door 
herhaaldelijke klappen opent die poort zich, 
waardoor de hersenstof S100B in de bloed-
baan terechtkomt. Het lichaam beschouwt 
die stof als lichaamsvreemd en maakt antili-
chamen aan. Die antilichamen kunnen ver-
volgens de omgekeerde weg afleggen en dus 
gezonde cellen in de hersenen aanvallen. En 
zo is vroege Alzheimer een feit. 

aLways LOOk On the bright side

Hersenschade hoeft echter niet altijd het 
einde van de wereld te zijn: in het vakblad 
The Neuroscientist hebben wetenschappers 
zich uitgesproken over de ‘positieve gevol-
gen’ van hersenschade. Zij pleiten voor een 
nieuwe discipline, namelijk de positieve neu-
rologie. Hoewel hersenschade een Mount 
Everest aan problemen met zich meebrengt, 
zijn er blijkbaar ook voordelen aan verbon-
den. Wanneer een hersengebied beschadigd 
raakt, betekent dat niet zelden dat andere 
hersengebieden zich beter ontwikkelen. Een 
blinde zou bijvoorbeeld een muzikaler ge-
hoor hebben, terwijl een dove beter gezich-
ten kan onthouden. Hersenletsels leggen ook 
vaak creatieve kronkels of nieuwe interesses 

bloot. Het ene hersenletsel kan het andere in 
uitzonderlijke gevallen zelfs oplossen, aldus 
neuropsycholoog Narinder Kapur. Hersen-
schade toejuichen is wat overdreven, maar 
een beetje optimisme in de immer serieuze 
wetenschapswereld kan nooit kwaad. 

yOu read my mind

Het onderzoeksteam van de Amerikaan 
Miguel Nicolelis is erin geslaagd een hersen-
link te leggen tussen laboratoriumratten. De 
ene rat in Brazilië kreeg simpele opdracht-
jes, waarna zijn hersensignalen werden ge-
registreerd door elektronische sensoren. De 
gedachten werden daarna via het internet 
doorgestuurd naar ratten die zich in Amerika 
bevonden. Hoewel zij geen opdrachten gekre-
gen hadden, deden zij in zeventig procent van 
de gevallen toch wat er van hun Braziliaanse 
collega werd gevraagd. Het is de eerste keer 
dat wetenschappers slagen in een gedachte-
overdracht. De wetenschappers zijn in feite 
bezig met het ontwikkelen van een ‘organi-
sche computer’, oftewel het aaneenkoppelen 
van breinen. Het idee erachter is dat wanneer 
de hersenen van één mens niet in staat zijn 
een probleem op te lossen, de hersenen van 
twee of meer mensen tegelijk het misschien 
wel kunnen. Ons lijkt het alvast handig tij-
dens de examens. Of het ook ethisch verant-
woord is om breinen aaneen te koppelen, is 
een andere vraag. ■
door Jeltje hellinckx

Foto: c. g. p grey (Flickr)
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Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de UGent brengen het 
regenereren van weefsels een stukje dichterbij. De vedettes in het hele verhaal zijn iPS-cellen 
— de kleine broertjes van embryonale stamcellen. Waar zijn deze cellen allemaal toe in staat? 
Lieven Haenebalcke licht toe.

Stamcellen zijn vooral bekend als de drij-
vende kracht achter beenmergtransplantaties. 
Minder algemeen geweten is dat ze nog steeds 
een redelijk onontgonnen terrein vormen. 
Op dit moment worden stamcellen vooral 
gebruikt in basiswetenschappelijk 
onderzoek, waarbij een antwoord 
wordt gezocht op vragen als ‘Hoe 
kunnen we een stamcel manipule-
ren om een welbepaald celtype te 
krijgen?’. In een latere fase zouden 
ze ons misschien wel gloednieuwe 
weefsels kunnen bezorgen. Maar 
wat zijn die stamcellen nou pre-
cies?

Stamcellen worden gekarak-
teriseerd door twee kenmerken. 
Enerzijds bezitten ze een bepaalde 
eigenschap waardoor ze kunnen 
uitgroeien tot meer gespeciali-
seerde celtypes. Zo kunnen em-
bryonale stamcellen aanleiding 
geven tot eender welk celtype aan-
wezig in het menselijk lichaam. 
Een embryonale stamcel kan dus 
een bloedcel worden, maar voor 
hetzelfde geld bezorgt ze je een 
zenuwcel of een hartspiercel. An-
derzijds kunnen stamcellen zich 
steeds vernieuwen. Als een cel 
deelt, ontstaan er twee dochtercel-
len. Bij stamcellen zal een van de 
twee dochtercellen ook een stam-
cel zijn, terwijl de andere zich 
verder kan ontwikkelen. Op deze 
manier houdt de stamcelpopulatie zichzelf in 
stand en dient ze tegelijkertijd als bron voor 
meer gespecialiseerde celtypes.

ethische discussie gesust

Daarnaast zijn stamcellen ook oproer-
kraaiers — ze stoten zeer geregeld op ethische 
bezwaren. Embryonale stamcellen worden 

immers geoogst uit embryo’s die over zijn 
na IVF-behandelingen. Verschillende bewe-
gingen schreeuwen dan ook moord en brand 
over het ‘vermorzelen van nieuw leven’, ter-
wijl anderen het dan weer ethisch onverant-

woord vinden om therapieën te remmen die 
talrijke mensen kunnen helpen. 

Hier komen de iPS-cellen in beeld. Naast 
een ware marteling voor de stakkers onder 
ons die aan sesquipedalofobie lijden, zijn deze 
induced Pluripotent Stem Cells een antwoord 
op het ethisch vraagstuk. iPS-cellen zijn na-
melijk ontwikkelde cellen, bijvoorbeeld 
huidcellen, van een volwassen persoon die 

geherprogrammeerd worden tot ware stam-
cellen. Deze kunnen zich, net zoals stam-
cellen, ontwikkelen tot eender welk celtype 
dat het menselijk lichaam herbergt. Op deze 
manier wordt het hachelijke dilemma van 

het gebruik van menselijke em-
bryo’s omzeild. iPS-cellen bieden 
daarnaast nog een ander groot 
voordeel: ze zijn lichaamseigen. 
Hierdoor is er een verminderd ri-
sico op afstoting bij het opnieuw 
inbrengen van de cellen. Voor 
beenmergtransplantaties bestaan 
er momenteel enorme databan-
ken in de hoop een gepaste donor 
te vinden voor een bepaalde pati-
ent — die problematiek valt dus 
volledig weg bij het gebruik van 
iPS-cellen.

een beetje geLuk

Waarom schakelen we dan 
niet massaal over op iPS-cellen? 
Het onderzoek naar iPS-cellen 
staat nog in de kinderschoenen 
— de cellen zijn pas zeer recent 
ontwikkeld. Dr. Shinya Yama-
naka kwam voor het eerst naar 
buiten met iPS-cellen afkomstig 
van muizen in 2006 en de eer-
ste menselijke iPS-cellen dateren 
nog maar van 2007. “Er is nog 
niet zo heel erg veel over gewe-
ten: we weten dat de iPS-cellen 

gelijkaardig zijn aan stamcellen, maar steeds 
meer onderzoek toont aan dat er ook sub-
tiele verschillen zijn. Ook weten we dat er 
door het herprogrammeren instabiliteit kan 
ontstaan in het DNA — zo loop je het risico 
dat er kanker opduikt. Als je deze cellen dan 
terug inbrengt in de patiënt is dat uiteraard 
niet gunstig. Bovendien blijft het een enorme 
uitdaging van stamcelonderzoek in het alge-

door clara casert

Van muizenstaart 

tot hartspiercel
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Onderwijskort: 
communiceren,
communiceren,
wie zijn best doet ...

ASV Hun best doen ze wel, daar aan de 
Universiteit Antwerpen (UA). Ze leveren er 
immers de eerste documentairereeks van 
eigen bodem voor de Vlaamse versie van 
National Geographic. Een topper wordt 
ongetwijfeld de aflevering over Alexander 
van Nuijs, die aan de hand van het rioolwa-
ter van een stad kan berekenen hoe zwaar 
er werd doorgezakt. Naast het openstellen 
van labo’s voor filmploegen heeft de UA 
ook geïnvesteerd in reclamespotjes op de 
zender.

Een beetje promotie kan dan ook geen 
kwaad, vooral niet als de universiteiten 
Limburgse en West-Vlaamse studenten 
willen lokken. Die honkvaste soorten zijn 
zwaar ondervertegenwoordigd in de uni-
versiteiten buiten hun eigen provincie. 
Onder het motto “komt de berg niet naar 
Mohammed…” grijpt de UHasselt de cijfers 
in elk geval aan om te pleiten voor meer op-
leidingen in Limburg zelf.

Of dat voldoende zal zijn om meer stu-
denten aan te trekken, is nog maar de vraag. 
De jeugd van tegenwoordig kan bijzonder 
veeleisend zijn, en dat zullen ze in de Grand 
Valley State University (Michigan) geweten 
hebben. Ze mogen er 40.000 dollar ophoes-
ten aan een studente en haar harige huis-
genoot Blanca. Blanca, een cavia, werd uit 
de universitaire studentenverblijven gezet, 
waarna haar baasje naar goede Amerikaan-
se traditie naar de rechtbank trok. Blanca 
was immers haar steun en toeverlaat in 
moeilijke tijden. Misschien iets om te ver-
melden in de UGent-enquête over de kwa-
liteit van de koten? ■

meen om dergelijke cellen specifiek te doen 
differentiëren naar het gewenste celtype. 
Het is heel belangrijk om nog meer onder-
zoek te doen naar deze cellen alvorens ze 
te gebruiken voor therapeutische doelein-
den”, waarschuwt Lieven Haenebalcke. 

