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Edito
Geachte mevrouw Moerman,
U hebt ze ongetwijfeld ook gelezen, de reacties op Twitter
naar aanleiding van de rectorverkiezingen: de een noemde het
een schertsvertoning, een ander een complete klucht, een derde
vond het een universiteit onwaardig. Als sociaal mediabeest heeft
u er zelfs een leuk antwoordje op geformuleerd. De boycot en de
procedure waren keuze van de UGent zelf, zei u. Ook de meerderheidsregels en het feit dat we maar één vicerector willen kiezen
is een eigen keuze. Samengevat: we moeten maar op de blaren
zitten.
Kent uw arrogantie dan werkelijk geen grenzen, mevrouw
Moerman? Tuurlijk heeft de UGent een enorme achterstand bij te
benen wat gendergelijkheid betreft. En ik dank u, werkelijk waar,
omdat u dit probleem op de kaart heeft helpen zetten. Maar is de
enige vrouwvriendelijke universiteit ook een gecastreerde universiteit? Alle goede bedoelingen ten spijt, is uw decreet in de eerste
plaats een dwangbuis die de UGent weinig of geen ruimte biedt
om haar verkiezingen op een fatsoenlijke manier te organiseren.
Noch teams, noch het oningevuld blijven van kandidaturen zijn
hierbij een optie. Bovendien legt het de eindverantwoordelijkheid
bij een Raad van Bestuur die, mede dankzij de via de regering
aangestelde externen, het grootste mannenbastion is van deze
universiteit.
U heeft dit jaar geen kans laten voorbijgaan om de UGent te
schofferen en als rabiaat vrouwonvriendelijk te typeren. Constructieve voorstellen om het financieringsdecreet in die mate te
herschrijven dat de uitval van vrouwen op postdoctoraal niveau
kan worden aangepakt heb ik daarentegen nog niet gelezen. En
nu uw alma mater door toedoen van uw decreet door het stof mag
kruipen, trapt u gretig na zonder ook maar een greintje verantwoordelijkheid op u te nemen. U heeft het afgelopen jaar vooral
uzelf en uw tomeloze ambitie op de agenda geplaatst.
Ik geloof niet in uw idealisme. Uw kandidatuur voor het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur is een publiek geheim,
maar ik geloof dat de UGent mensen als u beter kan mijden voor
die functie. Wat nodig is, is een constructief figuur, een loyale
UGent-alumnus die deze instelling op een koers naar meer onafhankelijkheid leidt. Want het wordt maar eens tijd dat de grootste
universiteit van het land de contraproductieve betutteling ontgroeit. Zelfs de UAntwerpen, die in de kern onder hetzelfde decreet valt, kreeg recent meer vrijheid.
Onder het vorige bestuur heeft de UGent haar minderwaardigheidsgevoel van zich afgeworpen. Afstuderende studenten,
zoals ikzelf, kijken er met trots op terug. Een jaar lang heb ook ik
zonder omwegen kritiek geleverd, but when shit hits the fan kan
het geen kwaad een beetje dankbaarheid te tonen voor de kansen
die je kreeg.
Hoogachtend,
Joost ■
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kort
Moet je niet vragen naar mijn moeder, dokter? Zo gaat dat toch hé: het rotte vruchtvlees
zoeken en terugkeren naar de wortel? Je mag
heel mijn stamboom afzoeken, ieder geslacht
heeft zich als ondervoede foetus ziekgedronken aan een bedorven placenta. Zo werkt dat,
ziektes worden door het vlees doorgegeven.
Quarantaine is de enige oplossing.
Het is toch te gek voor woorden! Twee
weken geleden stonden ze weer in de Brug
met flyers (13/5 – Animo StuGent). Uitdelen, doorgeven, rondgooien... Langs hoeveel
handen gaan die blaadjes wel niet? En dat
terwijl ik daar zat te eten. Het is onverantwoord. Ik wilde die avond nog naar de repetitie van het universitair orkest gaan, maar
daarvoor moest ik in de Therminal zijn waar
elke maandag de redactievergadering van
Schamper plaatsvindt. Sinds ik dat weet vermijd ik die plaats als de pest. Dat zijn de ergste, dokter. Zo druk met netwerken, het zijn
zwarte weduwen die een dik web door Gent
aanleggen. Boekjes uitdelen, interviews afnemen… Zo ontstaan plagen. Ze geven bacteriën gewoonweg vrij spel!
De volgende dag ging ik naar de vertolking
van het Gents Universitair Harmonie Orkest
(14/5). Dezer dagen is dat het enige dat me
nog tot rust kan brengen, dokter: de ontastbare schoonheid van de muziek. Die avond
was me echter geen rust gegund. De Vlaamse
Psychologische en Pedagogische Kring ging
blijkbaar ook, en hun schachtentemmer vond
er niets beters op dan naast mij te komen zitten. Het was onhoudbaar. De hele avond zat
hij als een larve te krielen in zijn stoel. Bovendien zat hij constant zijn lopende neus af
te deppen met een volgesnoten vodje. Ik zeg
u dokter, het scheelde niet veel of ik werd die
avond al opgenomen.
Woensdag was het spaghettiavond (15/5)
bij ons op Home Boudewijn. De hele avond
zaten ze als varkens die brei uit ongewassen
ketels te vreten. Dat kun je niet langer onhygiënisch noemen, het is een regelrecht gevaar
voor de volksgezondheid. Ik ben die avond
dan ook niet uit mijn kamer gekomen.
Ik heb tot vrijdag gewacht voor ik naar
buiten ging. Was het niet van het schilderatelier, dan zat ik er nu misschien nog. Ik had
al lang uitgekeken naar het toonmoment
(16/5). Oorspronkelijk was ik ingeschreven
voor de lessen, maar dat was geen goede keu-