Er zijn dus nog heel wat moeilijke hor-
des te nemen, maar de cellen hebben een 
immens potentieel. Dat is ook de reden 
waarom Shinya Yamanaka, samen met 
John Gurdon, die in 2012 de Nobelprijs 
voor Geneeskunde kreeg als peetvader van 
de iPS-cellen. “Volgens mij is dit de toe-
komst van het stamcelonderzoek en de re-
generatieve geneeskunde en dat hebben ze 
daar dan ook zeer vroeg ingezien. Op mijn 
doctoraatsverdediging, dat was drie dagen 
voor de bekendmaking van de Nobelprijs, 
had ik tijdens mijn presentatie gezegd dat 
het me niet zou verbazen als hij hier ooit de 
Nobelprijs voor zou krijgen. En kijk, drie 
dagen later was het al zover. Naar mijn we-
ten wordt er zelden een Nobelprijs uitge-
reikt voor zo’n recent werk.”

Vier factoren. Meer is er niet nodig voor 
het maken van iPS-cellen. Shinya Yamana-
ka en de zijnen vertrokken van 24 kandi-
daatfactoren waarvan geweten is dat ze een 
rol spelen bij het bepalen van de identiteit 
van embryonale stamcellen. Ze stouwden 
deze 24 factoren in gedifferentieerde cellen 
en zagen dat de cellen in iPS-cellen trans-
formeerden. Door bepaalde factoren weg 
te laten en specifieke combinaties uit te 
proberen, isoleerden ze de vier factoren die 
essentieel zijn voor het herprogrammeren 
van cellen. Andere wetenschappers waren 
eerst uitermate sceptisch en geloofden niet 
dat zo’n simpele procedure kon leiden tot 
stamcellen met gelijkaardige capaciteiten 
als echte embryonale stamcellen. Bij het 
herhalen van de experimenten werd ech-
ter steeds hetzelfde resultaat bekomen en 
de sceptici moesten hun twijfels dus laten 
varen. “Vorig jaar heb ik de eer gehad om 
Kazutoshi Takahashi, die het initiële on-
derzoek naar iPS-cellen onder leiding van 
Shinya Yamanaka heeft uitgevoerd, te ont-
moeten in Japan. Een zeer bescheiden per-
soon die me toevertrouwde dat hij alleen 
maar wat met factoren had gejongleerd en 
dan de nodige portie geluk gehad heeft. Te 
bescheiden als je het mij vraagt, maar dat 
is onderzoek ook: een beetje geluk hebben”, 
aldus Lieven Haenebalcke.

het heiL van een 
muizenstaart

In het laboratorium van Prof. Dr. Jody 
Haigh ontwikkelden Lieven Haenebalcke 
en zijn collega’s een nieuw iPS-muismodel 
dat hen in staat stelt verder te ontrafelen 
wat nu juist de identiteit van een cel bepaalt 
en hoe hierop kan worden ingespeeld om 
specifieke celtypes te creëren. “Het idee dat 
we hartspiercellen hebben kunnen maken 
die eigenlijk afstammen van huidcellen die 
we isoleerden uit een stukje muizenstaart, 
spreekt tot de verbeelding. Eerst herpro-
grammeerden we de huidcellen afkom-
stig van ons muismodel tot iPS-cellen. In 
dat stadium waren deze cellen inderdaad 
in staat om gelijk welk celtype te vormen: 
botcellen, bloedcellen, zenuwcellen, noem 
maar op! Dankzij onze ontwikkelde tech-
nologie konden we vervolgens de Yama-
nakafactoren in deze geherprogrammeerde 
cellen gemakkelijk omwisselen door een 
ander gen waarvan geweten is dat het een 
belangrijke rol speelt in cardiovasculaire 
ontwikkeling. Op deze manier creëerden 
we specifiek functionele, kloppende hart-
spiercellen. Het besef dat quasi alle cellen, 
ook al zijn deze volledig ontwikkeld en ge-
differentieerd, nog alle genetische infor-
matie en dus de capaciteit bezitten om in 
een ander celtype te transformeren, vind ik 
bijzonder fascinerend. We hopen met ons 
muismodel een efficiënt middel te bieden 
om nog sneller te kunnen achterhalen wat 
nu precies de identiteit van een cel bepaalt. 
Met andere woorden: wat zijn de mecha-
nismen die ervoor zorgen dat een bepaalde 
cel zich kan ontwikkelen tot bijvoorbeeld 
een hartspiercel of een zenuwcel?” 

tOekOmstmuziek

Naast dit basiswetenschappelijk onder-
zoek, worden iPS-cellen op dit ogenblik 
ook gebruikt voor drug screening. Hierbij 
worden iPS-cellen gemodelleerd om een 
ziektebeeld te vormen — we spreken dan 
van een  disease in a dish. Aan dat schaaltje 
met cellen worden kleine moleculen toe-
gevoegd en valt te zien of het ziektebeeld 
vertraagt of herstelt. Als er inderdaad een 
positief resultaat is, kunnen deze moleculen 
later misschien in geneesmiddelen worden 
ingebouwd. Het effectief terug inbouwen 
van iPS-cellen in patiënten om weefsels te 
herstellen zal nog een aantal jaren op zich 
laten wachten, al is er in Japan nu wel een 
grote aanvraag ingediend om te starten met 
de eerste klinische trials met patiënten. Het 
leeft dus wel, maar de therapeutische toe-
passing van iPS-cellen zit nog in een zeer 
prille, zij het veelbelovende, beginfase. ■
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Wetenschap

Jonas Joos (23) sleepte enkele maanden geleden de Agoriaprijs 
2012 in de wacht. Zijn scriptie Groene fosforen voor toepassin-
gen met hoge lichtintensiteiten werd gesmaakt en beoordeeld als 
beste vernieuwende verhandeling. “Dat was wel een leuke dag.”

Waar ging je scriptie precies over?
“In mijn scriptie werden fosforen onder-

zocht, dat zijn luminescente materialen. Die 
worden gebruikt in led-toepassingen, zoals 
verlichting en beeldschermen. Het licht dat 
een led uitstraalt, correspondeert met een 
vast energieverschil. Dit betekent dat ledver-
lichting slechts één kleur van licht kan uit-
stralen. Het probleem is dat je met een led 
nooit wit licht kan maken, omdat wit licht 
net alle kleuren van het spectrum omvat. Om 
toch wit licht te krijgen uit een led, gebruikt 
men dus fosforen. Die fosfor absorbeert een 
deel van het licht van een blauwe led en zet 
dat om in alle andere kleuren. Dat mengt dan 
op en wat eruit komt is wit licht.”

“De fosforen die voor witte leds worden 
gemaakt, zijn ideaal voor verlichting. Hier-
voor wil je het zonnespectrum zo goed mo-
gelijk namaken. Men fabriceert dus fosforen 
met een breed emissiespectrum, waar veel 
kleuren uitkomen. In een beeldscherm heb 
je geen brede emissiebanden nodig, maar 
net heel smalle. Hoe zuiverder de kleuren 
van de gebruikte fosforen, hoe groter het 
kleurengamma van je scherm is. Tot nu toe 
filterde men gewoon die brede banden in 
beeldschermen, wat een energieverlies met 
zich meebracht. Ons idee was om smalban-
dige fosforen te ontwikkelen die rechtstreeks 
in beeldschermen gebruikt kunnen worden, 
zonder filtering. Voor mijn thesis ben ik toen 
vertrokken vanuit groenkleurige fosforen. 

Uiteindelijk vonden we toch een fosfor die 
perfect leek voor deze toepassing. Dat was 
geluk hebben.”

Wat wil je nu verder doen met deze ken-
nis?

“Er is industriële interesse om die fosforen 
ook echt in displays te gaan gebruiken. In de 
toekomst zullen die wel degelijk op de markt 
komen. Verder werk ik in mijn doctoraat 
rond het vinden van alternatieven voor lan-
thaniden. Bij fosforen is het zo dat een kleine 
hoeveelheid van die chemische elementen 
in een kristal wordt ingebracht. Het zijn die 
onzuiverheden die het licht absorberen en 
omzetten in een ander kleurtje. Momenteel 
is China het enige land dat zich bezighoudt 
met het uitzuiveren van die lanthaniden. In 
het verleden hebben zij die productie overge-
nomen, voornamelijk van de VS, door goed-
koop te verkopen aan het Westen. Daarna zijn 
de prijzen altijd maar gestegen en die zullen 
blijven stijgen. In het Westen zijn er niet echt 
grootschalige campagnes om die lanthaniden 
te ontginnen. Bovendien is die ontginning 
vervuilend. In mijn doctoraat ben ik op zoek 
naar alternatieven die gemakkelijker beschik-
baar zijn, zoals chroom of lood.”

Wat doet dat met een mens, zo’n scriptie-
prijs winnen?

“In het begin krijg je veel aandacht van 
mensen die je proficiat wensen — een beetje 
vreemd, want ik was dat niet gewoon. Maar 
verder niets speciaals. Ik had daarvoor al con-

tacten met geïnteresseerde bedrijven. Leuk 
detail: ik had een studiebeurs aangevraagd en 
ik hoorde op dezelfde dag als de prijsuitrei-
king dat ik die beurs had gekregen, dus dat 
was wel een leuke dag (lacht).”

Was het jouw jongensdroom om later fy-
sica te studeren?

“Dat heeft mij altijd wel aangesproken: die 
uitvinders en karikaturen uit de strips, dat 
soort mensen die proefjes doen in een labo 
... Het was wel altijd twijfelen tussen fysica en 
chemie. Chemie focust enkel op de atomaire 
en moleculaire schaal. Bij fysica ga je nog die-
per kijken in subatomaire niveaus en aan de 
andere kant ook het allergrootste, de kosmo-
logie. Dat zit allemaal in die opleiding en dat 
maakt die uniek. Het is een uitstekende keuze 
geweest.”

Zijn er al veel dingen ontploft tijdens je 
experimenten?

(lacht) “Nee, eigenlijk niet. Dat valt tegen. 
Ontploffen doen de dingen hier niet echt.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik zou tijdens mijn doctoraat eigenlijk 

wel een aantal goede fosforen willen ontwik-
kelen waar geen lanthaniden in zitten. Maar 
daarna heb ik echt geen idee. Op dit moment 
doe ik graag aan onderzoek. Maar misschien 
ben ik over vier jaar blij dat ik ervan af ben 
(lacht). Ik ben wel iemand die gedreven is 
door wetenschap, dus waarschijnlijk zal het 
wel iets wetenschappelijks zijn.” ■

Jongens en prijzen

door Fabrice Luyckx
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Wetenschap

Frederik Soetaert (23) won de EOS-scriptieprijs 2012 met zijn 
masterproef ‘Ontwikkeling van numerieke methoden voor 
thermotherapie van leverkanker’. Hij creëerde een computer-
programma waarmee per patiënt voorspellingen gemaakt kun-
nen worden om te bepalen welke vorm van thermotherapie in 
dat specifieke geval het beste zou werken. 

Jongens en prijzen

Wat deed je dan precies in je master-
proef?

“Ik bestudeerde radiofrequente ablatie, 
waarbij in de levertumor twee naalden wor-
den ingebracht die elektrische impulsen ge-
ven. De warmte die daardoor heel lokaal 
ontstaat, zorgt ervoor dat de tumorcellen uit-
eindelijk afsterven. Zo’n therapie klinkt stuk-
ken beter dan de huidige technieken zoals 
chirurgie en chemotherapie, waarbij slechts 
12% van de patiënten na vijf jaar nog leeft. 
De techniek wordt nu ook al gebruikt, maar 
dokters weten onvoldoende nauwkeurig wat 
dat als gevolg zal hebben. Hierdoor wordt 
vaak niet de hele tumor vernietigd. Eens je 
kan voorspellen welke cellen vernietigd wor-
den, kan je ook hypothetische zaken testen 
op de computer en zo optimale configuraties 
bedenken, bijvoorbeeld hoe je de naald moet 
inbrengen. Wat ik gedaan heb, is de vorm van 
de stroom veranderen. Naargelang de grootte 
van de tumor stop ik de stroom gedurende 
een vaste tijd, waardoor de warmte zich gaat 
verspreiden weg van de naalden. Zo kan de 
warmte indringen tot het centrum van de tu-
mor en ook daar schade veroorzaken.”

In theorie, tenminste. Wordt je program-
ma eigenlijk al gebruikt?

“Nee, nog niet op levende wezens. Het is 
een mooi model, maar het grote probleem 
is dat er te veel parameters zijn die in het 
model geïntegreerd moeten worden. Ik zou 
dus eigenlijk allemaal experimenten moeten 
doen om de basisparameters vast te leggen. 
Eens die spelregels dan gekend zijn, kan het 
programma in principe gebruikt worden. De 
weg van een concept tot een goedgekeurde 
therapie is helaas altijd lang.”

Je bent in oktober begonnen met je doc-
toraat. Werk je gewoon je masterproef ver-
der uit?

“Ja, maar ik breid het uit naar andere 
warmtetherapieën zoals magnetische ther-
motherapie. Daarbij worden nanodeeltjes 
geïnjecteerd in de buurt van de tumor en ver-
oorzaken ze ook warmte. Zo’n nanodeeltje is 
ongeveer duizendmaal kleiner dan een gewo-
ne menselijke cel, waardoor we heel lokaal tu-
moren kunnen aanvallen. Ons lichaam heeft 
natuurlijk geen magnetische eigenschappen 
en dus kunnen we spelen met magnetische 
velden. De deeltjes zullen zich daarnaar rich-
ten, waardoor we ze nog preciezer kunnen 
besturen. Dat is natuurlijk het concept. Ik 
ben een ingenieur, dus mijn werk is om daar 
een wiskundig model voor te bouwen.”

Kan dat programma ook worden ge-
bruikt voor andere kankers?

“Wel, in eerste instantie kan het ook wor-
den gebruikt voor nieren. Het blijft wel be-
perkt tot de lever en nieren, en eventueel 
ook voor de hersenen. Je hebt namelijk altijd 
een redelijk groot orgaan nodig waarin je de 
naald of de nanodeeltjes kan steken.”

Hoe ben je als ingenieur in de medische 
wereld terechtgekomen?

“Ik ben een ingenieur in de fysica en heb 
me dus vooral beziggehouden met wiskunde 
en fysica. Een belangrijke ingenieurscompo-
nent bestaat erin om fysische vergelijkingen 
om te zetten naar een computermodel. Hier 
heb ik dus de basistools geleerd. Dat heb ik nu 
gewoon toegepast op een biomedisch onder-
werp, omdat ik eigenlijk lang getwijfeld heb 
om geneeskunde te doen. De maatschappelij-
ke relevantie is voor mij ook belangrijk, hoe-
wel ik natuurlijk niets heb tegen onderzoek 
naar meer abstracte onderwerpen. Voor mij 
biedt het gewoon een extra stimulans; nu kan 
ik sneller resultaat zien en mezelf desnoods 
wijsmaken dat ik de komende vier jaar goed 
heb besteed (lacht).”

Heeft het winnen van de prijs nieuwe 
deuren geopend?

“Eigenlijk niet, ik zal je moeten teleurstel-
len (lacht). Ik heb wel veel mails gekregen, 
ook van professoren, en EOS heeft een mooi 
artikel over mijn onderzoek gepubliceerd. 
Dat is altijd wel plezant, maar daar bleef het 
bij. Ik denk niet dat de EOS-prijs zo bekend is 
in het buitenland of de wetenschappelijke ge-
meenschap, zeker omdat het uiteraard in de 
schaduw staat van de grote scriptieprijs.”

Hoe ziet je toekomst na dit doctoraat er-
uit? 

“Wel, ik heb geleerd dat onderzoeken he-
lemaal anders is dan studeren. Als je wil, kan 
je door te studeren elke dag vooruitgang boe-
ken. Bij onderzoeken is dat anders: af en toe 
heb je een goed idee en ga je vooruit, maar 
daarna blijf je dan een paar weken ‘hangen’. 
Voorlopig doe ik het nog graag, ook omdat ik 
een goede begeleiding krijg en toffe collega’s 
heb. Maar ik ga na die vier jaar zeker evalue-
ren hoe het voor mij is geweest en dan zie ik 
wel wat er nog komt.” ■

BIOGRAFIE:
Wie? Frederik Soetaert, winnaar van de 

EOS-scriptieprijs 2012
Wat? Thermotherapie van leverkanker
Waar? EELAB, vakgroep Elektrische Ener-

gie, Systemen en Automatisering (EESA)

door charlotte Vercruysse

Levers in een geel bakje.
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Het vliegtuig. Kind van de gebroe-
ders Wright en nagel aan de doodskist 
van vele ecofascisten. Toch kunnen 
we de voordelen van zo’n vliegend ge-
vaarte niet omzeilen: het brengt je vlie-
gensvlug naar de andere kant van de 
wereld, en als globetrotters willen we 
in zo weinig mogelijk tijd zo ver moge-
lijk geraken. We kennen het allemaal: 
na enkele uren door het luchtruim te 
zoeven, licht het fasten your seatbelt-
tekentje op: het teken dat je weldra 
opnieuw vaste grond onder je voeten 
hebt. Maar dat tekentje brengt vaak 
ook een ondraaglijke pijn in je oren 
met zich mee. 

Hoe komt dat nu precies? In de 
lucht is de luchtdruk hoger dan op 
het aardoppervlak. In de cabine van 
het vliegtuig probeert men die druk 
gelijk te stellen aan de druk van het 
aardoppervlak, maar daar schuilt het 
probleem niet: dat zit in ons midden-
oor. In het middenoor (dat wordt ge-
scheiden van de buitenwereld door ons 

trommelvlies) bevindt zich een holte 
waarin zich lucht kan bewegen om de 
druk in ons middenoor gelijk te stellen 
met de luchtdruk rondom ons. Als het 
drukverschil voor en achter het trom-
melvlies te groot wordt (ongeveer 15 
mm kwikdruk), duwt die druk tegen 
het trommelvlies. En dat is net wat de 
pijn veroorzaakt. Concreter: wanneer 
we dalen, is de druk in de cabine gro-
ter dan die in het middenoor, en bolt 
het trommelvlies naar binnen. Vice 
versa voor het opstijgen. Toch zijn er 
vaak minder problemen bij het opstij-
gen dan bij het dalen: dat komt door-
dat de buis van Eustachius maar in één 
richting werkt, en dat is de richting die 
werkt bij het stijgen. Bij het dalen moet 
je de buis een handje helpen.

Valt zoiets eigenlijk op te lossen? 
Hierbij speelt de buis van Eustachius 
een belangrijke rol. Deze buis bevindt 
zich in het middenoor en verbindt het 
oor met de keel- en neusholte. Om de 
druk gelijk te stellen, kan je onder an-

dere het Valsalva-manoeuvre uitvoe-
ren: knijp je neus dicht en adem er dan 
door. Zo springt de buis van Eustachius 
open en wordt de pijn dikwijls verlicht. 
Ook kauwgom is een eeuwenoude op-
lossing, met eigenlijk dezelfde werking 
als het Valsalva-manoeuvre.