Chimere

ze. Kunst is voor mij pas af als het is vastgenageld aan de muur, met zo’n rood lint dat
afstandelijkheid garandeert. De kunst is toch
mooi, dokter. Uiteindelijk speelt alles zich af
in de denkwereld, waar we veilig zijn van de
ziektes en bacteriën, de spinnen en de larven.
Die vlaag van onbezonnen geluk heeft me
de das omgedaan, dokter. Ik hoopte op de
cocktailavond (21/5) van de Kunstgeschiedenis een zielsverwant te vinden. IJdele hoop,

ik vond er enkel depressieve schepsels die
klagen over hun toekomstloosheid, en een
uitweg zoeken in alcohol en lust. Ze krioelden als maden op, naast en tegen elkaar. Mijn
maag keerde zo hard dat ik me in de toiletten moest terugtrekken. Daar hing het uitgestrekt tegen de muur: vier armen, vier benen
en een trillend, tweeledig lijf. Wat zou u doen
als u een vette tarantula zou vinden, dokter?
Zou u dat ook niet vermorzelen onder uw
door Stefaan Glorieux
schoenzool? ■

rectorverkiezingen UGENT

UGent kiest niet
De rectorverkiezingen zijn ontaard in een ware processie van Echternach. Hoewel vorig maandag al duidelijk werd dat de UGent uitgesproken voor het duo Anne De Paepe en Freddy
Mortier kiest, mogen de kiesgerechtigden vandaag (13 mei) nog eens opdraven om een mannelijke vicerector voor te dragen. door Joost Depotter
Boycot?
De verkiezingsdag eindigde dinsdag op
een sisser. In de laatste stemronde werd het
quorum niet meer gehaald: er kon geen mannelijke kandidaat voorgedragen worden voor
het vicerectorschap. Een aantal kranten sprak
de dag nadien over een boycot en ook wij
schrokken even via Twitter toen we vernamen dat er onder de studentenvertegenwoordigers gedachten opgingen om niet te gaan
stemmen. Nu het stof wat is gaan liggen, bekijken we even hoeveel er effectief van aan is
en wat de invloed van die ‘boycot’ was.
Van een algemene boycot van deze verkiezingen was alleszins geen sprake. Zo was
de opkomst voor de verkiezingen maandag
zelfs hoog. Het waren enkelingen, zoals professor Carl Devos, die er bewust voor kozen
niet deel te nemen aan de verkiezingen. En
ook dinsdag waren er nog drie rondes lang
genoeg aanwezigen. De groeiende nervositeit bij de proffen, die na anderhalve dag
stemmen stilaan de lokroep van hun bureel
of gazon niet langer konden weerstaan, lijkt
de meest voor de hand liggende uitleg voor
het teruglopend aantal deelnemers. Een week
voor de verkiezingen uitte rector Van Cauwenberge, Cassandragewijs al de vrees dat in
het nieuwe systeem geen meerderheid voor
elk van de vier vacatures zou worden bereikt.
En ook Herwig Bruneel — de belangrijkste
tegenkandidaat van Mortier — was zich van
het gevaar bewust, maar een ronde voor hij
zich effectief zou terugtrekken, kon het hem
maar weinig schelen of er een kandidaat werd
voorgedragen of niet: “Ofwel kantelt het nog,
ofwel wordt het quorum niet meer gehaald.
Ik doe gewoon mijn ding. Ik zie niet in waarom ik me zou terugtrekken.”
Tijdens de laatste ronde ontstond dan een
hevige discussie onder de studentenvertegenwoordigers. Enkelen, waaronder prominent
Siemon Aelbrecht, besloten uit protest tegen het kiessysteem niet meer te gaan stemmen. Werd het quorum niet gehaald, dan
zou de Raad van Bestuur verplicht worden
om Freddy Mortier, hun favoriet, als rector
aan te duiden, want indien er geen manne-
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half zeven verschijnt een artikel op de site van
de redactie dat aankondigt dat de verkiezingen worden uitgesteld. De UGent-persdienst
bevestigt niet veel later via Twitter dat dit inderdaad wordt voorgelegd aan de Raad van
Bestuur. Wat volgt is een bewogen Raadsvergadering vol perslekken. Hoewel de UGent
zich bakken kritiek op de hals haalt, ligt de
oorzaak van het uitstel in de letterlijke tekst
van het decreet, die geen ruimte laat voor een
open vacature.
art.5: “(…) Deze benoemingen gebeuren
op voordracht van het daartoe overeenkomstig het tweede lid samengestelde kiescollege,
dat (…) voor elke functie twee kandidaten
voordraagt en daarbij rekening houdt met
de voorschriften inzake evenredige vertegenwoordiging van de beide geslachten.”
Dergelijke bepaling laat natuurlijk nauwelijks nog ruimte over om een kiesreglement
op te stellen dat geen compleet kafkaiaanse
indruk nalaat. ■
Foto: Frederik Neirynck

lijke kandidaat-vicerector naar voren wordt
geschoven kan de Raad natuurlijk ook geen
man kiezen voor die functie. Op die manier
zou het kiescollege de verkiezingen naar zich
toe kunnen trekken. Velen verduidelijkten
dat ze Mortier verkozen, niet omdat hij een
man was, maar vanwege zijn jarenlange ervaring als decaan. Uiteindelijk gingen slechts
drie studenten niet stemmen. Ironisch genoeg ontbraken ook precies drie stemmen
om het quorum te halen. Een poging om de
stemming langer open te houden, stootte op
het protest van Herwig Bruneel. “Reglement
is reglement,” zo stelde hij, “bij nationale verkiezingen kan dat ook niet.” De verkiezingen
werden stilgelegd, maar deze demarche werd
hem zeker niet door iedereen in dank afgenomen.

www . hetbijlesbureau . be

Bijles geven?
Bijles volgen?
Voor en door studenten
Zowel secundair als
hoger onderwijs.