Ten slotte zijn er op de commerciële 
markt heel wat middeltjes te vinden: 
van Earplanes (oordopjes die de lucht-
druk vanzelf regelen), tot neusdrup-
pels en een bekertje met hete watten in 
dat je tegen je oor dient te houden.

Blijven rondlopen met de klach-
ten kan leiden tot bloedingen of een 
scheur in het trommelvlies. U weze ge-
waarschuwd!

En wat met die bleiters van kinderen 
die je meermaals de nek wil omwrin-
gen wanneer ze met hun klaagzang 
het hele vliegtuig wakker maken? Dat 
ligt ook aan het ontregeld middenoor: 
de buis van Eustachius is bij kinderen 
namelijk kleiner, en daardoor kan er 
minder lucht in één keer verdwijnen. ■

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschap-
pelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: 
drukverschil in het vliegtuig. door esther sevens
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spring eens uit een vliegmachien.



cOncert

Retro is de max! Dat vinden de jongens en 
meisjes van The Happy ook. Op vrijdag 29 
maart stellen ze dan ook hun eerste album, 
geïnspireerd door hun liefde voor vinyl en 
vintage muziekinstrumenten, voor in Voor-
uit. Verwacht dus zeker vrolijke, poppy songs 
over hun oude walkman. Wat is daar trou-
wens mee gebeurd?

Wie echt voor vintage wil gaan, kan na-
tuurlijk naar enkele oude rotten gaan kijken. 
Meuris bijvoorbeeld, die de muziekindustrie 
blijkbaar nog lang niet beu is, aangezien hij 
een nieuwe plaat uit heeft en in de Handels-
beurs komt rocken op dinsdag 26 maart.

De Ghentlemen & Dipsy Doodles — ja-
wel, u leest dat goed — brengen op zondag 24 
maart hun favoriete oude swingjazznummers 
van de roaring twenties tot de fifties en leren 
het publiek enkele danspasjes die de lende-
nen van je overgrootmoeder ooit in vuur en 
vlam deden staan. Met Café Dansant Lindy 
Hop Style zal Vooruit Café ongetwijfeld op 
stelten staan. Iedereen mag meekomen dan-
sen, gratis.

Ga nog een eind verder terug in het verle-
den en het is alles klassiek wat de klok slaat. 
Ook op 26 maart brengen Philippe Her-
reweghe en het Collegium Vocale Gent de 

sublieme Mattheuspassie, Bachs magnum 
opus en een tijdloze religieuze ervaring, ook 
voor heidenen en afvalligen.

Genoeg nostalgie! There’s no day like the 
present! En het heden brengt ons reena 
riot, née Naomi Sijmons, en haar eerste ep. 
Deze singer-songwriter verscheen eerder al 
in Schamper en sindsdien krijgen wij geen 
genoeg van haar bluesy stem. Op 5 april stelt 
ze haar nieuwe plaat voor in de Charlatan.

pOdium

En toch heeft het verleden zijn charmes. 
Herinneringen zijn belangrijk en zijn aan 

het eind van het leven een van de weinige 
dingen die overblijven. Zo is het ook voor 
het personage Krapp, vertolkt door Steven 
Van Watermeulen, uit het stuk Krapps laat-
ste band van de Ier Samuel Beckett. Elk jaar 
op de vooravond van zijn verjaardag neemt 
Krapp zijn gedachten op op band. Voor zijn 
69ste verjaardag luistert hij eerst naar een 
band van dertig jaar geleden. In deze mono-
loog wordt een intense ervaring van Krapp 
met zijn herinnering uit de doeken gedaan. 
Krapps laatste band speelt op 28, 29 en 30 
maart in NTGent.

expO

Het Museum voor Schone Kunsten pakt 
uit met Modernisme: Belgische abstracte kunst 
en Europa (1912-1930). De tentoonstelling, 
die loopt tot 30 juni, belicht de abstracte te-
genbeweging van toentertijd in een interna-
tionaal perspectief. De ontwikkeling van het 
oeuvre van enkele centrale spelers in het Bel-
gische modernisme, zoals Karel Maes, rené 
Magritte en Jozef Peeters, wordt uitvoerig 
belicht.

De toekomst moet net als het verleden 
worden gekoesterd. De studenten-organi-
satoren van Arttention delen die mening 

waarschijnlijk. Arttention is een vierdaags 
kunstevenement ten voordele van The Free-
dom Theatre, een organisatie die zich in Pa-
lestina inzet om door middel van theater 
kinderen verdraagzamer te maken en hen de 
alternatieven van oorlog te doen inzien. Van 
28 tot en met 31 maart organiseert Arttention 
in kunstgalerij Be Arty een berg activiteiten 
van allerlei culturele slag: van poëzie, over 
muziek, tot beeldende kunsten. ’t Is voor een 
goed doel.

Er zijn veel missverkiezingen in België: 
grote evenementen maar ook lokale wed-
strijden. Zo is er ook de zoet klinkende Miss 
Aardbeiverkiezing. Fotograaf Jimmy Kets 
vulde zijn dagen met kiekjes trekken van deze 
gebeurtenissen. Hij verzamelde zijn werk in 
de tentoonstelling Niet Miss in het Museum 
Dr. Guislain, die nog tot 26 mei te bezichti-
gen is. Het betreft geen glamourfoto’s maar 
eerder behind the scenes foto’s die de verkie-
zingen nuchter en eerlijk in beeld brengen, 
aangevuld met bedenkingen van Kets. ■

Democrazy geeft vijf tickets weg voor 
het concert van Meuris in de Handels-
beurs! Mail vóór 22 maart naar win@

democrazy.be met als onderwerp ‘Meuris 
Schampert’ (of ‘Schamper Meurt’, zo u 
wil). Winnaars worden via e-mail ver-

wittigd en aan de gastenlijst toegevoegd. 
Losers kunnen zich troosten met het in-

terview op onze site met Stijn Meuris.

cultuur
agenda

tentoonstelling: jimmy kets

The happy

Foto: Jim
m

y Kets

door sebastian Ippolito
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cultuur

Het hiphopcollectief waar zelfs je moeder mee vertrouwd is: dat kan alleen Uberdope zijn. De jonge 
wolven uit Gent vertellen over hun loopbaan op tv en hun succesvolle tweede album Lelijk.
door Olivier Vander bauwede

Humor is een belangrijk deel van jullie 
imago. Maar jullie durven ook een kritische 
toon te hanteren. Hoezeer willen jullie die 
richting op?

ruben Boidin: “In het begin wilden we 
vooral ‘strijden’, maar dat is nu totaal niet 
meer het geval. We voelen ons op ons gemak 
in de wereld waarin we leven. Als we iets af-
keuren, is dat vaak met een knipoog. Humor 
is inderdaad belangrijk, ook in ons dagelijkse 
leven. Het is onze manier om de dingen te re-
lativeren.”

Jef De Temmerman: “Ons doel is niet om 
de wereld te verbeteren of onze fans te inspi-
reren. Op dat vlak is het veeleer een kwestie 
van herkenbaar te zijn.”

Is dat iets waarin jullie verschillen met 
andere acts in Vlaanderen? Hoe reageren de 
andere hiphoppers daarop?

JDT: “We zijn inderdaad een soort bui-
tenbeentje. Bij het eerste album had de rest 
van de scene het een beetje moeilijk met onze 
luchtige en soms simpelweg idiote aanpak. 
Tegenwoordig wordt dat echt wel aanvaard, 
omdat ze zien dat die manier niet geforceerd 
maar authentiek is.”

Uberdope plaatst zich ook wat buiten de 
battle scene. Een bewuste keuze?

Gille De Bruycker: “Zo’n vijf à zes jaar ge-
leden, toen we beginnende rappers met gel-
dingsdrang waren, hebben we redelijk wat 
live battles gedaan. Met wisselend succes. Nu 
heb je die bepaalde trend van battles waarin 
men teksten gaat schrijven om elkaar kapot 

te maken. Wij plaatsen ons daar buiten, sim-
pelweg omdat zoiets enorm hiphop is. Dat is 
echt voor en door hiphoppers. Eigenlijk zijn 
wij liever bezig met het verhaal ‘Uberdope’ 
dan met het verhaal ‘MC’.”

In het tv-programma Iedereen Beroemd 
verzorgen jullie elke vrijdag de eindrubriek, 
waarin jullie mensen verrassen door al rap-
pend een vraag te stellen. Hoe is dat idee 
ontstaan?

RB: “De makers hadden onze video-
clip van Dat Komt Ervan gezien op een mo-
ment dat ze zeer actief op zoek waren naar 
iets nieuws. Toen hebben zij ons gevraagd of 
wij iets wilden doen in hun programma. We 
kwamen af met dat idee en dat bleek heel suc-
cesvol te zijn.”

Wat waren de gevolgen daarvan?
RB: “Het is echt belangrijk geweest voor 

ons. Zoiets heeft namelijk een absurd groot 
bereik. Onze fanbase is enorm gegroeid. Zelf 
merk ik dat er een andere visie ontstaat op 
hiphop; het wordt veel meer aanvaard. In het 
begin kwam je vaker mensen tegen die niet 
goed wisten wat er gebeurde. Nu herkennen 
ze ons als ‘die drie toffe jongens van Man Bijt 
Hond’!”

Uberdope is nu groter dan ooit tevoren. 
Hadden jullie van bij de start een bewuste 
droom om ergens te geraken?

GDB: “Het is heel impulsief begonnen. 
Toen merkten we wel dat de Gentse incrowd 
zeer enthousiast reageerde. De fans koester-

den meer hoop in ons dan we zelf deden. Dat 
motiveerde om verder te doen.”

JDT: “Maar er is nooit echt een masterplan 
geweest.”

GDB: “Al zijn we met de jaren iets meer 
gestructureerd bezig. Met de laatste cd heb-
ben we alles een stuk professioneler aange-
pakt, gewoon omdat zoiets loont.”

Is er dan ook een bepaald creatief pro-
ces?

JDT: “Dat gebeurt behoorlijk organisch. 
Het begint vaak met de beats van Ruben, al 
zijn er daarvoor al concepten bedacht. Een 
nummer begint altijd vanuit één iemand. Dat 
kan een slagzin, een refrein of misschien al 
een volledige tekst zijn.”

RB: “Er ontstaat altijd een refreintje waar 
we dan elk ons ‘verhaal’ bij verzinnen of ons 
gedacht bij verwoorden.”

Uberdope staat bekend om zijn liverepu-
tatie. Is dat iets waar jullie je dit jaar weer 
op willen richten? Of hebben jullie nog an-
dere plannen?

RB: “We hebben de laatste tijd niet veel 
de kans gehad om ons live te bewijzen. Het is 
dan ook de bedoeling dat deze zomer druk-
ker dan ooit wordt. We hebben special guests 
uitgenodigd die onze show naar het volgende 
niveau zullen tillen.”

GDB: “Verder is er een plan om tegen het 
einde van het jaar een vinylplaat uit te bren-
gen. Dat is een beetje onze droom, en bo-
vendien geraak je platen ook gemakkelijker 
kwijt. Daar kijken we erg naar uit!” ■

Uberdope

Foto’s: sim
on w

ardenier
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Nu de poëziemarkt een stille dood dreigt te sterven, zijn getalenteerde jonge dichters tot witte pauwen ver-
worden. Of misschien niet helemaal. Niet iedereen kan — of wil — onmiddellijk een bundel uitbrengen, maar 
daarom blijven ze niet weg van de podiumplanken. Salomé Mooij bijvoorbeeld, een aanstormend talent op 
kousenvoeten. door tom De maerschalck

Salome mooij

Het moet je maar overkomen. Je bent ge-
noemd naar een toneelpersonage van Oscar 
Wilde en je blijkt een passie voor voordracht 
te hebben. Het overkwam Salomé, studente 
Wijsbegeerte aan de UGent. Ze zou graag 
nog een theateropleiding volgen, en vanuit 
die interesse is ze haast per toeval bij poëzie 
terechtgekomen. Schamper schetst haar por-
tret, dat je allerminst op Dorian Grays zolder 
zou aantreffen. Zelden zo’n vrolijke dichteres 
ontmoet.

Waarom ben je beginnen dichten?
“Dat is niet echt een beslissing geweest. 

Op de Gentse Feesten ben ik gevraagd om 
voor te dragen op de maandelijkse poëzie-
avond in de Jan van Gent. Op dat moment 
had ik nog geen vers op papier gezet. Ik hou 
van voordragen, dus ik heb toegezegd. Dan 
ben ik als een gek beginnen schrijven. Na het 
eerste optreden werd ik door iemand van het 
publiek ergens anders gevraagd, en zo ver-
der. Dat ging heel vlot. Er zijn heel veel voor-
drachtmogelijkheden in Gent, maar er zijn 
niet genoeg dichters.”

Komt je voorliefde voor poëzie voort uit 
je voorliefde voor theater?

“Voor mij komen beide mooi samen in het 
voordragen. Ik vind dat je leespoëzie en voor-
drachtpoëzie hebt, en de mijne is dat tweede. 
Sommige gedichten zijn gewoon echt niet ge-
maakt voor het podium, terwijl andere dan 
weer hun kracht halen uit de performance.”

Had je veel moeite om tekst op papier te 
krijgen, als beginnende dichter?

“Nee, omdat ik het in het begin meer als 
een grap bekeek. Er zat ook helemaal geen 
druk achter dat eerste optreden in de Jan van 

Gent. Ik werkte op dat moment al mee aan 
Dichters in’t raam (voordrachtevenement van 
dichterscollectief ‘Poëzie voor het volk’ tijdens 
de Gentse Feesten, n.v.d.r.) dus ik wilde daar 
een hele act van maken. Ik heb iets gedaan 
met het raamthema en ben beginnen schrij-
ven rond duiven, omdat je als dichter naar de 
mensen kijkt zoals iemand in een park naar 
de duiven kijkt en ze brood voert. Ik had toen 
ook net een nieuw vriendje, ik was erg ver-
liefd dus het liep allemaal wat vanzelf. (lacht) 
Ik merk wel dat er de laatste tijd meer druk 
achter komt. Ik zou graag serieuzere gedich-
ten willen schrijven.”

Welke dichters inspireren je?
“Ik heb onlangs een Servische dichter ont-

dekt, Vasko Popa. Hij heeft het talent om een 
hele geschiedenis te dichten rond een bepaald 
object. Zo heeft hij een cyclus geschreven 
over ‘het avontuur van de kiezelsteen’. Peter 
Verhelst vind ik ook prachtig schrijven, ook 
al heb ik hem nog nooit zien voordragen.”

Geen dichters die erg bezig zijn met 
voordracht?

“Niet echt, omdat je dan al vaak uitkomt 
bij klankdichters zoals ACG Vianen. Bij zul-
ke dichters draait het echt puur om de klank, 
terwijl bij mij toch nog altijd de inhoud pri-
meert.  Anders zou ik ook moeilijk kunnen 
kanaliseren wat ik in mijn studierichting leer. 
Ik vind voordracht belangrijk, maar het is 
niet het enige dat telt.”

Zou je het nog overwegen om bij een 
dichtersgezelschap zoals Omfloerst te 
gaan?

“Nee. Ik vind dichten echt iets heel per-
soonlijks, en ik kan me daar perfect alleen in 

vinden. Ik zou me niet kunnen voorstellen 
om dat samen met anderen te doen.”

Je sprak over filosofie kanaliseren in je 
gedichten. Dat lijkt niet onmiddellijk op te 
vallen.

“Ik denk dat veel toeschouwers daar voor-
bij kijken omdat ze teveel afgeleid worden 
door de performance. Een gedicht van me 
dat gaat over je ogen sluiten, verbeeldt eigen-
lijk de filosofie van Schiller. Elk stukje poëzie 
zou je eigenlijk verschillende keren moeten 
kunnen herlezen. Daarvoor gaat het op het 
podium veel te snel, dan heb je nooit alles 
betekenislagen mee. Maar dat vind ik niet 
noodzakelijk erg. Als ik niet de hele inhoud 
kon overbrengen in een voordracht, dan heb 
ik er tenminste een ervaring van gemaakt.”■

Bliksem
Vlammenvloeisel
Smelt mij in en uit
Vlei jij vluchtig
Vacuüm van teugen
Dringend in het al
Stroomt de zee
Ruisend in omvatte lippen
Tem mijn adem
Ontvoerd met lucht
Vier mij hoog
Ontvoerde vlucht
Drijf vergane schelpen
Zuig mij draagzaam vol
Totdat ik ruwe raak
Vacuüm van teugen
Dringend in het al
Vormt het vloeisel reikend
Eenzelvige enigheid. 
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Schamper @ Sioux
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Gratis 
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LINE UP
Band of Willies Live band - rock

Dilly & Silly Indie

Threesome nineties music

The Other Brothers Indie

UV: Schamper, Hoveniersberg 24, 9000 Gent Foto: Femke Baeke

www.tastyworld.be
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Geen betere remedie om de winterse donkerte te verjagen dan de fleurige zomerse riedeltjes van 
Future = Our Home, de eerste hit van de vrolijke jongens van Protection Patrol Pinkerton. Een 
gesprek over muziek, cabaret en balkonspringen.

Patrol Pinkerton Protection, Pinkerton 
Protection Patrol, Protection Patrol Pin-
kerton, ... Hoe zijn jullie in godsnaam op 
die bandnaam gekomen?

Jelle: (lacht) “Ik was naar de Canvascrack 
aan het kijken toen er opeens een vraag ver-
scheen over de eerste detective ooit, die blijk-
baar de naam Alan Pinkerton droeg. Volgens 
Herman Van Molle stond op die cowboy z’n 
badge ‘Protection Patrol Pinkerton’ gegrift. 
Nu, ik heb dat later eens opgezocht en dat 
bleek niet helemaal waar te zijn. Omdat het 
zo’n moeilijk uit te spreken bandnaam is, zeg-
gen velen nu droogweg ‘PPP’, wat we wel oké 
vinden. Zelfs Stubru-presentator Christop-
he Lambrecht struikelde tot vijfmaal toe bij 

de aankondiging over onze naam, jullie zijn 
heus niet de enige. (lacht)”

In april brengen jullie je volgende plaat 
officieel uit. Kunnen jullie alvast een tip-
je van de sluier oplichten over hoe jullie 
nieuwste plaat zal klinken?

Jelle: “Hoe de plaat zal klinken? Hm, da’s 
een moeilijke ... Het volledige album zal niet 
klinken zoals de eerste single, dat zou té vro-
lijk en te helder zijn en geen luisteraar zou 
dat kunnen uithouden. Maar toch ligt alles 
wel enigszins in het verlengde van ons eerste 
hitnummer. Het is ook exotisch van klank, 
maar we hebben alles bewust basic proberen 
te houden. We hebben niet gewerkt zoals alle 

grote bands dat doen, door alles apart op te 
nemen. We zijn gewoon, net zoals we bij Fu-
ture = Our Home gedaan hebben, samen in de 
studio gekropen. Enkel zo krijg je een spon-
taan klinkende sound.”