Cherchez la femme
Dinsdagavond geloofde iedereen nog dat
het zaakje beklonken was. Freddy Mortier
was de nieuwe rector van de UGent, de Raad
van Bestuur kon dat de volgende dag enkel
nog bekrachtigen. Woensdagochtend rond

.BE
Schamper 529

5

UGENT

Brokken van samenhokken
Studenten op straat na anonieme klacht
Woon je met enkele medestudenten samen in een eengezinswoning in het Gentse? Dan zou het
goed kunnen dat je in een ‘illegaal’ wereldje bent beland. Samenwonen in Gent: de do’s en don’ts.
door Nathalie Dujardin

Studenten die met enkele vrienden samenwonen in een eengezinswoning krijgen steeds
vaker te maken met nieuwsgierige wijkagenten die alles willen weten over hun woonsituatie. In Gent is het namelijk verboden voor
studenten om samen te wonen in een eengezinswoning. Toch is dit niet altijd het geval.
In welke situaties is deze vorm van samenwonen wel toegelaten? En welke stappen kan je
ondernemen als je een stedenbouwkundige
overtreding aan je been hebt?
In oktober 2012 kondigde toenmalig schepen van Onderwijs Rudy Coddens nog aan
in Schamper 518 dat de stad niet radicaal zou
zijn en enkel problemen zou aanpakken waar
nodig. “Als samenwonende studenten hun
manieren houden zal dat geen topprioriteit
zijn”, aldus Coddens. Nu blijkt echter dat een
simpele anonieme klacht — zelfs niet wegens
overlast — volstaat om studenten uit de gezinswoning te dwingen.
De familie Peeters (valse naam om anonimiteit te garanderen, n.v.d.r.) kocht eind 2012
een gezinswoning, omdat het gezin de komende jaren drie studenten in Gent zal hebben. De oudste dochter woonde er sindsdien
samen met zes vriendinnen. Er werd gewerkt
met één contract waarbij de zes vriendinnen samen de volledige woning konden huren aan zeer democratische prijzen. Onlangs
kregen de studentes controle van het Departement Ruimtelijke planning, mobiliteit en
openbaar domein van Stad Gent. De wooninspecteur stelde vast dat hun woonsituatie
wettelijk verboden was. Bijgevolg moeten ze
de woning in september verlaten en moet de
eigenaar de woning in haar oorspronkelijke
staat herstellen. Eén anonieme klacht van een
buurtbewoner was genoeg om de meisjes uit
hun kot te zetten. Dit was geen klacht wegens
overlast, maar louter een klacht dat de woning als studentenhuis werd verhuurd. Stad
Gent maakte er meteen werk van.
De woning was in zeer goede staat en
was voorzien van dubbel glas, rookmelders,
brandblussers, een nieuwe badkamer en veilige technische installaties. Aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen was dus voldaan.
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Waarom werd hun woonsituatie dan afgekeurd door Stad Gent?

Nieuw samengesteld gezin
“Het is voor studenten slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten om samen te
wonen in een eengezinswoning. Ten eerste
moet er een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen een eengezinswoning en een

“Er is een
dunne grens
tussen wat mag
en wat niet
mag.”
studentenhuis of kamerwoning. In een eengezinswoning leeft men samen: het gezin deelt
gemeenschappelijke ruimtes zoals een toilet, keuken en badkamer, er zijn geen sloten
op de deuren, er hangt maar één brievenbus
en één deurbel, enzovoort. Er is met andere
woorden een gemeenschappelijk huishouden. In een studentenhuis zijn er sloten op de
kamers, aparte brievenbussen en deurbellen,
en hoeft men niet per se in contact te leven
met andere bewoners”, vertelt Maarten Dambre, advocaat en als docent verbonden aan de
vakgroep Burgerlijk recht van de UGent.
“Een vriendengroep kan ook als ‘gezin’
worden beschouwd, zij het een nieuw samengesteld gezin. Een familiaal verband is dus
niet vereist. In dit geval mogen er geen structurele aanpassingen worden gemaakt aan de
woning en verzorgt het ‘gezin’ op duurzame
wijze samen het huishouden”, gaat Dambre
verder. “Een voorwaarde hiertoe is dat de
studenten elkaar al kennen voor ze gaan samenwonen, hoewel ook daarover discussie
bestaat. Het lijkt niet mogelijk om onder de

reglementering met betrekking tot de studentenkamers onderuit te komen door een
huis te huren met onbekenden, ook al woon
je later samen als ‘gezin’. Zoals je ziet is er
een dunne grens tussen wat mag en wat niet
mag.”