Zijn jullie muzikale interesses gelijk-
lopend of verschillen jullie qua muzieks-
maak?

Jelle: “Elk bandlid heeft wel zijn eigen 
smaak, maar vier bandleden hebben ongeveer 
een gelijklopende muzieksmaak. Eén bandlid 
valt wat uit de boot, die richt zich op volledig 
andere muziekgenres. (lacht) Oorspronke-
lijk hadden we allemaal wel min of meer een 
voorkeur voor bands als The Strokes, Arctic 

PPP

Protection Patrol Pinkerton

door wouter De rycke, an-sophie Fontaine en charlotte Vercruysse

Foto: Femke baeke
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Monkeys en Arcade Fire. Die invloed hoor 
je heel goed weerklinken in onze eerste num-
mers, maar later is dat veranderd. Kortom, 
we luisteren veel naar indie, zoals Perfume 
Genius. Ook Tom Waits en Bob Dylan be-
horen tot onze favorieten.”

Hoe lossen jullie onderlinge menings-
verschillen over muziek op?

Laurens: “We zijn goede vrienden. Echt 
veel ruzie hebben we niet, eerder ijzige stil-
tes.” (lacht)

Jelle: “We zijn heel vrouwelijk als we ruzie 
maken, eerder passief-agressief. Wanneer we 
nummers maken en er verschillende menin-
gen zijn over een nummer, dan is er wel wat 
miserie.”

Laurens: “Dan stormt Jelle de deur uit en 
gaat hij even wandelen.”

Jelle: “Maar intussen hebben we daar wel 
een oplossing voor bedacht. We onderhande-
len tegenwoordig met argumenten. Wanneer 
iemand van onze groep laat vallen dat het op 
Muse of The Fratelli’s lijkt, dan weten we dat 
het écht wel heel slecht moet zijn.” (algemene 
hilariteit)

Hebben jullie een vaste routine die jullie 
doorlopen voor een optreden?

Laurens: (droog) “Niet drinken. Ons eerste 
optreden, toen we nog covers deden, was op 
een gigantisch groot tuinfeest waarbij de koel-
kasten werkelijk volgepropt zaten met Vedett. 
Toen waren we écht stiepelzat terwijl we nog 
aan ons optreden moesten beginnen.”

Jelle: “Laurens speelde de intro van het eer-
ste nummer van Franz Ferdinand toen met 
gemiste snaren. Dat was een echte afgang. We 
zijn van het podium gegaan en terug opgeko-
men om te herbeginnen.” (lacht)

Laurens: “Sindsdien drinken we nooit 
meer voor een optreden. We hebben niet echt 
een routine. Weet je wat het is met bands en 
interviews? Die vertellen vaak dingen die he-
lemaal niet waar zijn. De realiteit is gewoon 
veel saaier dan wat ze beweren dat er achter 
de schermen plaatsvindt. Alhoewel, op onze 
laatste optredens hebben we wel een nieuwe 
routine gekregen. Sinds onze bassist peper-
duur materiaal bij zich heeft dat bijna altijd 
stuk blijkt, moeten we vlak voor een optre-
den nakijken of alles wel werkt. Dat is echt 

een hel. Dan sta je daar vlak voor een optre-
den nog haastig alles na te kijken.”

Aan welk optreden hebben jullie tot nu 
toe de beste herinneringen?

Jelle: “Aan het optreden in Kortrijk voor 
een studentenkring! Ik heb zelf nooit deel 
uitgemaakt van een studentenvereniging. 
Toen ik aan het presidium vroeg of ik een 
lint mocht dragen, kreeg ik die avond het lint 
van de preses, waardoor ik tussen de num-
mers door opdrachten mocht geven aan het 
publiek. Dat was een bijzonder leuk optre-
den, maar niet per se vanwege het muzikale 
aspect.”

Jelle: “Vooral in de kleinere gezellige cafés, 
zoals in Café Video en Kinky Star zijn het al-
tijd echt leuke optredens. Festival De Pottes 
was eigenlijk ook fantastisch. Een knus, haast 
onbekend festival dat georganiseerd wordt 
door een stel hippies die niet eens hun acts 
kunnen betalen. Ik ben ginds zelfs van een 
balkon gesprongen, maar niemand heeft dat 
gezien.”

Laurens: “Dan moet ik toch net de andere 
kant uitgekeken hebben, toen jij van dat bal-
kon bent gesprongen.” (lacht)

Hebben jullie buiten muziek ook andere 
artistieke interesses en bezigheden?

Jelle: “Ja, ik ben ook cabaretier. Vorig 
jaar stond ik op de finale van Camaretten in 
Nederland. In België treed ik ook op in het 
voorprogramma van Kamagurka, Bart Can-
naerts en Henk rijckaert. Laurens is overi-
gens ook een goede jazzgitarist en heeft wel 
tekentalent.”

Pieter-Willem: (droog) “Ik ben goed in 
quizzen organiseren.”

Jelle: “Ja, hij is onze canvascrack! (lacht) 
Je bent daarnaast toch ook de koning van de 
lach, hé. Vorige keer hebben Pieter-Willem en 
ik onder groepsdruk een weddenschap afge-
sloten waarbij Pieter-Willem moest meedoen 
aan een comedywedstrijd. Als hij won, zou ik 
mijn haar blonderen. Hij heeft vervolgens ef-
fectief meegedaan en nog gewonnen ook!”

Laurens: “Jelles haar is toen ook wel ros 
uitgeslagen in plaats van blond.” (gegniffel)

Willen jullie op termijn professionele 
muzikanten worden, of zien jullie je nog 
een andere richting inslaan?

Laurens: “Het zou natuurlijk fantastisch 
zijn mochten we er ons brood mee kunnen 
verdienen. We hebben nu de kans om verder 
te geraken, dus we moeten er wel voor gaan. 
Nu is het al goed dat we uit de kosten kun-
nen geraken, terwijl we vorig jaar niet eens 
de huur van ons repetitiekot konden betalen. 
We hebben toen zelfs noodgedwongen een 
afspraak moeten maken met de verhuurder 
om alles in schijven af te kunnen betalen.”

Jelle: “Ik wil ook niet leven van muziek 
met het besef dat je muziek geen meerwaarde 
biedt. Ik wil er echt iets moois van maken. Iets 
wat waarde heeft en gelukkig kan maken.”

Knaagt het al om iets nieuws te maken?
Jelle: “Natuurlijk denken we er al aan om 

een tweede plaat uit te brengen. De eerste 
plaat is een groeiplaat: je hoort duidelijk aan 
de nummers dat we erin gegroeid zijn. Som-
mige nummers zitten op het niveau dat we 
willen doortrekken naar de volgende plaat. 
Het is belangrijk om als band een herkenbare 
sound te hebben, en nu hebben we eindelijk 
het gevoel dat we die sound aan het vinden 
zijn. Maar we moeten nog evolueren.”

Jelle: “We hebben ook nog niet de sta-
tus verworven waarbij het publiek naar ons 
komt. Wij moeten nog altijd naar het publiek 
gaan. Behalve in Tielt dan.”

Trachten jullie je te omringen met geves-
tigde namen uit de muziekwereld?

Jelle: “We hebben deze plaat opgenomen 
met iemand die al fan van ons was en echt 
met ons wilde werken. Alle mensen met wie 
we werken, zijn mensen die we al kenden en 
met wie we goed overeenkomen. De studio-
man, de klankman en de cameraman achter 
de videoclip zijn allemaal mensen die graag 
met ons wilden werken, sommigen zijn zelfs 
vrienden. ’t Is heel tof dat we veel mensen te-
genkomen die op die manier willen werken, 
en dat willen we zo lang mogelijk aanhou-
den. Vanaf het ogenblik dat het puur zake-
lijk wordt en alles alleen nog om geld draait, 
wordt het voor ons allemaal veel te saai. We 
maken daar wel een punt van. (grijnst) Zie je 
wel dat de jeugd nog principes heeft!” ■

“We zijn heel vrouwelijk als 
we ruzie maken, 

eerder passief-agressief.”
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“Onze afspraak komt eigenlijk op het ver-
keerde ogenblik,” bekent Simon, “ik heb net 
een hevige ruzie gehad met mijn vriendin 
waarbij niet alleen een lege wijnfles, maar 
ook een ontzettend dure designerstoel is ge-
sneuveld. Pas op, ik zie haar écht wel graag, 
maar samenwonen is soms echt niet evident, 
we hebben het al geprobeerd om elkaar los te 
laten, maar pas wanneer je iets verliest, besef 
je nadien soms maar wat het voor jou bete-
kent.”

Simon, de laatste keer dat ik je zag was je 
net begonnen met een opleiding Fotografie. 
Waar ben je tegenwoordig nog mee bezig?

“Ik heb vorig jaar mijn studies Fotografie 
aan het KASK stopgezet omdat ik het gevoel 
had dat ik niet volledig begrepen werd wat 
mijn werk betrof en omdat ik niet regelma-
tig genoeg kon werken. Ik had naast mijn 
schoolwerk ook zelfstandige projecten en die 
schoolopdrachten zag ik vaak als een dwin-
gende verplichting. Ik vond het vooral be-
langrijk dat ik een eerste duw in de rug kreeg 
op technisch gebied, zoals het gebruik van 
verschillende media en het leren kennen van 
diverse papiersoorten. Hoewel ik niemand 
ervan wil weerhouden om creatief te zijn, ge-
loof ik dat talent vooral een belangrijk aspect 
is als je het écht wil maken in de fotografie-
wereld.”