Naar de rechtbank
Wanneer Stad Gent of de wooninspecteur
een dergelijke stedenbouwkundige overtreding heeft vastgesteld en een herstelvordering
eist, kan je nog steeds stappen ondernemen.
De eigenaar van het huis kan ingaan tegen de
herstelvordering en in dat geval aantonen dat
de vaststellingen van de wooninspecteur niet
kloppen. Hij kan, met de hulp van een advocaat, naar de rechtbank stappen en eventueel
in beroep gaan om de woonsituatie van zijn
huurders juridisch te laten regulariseren. De
student kan, als huurder, zijn huisbaas aanklagen omdat de woning niet geregulariseerd
was en omdat het contract door diens schuld
vroegtijdig moet worden beëindigd.
Wanneer de herstelvordering wel wordt
doorgevoerd, moet de eigenaar de studentenwoning terug omvormen naar een eengezinswoning. Dit betekent dat er geen sloten meer
op de kamerdeuren mogen staan, dat er enkel
in de keuken kookgelegenheid mag zijn, enzovoort. Behoudt de eigenaar toch de structuur van een studentenhuis, dan heeft hij ook
een specifieke vergunning nodig om de kamers te verhuren aan studenten.
Stad Gent is echter niet zo happig om nog
veel van die vergunningen te verstrekken.
De reden hiertoe werd al bij de start van dit
academiejaar aangehaald door burgemeester
Daniël Termont: het is niet de bedoeling dat
studenten de beschikbare eengezinswoningen
‘inpikken’ ten koste van jonge gezinnen. Die
zouden het immers steeds moeilijker hebben
bij de zoektocht naar een geschikt huisje en
tuintje in het Gentse.

Tweede verblijfstaks
De wetgeving zorgt voor heel wat frustratie bij de eigenaars in kwestie. “Als reden
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wordt opgegeven dat de huurwoningmarkt
door deze verhuurvorm te duur wordt en
schaarste creëert. Blijkbaar mag het verhuren
van een woning aan studenten niet als die er
geen domicilie hebben — behalve de eigen
kinderen. Mochten ze er allen gedomicilieerd
zijn, was er geen probleem. We hebben veeleer de indruk dat Stad Gent de misgelopen
gemeentebelasting wil compenseren door
domicilie op de woning te vragen waardoor
er gemeentebelastingen geïnd zullen worden”, vertelt meneer Peeters.
In het najaar van 2012 kondigde het kabinet van de Gentse schepen van Wonen,
Tom Balthazar (sp.a), aan dat er ‘sowieso’
een tweede verblijfsbelasting zou komen
voor studenten die samenwonen in eengezinswoningen. “De bedoeling is om de belasting voor studenten in gezinswoningen in te
voeren in 2013-2014. We gaan er snel werk
van maken. In de tussentijd zal op politiek niveau nog een akkoord gezocht moeten worden over het precieze bedrag van de belasting
en de verdere uitwerking ervan. Ook moet
worden nagegaan of we ons binnen een juridisch kader aan bepaalde minima of maxima moeten houden”, verklaarde Alain Tack,
Balthazars kabinetschef en woordvoerder, in
Schamper 521.

Intussen zijn we zes maanden verder en
heeft de tweede verblijfstaks nog steeds geen
precieze invulling. “De tweede verblijfsbelasting is nog volop in onderzoek”, vertelt
Liselotte Mortier, raadgever Wonen en stedenbouw op Balthazars kabinet. “Momenteel wordt nog onderzocht of de belasting
relevant is. Ze heeft voorlopig geen concrete
vorm, maar het academiejaar 2013-2014 is
nog ver weg en dus ze kan er nog komen.”
De onduidelijkheid of de belasting er
volgend academiejaar komt of niet, kan wel
degelijk voor problemen zorgen. Rond deze
periode gaan studenten jaarlijks massaal op
zoek naar een geschikt kot en velen van hen
— zo’n zevenduizend — kiezen ervoor om
een eengezinswoning te delen met enkele
vrienden. Zij zullen dan ook rond deze tijd
graag willen weten of de belasting er komt
(en hoeveel die zal bedragen) alvorens ze een
huurcontract voor een gezinswoning ondertekenen. Tot zover het ‘snelle werk’ van het
kabinet van de schepen van Wonen.
Moraal van het verhaal: probeer steeds op
een goed blaadje te staan bij je buren. Of er
zou plots wel eens een wijkagent aan je deur
kunnen staan gewapend met een anonieme
klacht. ■

Onderwijskort:

Veroveringen
CV Volgend jaar komt een Antwerpse
studentenvereniging de rest van Vlaanderen veroveren. De vereniging, Capitant, wil de studenten voornamelijk
informeren over de financiële markten
en alles wat daarmee samenhangt. Goed
nieuws dus voor de meerwaardezoeker
die de studentenverenigingen van zijn/
haar faculteit maar niets vindt. Capitant
kreeg niet alleen erkenning door het snel
stijgende aantal leden, maar ook door
de Unizo-ondernemersprijs in 2010, en
vindt het nu dan ook tijd om zich in de
vier grootste studentensteden in Vlaanderen te nestelen.
Wie al lang de wereld veroverd heeft
en nu ook aan een academische carrière bezig is, is Psy. U weet wel, de ZuidKoreaanse liedjesmaker die zijn eigen
Gangnam Style-succes nooit meer zal
overtreffen. Vorige week hield hij namelijk een lezing aan Harvard University over de groeiende invloeden van de
Koreaanse popcultuur. Voor de geïnteresseerden verwerkte hij er ook een stuk
over persoonlijke ervaringen in. Het is
niet de eerste keer dat Psy zo’n lezing
geeft: in november van vorig jaar was hij
ook present aan Oxford University. Misschien een idee voor Derrick Gosselin?
Om het dan toch nog over Leuven te
hebben, aan de universiteit ginds vierden
ze vorige week feest. Veel feest. Om te beginnen kreeg de universiteit zelf de prijs
voor beste werkgever van het jaar, uitgereikt door Vacature, Acerta en de Vlerick
Business School. Daarna werd het feest
verdergezet toen twee studenten van de
KU Leuven de ondernemingswedstrijd
Battle of Talents wonnen met een ecologisch alternatief voor waterzuivering.
En om het helemaal af te maken, gingen Leuvense studentes Archeologie van
de studentenvereniging Alfa naakt voor
een kalender die de Letterenbibliotheek
moet redden van de ondergang. ■

Worden studenten aan de deur gezet als klein gevaarlijk afval?

www.schamper.ugent.be
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Voor u getest

seks in auditoria

Voor u met liefde en lust
getest: het beste en slechtste
auditorium aan de UGent om
eens goed van bil te gaan. U
hoort het goed: vossen, vogelen, rampetampen! Schamper
sprak met een expert ter zake,
de auditoriumpoeper.
door Greet Verhaert

“Durf poepen!” Een slogan die de jongeheer als gegoten zou zitten. De bronstige
bonker verlegde voor deze geilegenheid even
de grenzen van zijn slaapkamer tot diep in
de Gentse auditoria. Een opmerkelijke getuigenis van een burgerlijk ingenieur (23) die
graag anoniem wenst te blijven, kwestie van
zijn testosteronpeil onder controle te kunnen
houden.
Zoals het een betrouwbaar wetenschapper
betaamt, ging de auditoriumpoeper eerst aan
de slag in zijn vertrouwde biotoop en wipte
hij zich een weg doorheen het Plateaugebouw. Reeds vijf auditoria van dit ingenieurscomplex heeft hij op zijn, euh, kerfstok staan:
“In de Plateau heb ik ondertussen auditorium
A, B, D, EE, K en de trappen uitgetest. Auditorium A hebben we in de examens ingewijd
en dat was veruit de beste locatie! Ik heb daar
in mijn eerste jaar elke dag zes uur les gehad.
Om dan ineens op het bureau van de prof te
poepen... Dat is wel bizar. Er kan ook geen
enkele deur op slot en twee wanden van dat
lokaal zijn van glas. Iedereen op de binnenkoer en de gang kan je in principe betrappen.
Echt stressen, maar dat maakt het net spannend.”

Tabel: Greet Verhaert
8

Schamper 529

“Auditorium B verdient toch een eervolle
tweede plaats. Dat hebben we ook tijdens de
examens uitgeprobeerd. De deur kan je daar
langs binnen op slot doen, dus qua spanning
valt het best mee. Je kan er wel een stuk van de
gang zien. De ramen zijn deels geblindeerd,
dus je ziet silhouetten van iedereen die voorbijkomt. Als er een grote persoon passeerde,
zou die ons wel betrapt hebben, denk ik. Wel
grappig om weten was dat er ondertussen in
het auditorium naast ons veel studenten hun
examen aan het maken waren. Auditorium
EE vind ik persoonlijk geen aanrader. Het is
helemaal geen groot lokaal en je kan alle deuren op slot doen. Misschien is dit een goede
locatie voor beginners, maar voor mij was het
iets té gemakkelijk.”

Ondergronds van de grond
Na een eerste verkenning van het eigen
terrein breidde de auditoriumpoeper zijn
territorium uit en verrichte hij ook vrijlustig
veldwerk in andere faculteiten. Een comparatieve studie waarbij hij een spontane methodologie hanteerde die tot diepgaande
inzichten leidde: “Meestal wandelden we als

pauze tijdens de examens even rond in de faculteit en kozen we op het moment zelf een
locatie uit. We hebben nooit vooraf gepland
wat we precies gingen testen. Om te beginnen hebben mijn vriendin en ik de faculteit
Economie en Bedrijfskunde een kans gegeven. Ik weet niet meer precies om welk auditorium het ging, aangezien ik daar niet zo
thuis ben. Ik kan me herinneren dat we via
de Therminal zijn binnengeglipt, de trappen
hebben genomen en ergens in een klaslokaal
zijn gekomen ... letterlijk dan.”
“We zijn ook een keer het UFo binnengegaan en uiteindelijk in de ondergrondse parking beland. Het economieavontuur is me
beter bevallen dan die parking eerlijk gezegd.
Ik wil het UFo zeker nog een kans geven,
maar het lijkt me moeilijk om er niet betrapt
te worden. Mijn vriendin en ik zijn wel even
gaan kijken in het auditorium Leon De Meyer, maar dat lijkt me niet haalbaar. De kans
om betrapt te worden is te groot en dan kan je
wel in de problemen geraken natuurlijk.”
“En hoe zit het met de praktische kant van
de cohabitatie?”, hoor ik u denken. Ook daar
weet onze sexpert een klaar en duidelijk antwoord op te geven: “Mijn vriendin lag bijna
altijd op het bureau van de prof, ook voor
orale seks. Maar als zij mij pijpte, ging ik op
het bureau zitten. Soms deden we het ook tegen de muur, zoals bijvoorbeeld in de ondergrondse parking.”
Tot slot nog een gouden raad van de zaadkameraad: “Een goede prospectie is alles. Je
moet de locatie door en door kennen om de
risico’s te kunnen inschatten. Zo is mijn volgende doel het dak van de Plateau. Ik ben er
al eens gaan kijken en dat is echt een zot uitzicht! We zijn zeker van plan om dat eens te
testen. Maar dan moet het wel beter weer zijn
natuurlijk, want ge gaat nie in de kou op een
dak poepen, hé.” ■

www.schamper.ugent.be
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HELP!