“Via een buur die vooral actief is in de 
Nederlandse kunstwereld heb ik ook tal van 
interessante, kleine opdrachten gekregen, 
waaronder een tijdelijke opdracht bij NRC 
Handelsblad. Spijtig genoeg is onze verstand-
houding spaak gelopen waardoor ik een tijd 
lang op eigen houtje projecten bij elkaar heb 
moeten schrapen, wat soms bijzonder moei-
zaam verliep. Het afgelopen jaar was, eerlijk 
gezegd, een bijzonder moeilijk jaar met rede-
lijk wat tegenslagen. Ik heb onder andere een 
inbraak meegemaakt in oktober waardoor ik 
al mijn dure fototoestellen, lenzen, laptop en 
dus ook mijn voorgaand fotografiewerk on-
herroepelijk ben kwijtgespeeld. Daarbij was 
in de zomer ook al een deel van mijn foto-
grafiewerk verloren gegaan nadat een harde 
schijf crashte, maar uiteindelijk hebben die 
tegenslagen me wel terug de moed gegeven 
om opnieuw te beginnen en al die opgelo-
pen schade in te halen. Momenteel werk ik 
aan twee projecten, waarvan één jammer ge-
noeg op de achtergrond is geraakt door die 
diefstal. Het ander is een hedendaagse por-
trettenreeks die tegen eind oktober, begin no-
vember ten laatste af moet zijn”

Volgt er binnenkort ook nog een fototen-
toonstelling van jouw hand?

“Onlangs was ik in Saint-Germaine de 
Prez, een minder bekende wijk in Parijs, waar 
jaarlijks ook een fotofestival wordt georga-
niseerd dat specifiek gericht is op het com-
merciële aspect. Je ziet dat daar veel meer de 
nadruk ligt op verkopen in plaats van expo-
seren. Op een zeker ogenblik wandelde ik een 
specifieke galerij binnen waarvan het geëxpo-
seerde werk verbazingwekkend genoeg veel 
overeenkomsten vertoonde met mijn eigen 
fotografisch werk. Ik vertelde aan de galerij-
houdster dat ik ook actief was als fotograaf 
en dat mijn oeuvre sterke aansluiting vond bij 
wat zij tentoonstelde, waarop ze meteen naar 
mijn digitaal portfolio en blog vroeg, maar ik 
gaf haar als antwoord dat ik liever niet mijn 
werk op het internet plaats en op een andere 
manier bekendheid wil verwerven. Dat vond 

ze best fascinerend en tegelijkertijd wel mys-
terieus, ook al had ik op dat ogenblik geen 
fotografisch werk van mezelf beschikbaar. 
Eens ik terug was op het hostel realiseerde 
ik me dat ik wél twee levensgrote prints bij 
me had, die ik eigenlijk daags nadien aan de 
Magnumfotografe Lise Sarfati wou tonen, 
waarop ik vervolgens onmiddellijk naar de 
galerijhoudster belde en zij ogenblikkelijk 
kon afspreken in haar galerij. Eén dag nadat 
ik haar die prints had getoond, kreeg ik een 
telefoontje van haar dat ze echt wel geïnteres-
seerd was om me in het ledenbestand op te 
nemen, aangezien twee vaste fotografen het 
bestand binnenkort gingen verlaten. Op maar 
een voorwaarde: dat ik zelf het initiatief zou 
nemen om er hard en routinegewijs voor te 
werken en af en toe af te zakken naar haar ga-
lerij in Parijs om te tonen hoever ik met mijn 
fotografische projecten sta. We begrijpen el-
kaar, nog voor het ogenblik dat ik begon over 
mijn werk was er wel al een klik. Dat is wel 
de max. Ze heeft ook echt vertrouwen in mij, 
wat een extra stimulans is. Daarom dat ik er 
nu ook extra hard voor wil werken, omdat 
ik besef dat ik de kans die ik nu krijg, écht 
met beide handen moet grijpen. De kans dat 
ik volgend jaar in Parijs nog zo’n interessante 
ontmoeting heb, is natuurlijk niet onmoge-
lijk, maar toch wel haast onbestaande.”

Welk fotografisch werk van welke fo-
tograaf sluit volgens jou het meest aan bij 
jouw persoonlijke werk?

“Ongetwijfeld dat van Lise Sarfati. Zij is 
echt mijn grootste inspiratiebron en op haar 
is mijn werk ook gebaseerd. Mijn eerste por-
trettenreeks op KASK bijvoorbeeld, was op 
haar oeuvre gebaseerd. Toen ik in Parijs was, 
wou ik haar expositie zien om ook een indi-
catie te krijgen van onder andere de grootte 
waarop ze haar werk print en van welke pa-
piersoorten ze gebruik maakt. Heel toevallig 
bleek ze op dat moment ook aanwezig te zijn, 
waardoor ik haar persoonlijk kon ontmoeten, 
en sindsdien zijn we eigenlijk altijd contact 
blijven houden. Het is voor mij nu belangrijk 

Na een helse fietstocht doorheen een ondergesneeuwde bin-
nenstad treffen we de jonge, openhartige fotograaf Simon 
Verheylesonne (°1991) in zijn atelier in de Burggravenlaan aan, 
vlak nadat hij in een turbulent woordengevecht verwikkeld 
was. door an-sophie Fontaine en thomas smolders

Simon Verheylesonne
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Luca Beel (1990) studeert fotografie aan 
het KASK en bracht een tijdje terug al een fo-
toboek uit in samenwerking met haar papa, 
architect Stéphane Beel. Een paar jaar ge-
leden kreeg ze te horen dat ze zwaar ziek is, 
waarna ze alleen op een lange reis trok. Daar 
maakte ze een fotoreeks genaamd Recovery, 
die een mooie mix is van verschillende soor-
ten fotografie. 

Sieger Joostens (1992) blinkt vooral uit 
met zijn schitterende natuurfotografie. Stopte 
met zijn studie aan het KASK, maar bleef ge-
lukkig foto’s nemen.

Tina Herbots (1993) is de voorhoede van 
de Tumblrgeneratie onder de concertfotogra-
fen. Ze is nog wat op zoek naar haar eigen stijl 
en switcht vrolijk tussen zwart-wit en kleur-
fotografie. Geregeld waagt ze zich ook aan 
kortfilm, zoals haar nieuwste, Disorder. Stu-
deert momenteel aan Sint-Lukas in Brussel 
en mag zich een jaar lang huisfotografe van 
de AB noemen.  

dat ik me weet los te scheuren van haar, 
want ik heb me altijd al willen baseren op 
haar werk, maar ik wil het niet kopiëren, 
hoogstens in dezelfde stijl werken. 

Vroeger richtte je je vooral specifiek 
op het architecturale aspect in je foto-
grafisch werk. Is die interesse nog steeds 
prominent aanwezig of is dat intussen al 
sterk geëvolueerd?

“Voordien nam ik veel architectuurfo-
to’s. In mijn laatste jaar kunsthumaniora 
was dat heel erg prominent aanwezig, nu 
is dat heel wat minder het geval. Ik was 
vooral geïnteresseerd in hoe architectu-
rale gebouwen en landschappen een in-
vloed konden uitoefenen op een beeld. 
Hoe kan zoiets communiceren met een 
persoon en welke sfeer kan dat oproepen 
in een beeld? Nu is dat aspect letterlijk op 
de achtergrond gekomen, omdat ik me 
niet echt wil vastklampen aan iets. Jezelf 
baseren op iets is zeker niet slecht. Zeker 
als je jong bent mag je kopiëren, omdat je 
er heel veel uit leert en zo een basis kan 
vergaren. Zo kom ik althans tot nieuwe 
zaken. Ik kan niet van een leeg blad be-
ginnen, ik ben geen schilder of tekenaar, 
maar ik weet wel hoe een beeld composi-
torisch goed in elkaar zit. Ik leg lagen over 
elkaar, twee of drie lagen zijn meestal ge-
noeg voor mijn collages, maar door dat op 
zo’n manier met elkaar te vermengen krijg 
je een compositorisch sterk beeld. Ik wil 
nooit op voorhand een locatie en beeld in 
mijn gedachten hebben, dat zijn zaken die 
ik niet plan, maar liever op het moment 
zelf tracht te beslissen, dat maakt mij als 
fotograaf niet trager, maar net veel aler-

ter. Je fotografeert logischerwijze ook veel 
doelgerichter.” 

Het werk van Sarfati vertoont opmer-
kelijk veel visuele overeenkomsten met 
dat van de Nederlandse fotografe rineke 
Dijkstra, die blijkbaar ook in je uitpui-
lende boekenkast verkeert?

“Naast Sarfati staan inderdaad ook en-
kele kunstboeken van Dijkstra op mijn 
boekenplank, beiden vertonen inderdaad 
gelijkenissen. Wat mij interesseert in het 
werk van rineke Dijkstra is hoe zij de 
identiteit van een persoon naar voren 
kan brengen. Ze heeft een andere kijk op 
mensen,  ze is ook niet meer zo jong. Mis-
schien daarom dat ze ook een bijzonder 
fragiel beeld toont van jongvolwassenen. 
Ze fotografeert bijvoorbeeld vrouwen die 
net bevallen zijn of een matador die net 
uit de ring komt. Ze weet een bepaalde 
handeling of gebeurtenis die zowel fragiel, 
brutaal als een clash van emoties is, zo op 
te stellen dat alles wat daar omheen hangt 
onmiddellijk weg valt, en daardoor krijg je 
gewoon Dijkstra’s visie op die emotionele 
staat. Ze wil zichzelf eigenlijk uitdrukken 
via de emoties van de anderen.”

Wat wil je nog realiseren op korte ter-
mijn?

“Mijn voornaamste doelstelling is om 
binnenkort zowel in Parijs, als ook in Gent 
en mijn thuisbasis Machelen tegelijkertijd 
te kunnen exposeren. Terwijl anderen gra-
dueel en stelselmatig iets willen opbouwen, 
wil ik eigenlijk op dat cruciale ogenblik 
het liefst met één vuistslag kunnen nazin-
deren in het fotografielandschap.” ■

MEEr JONG TALENT
door thomas smolders

Foto: simon Verheylsonne
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film

BoekBuilding stories - Chris Ware

lore - Cate shortland
DB Lore is een film over de Tweede Wereld-

oorlog. Voor u geeuwend de pagina omslaat, 
moeten we daaraan toevoegen: maar geen ty-
pische. Lore is de verfilming van het boek The 
Dark Room van de bekroonde schrijfster ra-
chel Seiffert. Zij koos ervoor de nadagen van 
het Derde Rijk te belichten. De geallieerden 
zijn op weg het pleit definitief in hun voordeel 
te beslechten en de nazi’s gaan op de loop. Zo 
ook Lore (Saskia rosendahl) en haar familie. 
Al vroeg in het verhaal wordt Lore alleen ge-
laten met de zorg voor haar jongere broers en 
zus. Wat volgt, heeft iets van de ondraaglijke 
hardheid van het bestaan. De verantwoorde-
lijkheidszin van de jonge Lore drukt op haar 
als een loden deken. Ze vat een lange tocht 

naar haar grootmoeder in Hamburg aan, ter-
wijl ze voor de anderen de schone schijn op-
houdt. Ze reageert ontzet en afwijzend op de 
verhalen en beelden uit de kampen. Wanneer 
portretten van de inmiddels dode Führer ge-
nadeloos in brand worden gestoken, bloedt 
haar hart.

Op het moment dat ze worden tegenge-
houden door Amerikaanse soldaten en in 
de problemen dreigen te komen, duikt plots 
de Joodse jongeman Thomas op. Lore, aan 
wie de davidster op zijn paspoort niet ont-
gaan is, wordt heen en weer geslingerd tussen 
haar overlevingsdrang en haar fundamentele 
haat voor zijn volk. Ze kiest voor het eerste 
en aanvankelijk toont Thomas zich ook bij-

zonder hulpvaardig, wat Lores mens- en we-
reldbeeld nog verder op losse schroeven zet. 
Gaandeweg blijkt Thomas echter steeds mee-
dogenlozer en hun tocht verloopt niet zonder 
slag of stoot.

Regisseuse Cate Shortland toont met 
Lore dat ze prachtige beelden kan schetsen, 
vergezeld van muziek die meermaals je nek-
haren overeind doet komen. Als kijker krijg 
je onvermijdelijk sympathie voor Lore, hoe 
verwerpelijk haar ideologie ook moge zijn. 
Ook de bij momenten beestachtige represail-
les die Hitlers volgelingen wachten, krijgen 
we te zien. Maar de tocht die Shortland toont, 
is lang, schier eindeloos. Helaas is de film dat 
ook. ■

L.E. Op vlak van onconventionele pu-
blicatievormen scheert de nieuwste graphic 
novel van Chris Ware hoge toppen. Uit een 
grote doos haalt de lezer — in volgorde naar 
keuze — veertien schriften, boeken, krant-
jes en strips in alle mogelijke maten, samen 
260 pagina’s. Om de bloedcirculatie op gang 
te houden, suggereert de achterkant van de 
doos bovendien verschillende kamers in het 
huis om de uiteenlopende tekstdragers in 
achter te laten. Building Stories krijgt alvast 
een tien voor vorm, en de doos staat won-
dermooi in een boekenkast.

Uit de verschillende schriftjes haalt de 
lezer de levens van een aantal mensen die 
ooit in hetzelfde gebouw woonden. Daarbij 
wordt vooral gefocust op het ene vrouwelijke 
hoofdpersonage. Geen grote plotwendingen, 
wel door elkaar lopende levensfases waarbij 
golven van futloosheid, het gevoel van een 
niet-geleefd leven en verdwenen dromen 
afgewisseld worden met streepjes hoop. 
“When is it going to stop?” dreunt door de ge-
dachten van meer dan één personage. Maar 

hoewel het geheel de ingrediënten heeft om 
deprimerend te worden, zorgt het binnen-
kijken in iemands anders onvolmaakte we-
reld op een vreemde manier net voor troost. 
Building Stories wordt zo een zuiverende er-
varing, waarbij je vaker wel dan niet je eigen 
gedachten plots op het papier ziet staan.

De sterkte van Building Stories zit zowel 
in de rake gedachten van de personages als 
in de directe tekenstijl, die voor iconische 
beelden zorgt. Het hoofdpersonage dat na 
een teleurstellende avond naar haar prothese 
staart, waarvan ze de plastieken nagels eer-
der die dag in dezelfde kleur als haar teenna-
gels lakte. De nachtelijke gedachten die door 
haar hoofd malen als zich steeds herhalende 
cirkels en pijlen.

Een raad voor toekomstige lezers: lees 
Building Stories niet in één dag uit. Het is een 
pak meeslepender om beetje bij beetje de 
verschillende boekjes en schriften te door-
snuisteren, en de personages in het dagelijk-
se leven af en toe in je gedachten te voelen 
opduiken. ■



Karel Van Groenhoven, doctoraatsstudent in de biologie, begint zijn academische loopbaan 
met een ontdekking van formaat. Tijdens zijn onderzoek naar dierenpopulaties in de stad stoot-
te hij bij toeval op een nooit eerder beschreven levensvorm, in onze eigen Overpoortstraat.

Het betreft een voornamelijk nocturn 
zoogdier, met een merkwaardige intelligen-
tie, dat de donkere holtes van de Overpoort 
bewoont. Van Groenhoven heeft 
het beestje voorlopig Pan Over-
poortus gedoopt. “De naam is 
slechts een werktitel, die gaat 
zeker nog veranderen. Ten eer-
ste moeten DNA-testen uitwij-
zen of Overpoortus effectief tot 
het genus Pan behoort”, legt Van 
Groenhoven uit. “Die classifica-
tie is voorlopig slechts op for-
mele kenmerken gebaseerd. Ten 
tweede ga ik bij de definitieve 
benaming het dier sowieso naar 
mijzelf vernoemen.”

“Deze ontdekking komt echt 
uit de lucht gevallen. Ik had 
nooit verwacht een nieuwe soort 
te ontdekken, en zeker niet van 
dergelijk formaat. Ik was zo ver-
baasd dat ik allerlei vakliteratuur 
heb uitgespit om er zeker van te 
zijn dat ik niets over het hoofd 
had gezien.”

Merkwaardig is het complexe 
communicatiesysteem waar de 
Overpoortus gebruik van maakt: 
het is een hybride systeem be-
staande uit zowel vocalisaties 
als ritmische gebaren. Bovendien 
beschikken ze over een groot lexicon en com-
plexe grammaticale structuren. “Dat is de 
belangrijkste reden om aan te nemen dat het 
dier intelligent is. Intelligentie en complexe 
communicatiesystemen vertonen immers een 
hoge correlatie”, mijmert Van Groenhoven.

Het paringsseizoen loopt voor de Over-
poortus het hele jaar door. Meestal benaderen 

de mannetjes — waarvoor Van Groenho-
ven resoluut de term ‘beren’ gebruikt — de 
vrouwtjes of ‘teefjes’. De beren spreiden ver-

volgens hun fitheid tentoon. Het is uiteinde-
lijk het teefje dat de beslissing neemt om het 
paringsritueel al dan niet voort te zetten. “Na 
de paring probeert het teefje de beer aan zich 
te binden, om voor eventuele nakomelingen 
te zorgen”, verklaart Van Groenhoven. “De 
beer daarentegen stribbelt tegen: die verkiest 

over het algemeen om met meerdere teefjes 
te paren.”

Voor zijn dieet is de Overpoortus volledig 
afhankelijk van een in-
heemse Gentse mensen-
stam. “Het is een geniaal 
voorbeeld van symbi-
ose!”, zegt Van Groen-
hoven enthousiast. “De 
Overpoortus verzamelt 
edelmetalen en andere 
kleinoden, die ze om-
ruilen voor voeding bij 
de Gentse inboorlingen, 
die het dier zowaar ge-
domesticeerd hebben.” 
Het dieet bestaat voor-
namelijk uit een kool-
hydraatrijke oplossing 
met een hoog percenta-
ge EtOH, een chemisch 
goedje dat de hersenac-
tiviteit van het beestje 
beïnvloedt zodat de in-
boorlingen hem beter 
kunnen beheersen, en 
vettige, goedkope voe-
ding.

De vraag is nu na-
tuurlijk of de Gentse 
kolonie van Pan Over-

poortus de enige is of 
niet. “Wij hebben al bericht gestuurd naar tal 
van onze Europese collega’s om hen te vragen 
enkele assistenten het lokale nachtleven in te 
sturen om te onderzoeken of de Overpoortus 
ook elders voorkomt”, vertelt Van Groenho-
ven. “We zouden veel kunnen leren door ko-
lonies te vergelijken.” ■

Intelligent leven ontdekt in de Overpoort

door sebastian Ippolito

een nauwe verwant.
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