Ja, we hebben je nodig. Want als jij ons laat weten
wat je van ons denkt – van KBC of van banken
en verzekeraars in het algemeen – dan kunnen we
daar rekening mee houden. Cliënt of geen cliënt,
dat maakt niet uit.
Laat dus van je horen via facebook, twitter of
kbc.be/jongeren. Maar ‘say it loud’ zodat we het
zeker horen. En euh, het mag ook goed nieuws
zijn natuurlijk. Tot binnenkort?
KBC. Wij spreken uw taal.

www.schamper.ugent.be
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"Fier om ugent te zijn"
afscheidsinterview met de rector
Het mandaat van rector Paul Van Cauwenberge loopt op zijn einde. Acht jaar lang stond hij aan het
hoofd van onze universiteit, acht jaar lang ademde hij Universiteit Gent. Nu de nieuwe rector (bijna)
verkozen is, wordt het tijd voor een laatste interview. Geen moeilijke vragen, maar een informeel gesprek met de mens achter Paul Van Cauwenberge. door Esther Sevens, Lise Eelbode en Joost Depotter
Van Cauwenberge ontvangt ons in zijn appartement op de Coupure. Een prachtig zicht
is de reden waarom hij en zijn vrouw vorig
jaar van De Pinte naar hier verhuisd zijn. Zijn
vrouw, Lieve Maudens, weet ons te vertellen
dat het huis in De Pinte volgend jaar verkocht wordt. “Het is veel te groot geworden
voor ons twee.” Er vallen enkele zaken op als
we binnenkomen: de nieuwste Schamper ligt
open op het salontafeltje. “Ik zei tegen Paul
dat ik dat nog maar ene keer gelezen had. Hij
bracht het mee, maar ik heb eigenlijk maar
twee zinnetjes kunnen lezen.” Er staat een
foto van Prins Filip met Mathilde en hun kinderen. “Elk jaar krijgen we een kerstkaartje
en mogen we eens op bezoek gaan”. Er staan
verjaardagskaartjes op de vensterbank, want
Paul werd 64 op 1 april.
Wanneer Lieve ons iets te drinken aanbiedt, zien we een andere kant van de rector:
hij loopt een beetje verloren om de gepaste
glazen voor de gepaste drankjes te vinden.
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“Maar allez Paul, de wijnglazen staan toch in
de keuken?”
“We hebben elkaar leren kennen tijdens
onze studententijd,” zegt Paul. “Mijn zus zat
in haar jaar, en haar broer zat in mijn jaar.”
Lieve gaat verder: “Ik heb één jaar Farmacie
gestudeerd, maar eigenlijk ben ik na één examen al gestopt. Ik had daar veel moeite voor
gedaan en Paul was ontgoocheld over mijn
resultaat (lacht). Ik ben dan gestopt, en heb
dan vier jaar in de apotheek bij mijn vader
gewerkt. Toen was ik de kostwinner, terwijl
Paul nog studeerde.” De twee tortelduifjes
trouwden toen Lieve 22 jaar was. “In die generatie trouwde iedereen vroeg”, bemerkt
Lieve. “We waren thuis met acht kinderen,
en elk jaar was er een huwelijk. Het was dus
een beetje afspreken: ‘Wie is de volgende?’”
Toen Paul in het laatste jaar Geneeskunde
zat, kwam er al een eerste kindje. Het tweede
kindje werd geboren tijdens zijn tweede jaar

specialisatie, en acht jaar later werd een laatste spruit geboren.

Niet veel thuis
We gaan over tot vragen over het studentenleven van onze rector. “Het viel ons op
dat u tijdens uw studententijd toch heel veel
combineerde: goede resultaten, druk in het
verenigingsleven...” Waarop Paul en Lieve in
koor aanvullen: “... niet veel thuis” (lachen).
Paul vult aan: “Haar tijd komt nog. Maar je
doet je eigen ding dan hé? Ze is ook actief
hoor.” Lieve: “Ik heb eigenlijk altijd mijn plan
moeten trekken. Sinds de kinderen het huis
uit zijn, ben ik ook druk bezig. Ik zit in het
bestuur van Markant (Netwerk van Ondernemende Vrouwen, n.v.d.r.). Dat doe ik al dertig
jaar: eerst was ik verantwoordelijk voor de
jongeren, daarna penningmeester. Maar op
1 oktober ga ik uit het bestuur, al blijf ik lid
van Markant. Verder doe ik nog heel veel aan

www.schamper.ugent.be
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sport, gemiddeld een uur per dag: turnen,
Zumba, lijndans, fietsen...”
Na de studententijd gaat het engagement
van Paul in stijgende lijn verder: in 1973 start
hij zijn carrière aan de UGent, van 1999 tot
2004 wordt hij decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
en sinds oktober 2005 schrijdt hij als rector
door de gangen. Niet veel thuis, dus? Lieve:
“Het was soms wel moeilijk, vooral in het
weekend. Als decaan was hij in het weekend
altijd weg, en ik vond dat eigenlijk afschuwelijk. Op dat moment waren de kinderen ook
net het huis uit. Die zondagen waren zeer
eenzaam.” Paul merkt op dat er meer quality time in het weekend kwam toen hij rector
werd, omdat hij toen niet meer naar congressen moest: “Als decaan was ik tijdens de week
bezig met mijn decanaat en mijn kliniek, en
dan waren er nog die congressen waar ik actief aan deelnam.”

Paul de student
Engagement kiemt al vroeg: als student
was Paul al FK-voorzitter en VGK-voorzitter.
Dat in combinatie met hoge cijfers en een latere carrière als prof, een samenspel dat niet
voor de hand ligt. Paul nuanceert: “De taken
van de voorzitter zijn nu veel zwaarder dan
vroeger. Al die commissies, participatie... Die
bestonden toen nog niet. We zaten in geen
enkele officiële commissie, dus we moesten
ons enkel bezighouden met wat we zelf organiseerden. De eerste verkiezingen voor de
Raad van Bestuur zijn georganiseerd toen ik
FK-voorzitter was. In 1971, denk ik. En we
hebben die toen geboycot, omdat we als stu-

Wat mooi.
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denten maar vier zetels hadden van de vierendertig. Dat is nog altijd zo, hé. En wij wilden
pariteit: den helft. En toen dat niet doorging,
hebben we die verkiezingen geboycot. Er zijn
wel verkiezingen geweest, maar er zijn maar
een paar honderd studenten gaan stemmen.”
Als student deed de rector tot zijn zeventiende aan atletiek, 100 meter sprint. Problemen aan de achillespees brachten dat
vroegtijdig tot een einde: “Dat was één wedstrijd lopen, twee weken manken. Ik ben dan
maar scheidsrechter geworden.” Paul duikelt
even een oude foto als scheidsrechter op:
“Herkent ge mij nog? Dat is een van de weinige
foto’s zonder baard. Ik moest die afdoen van
een professor Scheikunde om mee te mogen
doen aan het examen.” Geïnteresseerd bladeren we door de rest van het fotoalbum, terwijl
Lieve en Paul uitgebreid commentaar geven
bij de foto’s. Een engelachtige driejarige rector passeert de revue, en even verder staat een
zwart-witfoto van een studentenfeest: “Kijk,
dat is een foto van onze eerste dans. Dat is

“Ik moest mijn
baard afdoen
van een professor
Scheikunde om mee
te mogen doen aan
het examen.”
ongelooflijk, hé? Wij voelden alletwee kriebelkens bij da dankske. Nights in White Satin,
denk ik, van Moody Blues.” Tussen de foto’s
van een studentenreis naar Chili staan plots
twee foto’s van Fidel Castro. Paul: “Zelf getrokken hé! (lacht). Ik heb hier ook nog ergens zijn handtekening liggen.” Afgezien van
de foto van een driejarige rector zien we nauwelijks foto’s zonder baard. “Zie je hem groeien?”, grinnikt Paul.
Opnieuw naar de studententijd: wat was
het favoriete plekje in Gent toen? Paul: “Nu
is dat de Graslei, maar toen was dat toch het
Citadelpark. Dat ligt tussen het station en de
Ledeganck, waar ik toen les had. Momenteel
heeft het park een slechte reputatie, maar dat
was toen helemaal nog niet het geval. Ik heb
nooit op kot gezeten, want wij woonden in
Wetteren, waar mijn vader stationschef was.
Als ik de trein hoorde, moest ik zo snel mogelijk klaar zijn.” Dat Paul geen actieve lesvolger was, viel ons al op bij het fotoalbum.

Paul in een jurkje.

Bij een foto van Paul met eenjarige dochter
vermeldde Lieve: “Toen heb je echt voor haar
gezorgd. Paul was iemand die broste. Ik werkte de hele dag in de apotheek, en wie was er
thuis? Paul.” De rector treedt bij: “Ik ging enkel naar de lessen die mij interesseerden. Er
waren weinig goede lesgevers toen.”

Het stapje naar het
rectorschap
In 2005 werd Paul voor het eerst rector,
maar het was niet de eerste keer dat hij zich
kandidaat stelde voor het rectorschap. Bij de
verkiezingen van 2001 stelde hij zich tegenkandidaat toen toenmalig vicerector André
De Leenheer voor rector ging. Paul: “Dat heb
ik dan niet gehaald. Er zijn toen twee stemronden geweest, waarna ik me teruggetrokken heb. Ik had daar geen problemen mee,
want ik kende hem goed. Maar bon, één kandidaat vond ik toen gewoon wat weinig, en ik
had toen ook al ambitie.”
In 2005 werden er opnieuw verkiezingen
georganiseerd, en werd er uit verschillende
hoeken aan de mouw van onze huidige rector getrokken om zich opnieuw kandidaat
te stellen. Paul: “Ik dacht eerst: ‘Nee, ik heb
er afstand van genomen. Ik heb al één keer
verloren, laat mij geen tweede keer afgaan.’
Maar toen zat ik een weekend op een congres
in Barcelona, en kon ik eens echt nadenken
zonder dat iemand mij kon beïnvloeden. En
op maandagochtend zat ik in de auto naar de
luchthaven en kreeg ik een telefoontje: ‘Wat
heb ik gelezen in De Standaard? Je vrouw heeft
gezegd dat je zeker geen kandidaat bent?’ En
ik had net de avond ervoor beslist dat ik het
toch ging doen.” Lieve, verontschuldigend:
“Ja, ik wist dat dus niet hé.” (lachen)

Schamper 529
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Acht jaar PVC
Wie de acht jaar rectorschap van Van Cauwenberge bekijkt, kan er niet omheen: studenten zijn trots op de UGent geworden. De
Durf Denken-campagne heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen en UGent-pulls duiken
overal op in het straatbeeld. Paul: “Ik wou een
gevoel creëren dat er vroeger niet was, namelijk ‘we zijn fier om UGent te zijn’. Studenten
zijn zelf de grootste ambassadeurs van de
Durf Denken-campagne geworden. Zij zijn
het die die logo’s doorsturen en varianten bedenken met die ‘Durf ’. Ik had nooit gedacht
dat dat zo zou aanslaan.”
Naast het UGent-gevoel wou Paul in het
begin van zijn mandaat ook de UGent doen

stijgen op de wereldladder. “Ik had toen zeker één zaak op het oog: de wetenschappelijke output moest verbeteren. Er was toen geen
cultuur om echt wetenschappelijke artikelen
te maken van hoog niveau. Ik heb daar sterk
de nadruk op gelegd, misschien in het begin
wel een beetje ten koste van het onderwijs.
Maar ik heb dat twee jaar geleden op tijd ingezien, en opnieuw meer in het onderwijs geïnvesteerd.”
Paul merkt op dat hij de hervorming van
de faculteiten, die alle universiteiten te wachten staat, graag nog had meegemaakt. Ook
van het blended learning-project (een combinatie van campusonderwijs en e-learning)
neemt hij moeilijk afscheid: “Maar daar kan
ik nog aan meewerken, al was het maar in

mijn vrije tijd, als vrijwilliger.” Tot slot is er
nog de integratie: “Ik heb daar verschrikkelijk veel werk aan gehad de laatste jaren. Dat
start nu een week voor ik afscheid neem, op
25 september. Maar dat zal de eerste jaren
waarschijnlijk nog veel problemen geven. Ik
zou liever gehad hebben dat dat een paar jaar
vroeger of een paar jaar later was ingegaan.”
“Het moeilijkste is wanneer je zelf echt
achter iets staat. Wanneer er een beslissing
is waarvan je zelf denkt: ‘Dat is de enige logische oplossing’. En als mensen dan niet
meewillen, dan is dat moeilijk. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de loopbaan van de
professoren, waarbij ik een ontwerp klaar
had om de benoeming minder competitief te
maken. Dat heeft zes jaar geduurd om goedgekeurd te worden.”

En nu?

Paul leert fietsen.
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Paul kon zich geen derde keer kandidaat
stellen als rector, zowel omwille van zijn leeftijd als omwille van de limiet op het aantal
termijnen. Had hij graag een derde termijn
PVC gedaan? Paul, met blik op Lieve: “Nee,
ik zou het niet meer gemogen hebben (lacht).
En ik zou het ook niet meer gedaan hebben.
Het is echt zwaar. Als arts is het al zwaar, en
daarna was ik decaan. Als decaan kon ik wel
veel van de dagtaken als arts weggeven. En
toen kwam het rectorschap, dat in het begin
bijzonder interessant was door al die nieuwe
aspecten en die nieuwe werelden waarmee je
in contact komt. Maar na een paar jaar beginnen die moeilijke dossiers die niet afraken te
wegen.”
Toch gaat Paul wanneer hij rector-af is
nog niet onmiddellijk op emeritaat. Paul:
“Ik heb nog een jaar, voor ik op emeritaat
mag. Maar ik moet in feite niets meer doen,
want elke rector krijgt na zijn ambtstermijn
een sabbatjaar.” Paul spreekt het plan uit om
volgend jaar naar het HILO te gaan, om zich
bezig te houden met sportgeschiedenis: “Ik
wil trachten een opleiding op poten te stellen rond Olympisme. De vorige prof die daar
rond werkte is drie jaar geleden overleden, en
zijn plaats is niet ingevuld. En daarna heb ik
nog een aantal aanbiedingen gekregen waarover ik nu niets kan zeggen, maar die wel uit
de sportsector komen. Maar dat moet ik eerst
nog overleggen met mijn vrouw.” Lieve: “Niet
onmiddellijk ‘ja’ zeggen. Eerst alles laten bezinken en op je af laten komen.”
We vragen ons luidop af of Lieve nog niet
op tafel heeft geklopt om te zeggen: ‘Nu is het
aan mij! Laten we een reis rond de wereld
maken!’ Lieve: “We gaan zeker op reis, deze
zomer alvast naar Normandië en het Zwarte

www.schamper.ugent.be
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Woud. (aan Paul) Daarom mag je je niet te
veel engageren, zodat je geen verplichtingen
meer hebt.” Paul: “We fietsen zeer graag en
verkennen graag de streek. Twee jaar geleden
hebben we de oude Oost-Westgrens in Duitsland afgereden. Dat was fantastisch: elke dag
een andere plaats en een andere worst (lacht).
Je leert zo veel mensen kennen. Ik ben wel
niet graag langer dan een week weg.”

voor de wedde moet je het niet doen. Het rectorschap is erg boeiend, maar voor het risico
dat je neemt is het echt onderbetaald.”
De wijn in ons glas heeft stilletjes aan de
bodem bereikt, en de rector laat ons weten
dat hij vanavond nog andere verplichtingen
heeft. Terwijl wij ons al naar de lift begeven,

horen we hem nog een bezeken aan Lieve geven. ■
In 1999 nam PVC een eigen plaat op. Zijn toestemming krijgen we; als we ook Sabam kunnen overtuigen, verspreiden we deze gratis
via www.schamper.be/thebeatentrack.

Grijze haren
Na acht jaar recepties blijft de rector nog
steeds verbazend slank. Paul, niet zonder
enige trots: “Ik weeg nog steeds evenveel als
acht jaar geleden.” Lieve merkt echter op dat
Paul er soms erg oud en moe uitziet wanneer
hij ‘s avonds thuiskomt. “Een aantal goeie
vrienden zeggen ook dat ik er ouder uitzie”,
geeft Paul toe. Lieve: “Het is een hele zware
job, hé.” Paul: “ Er zijn 8000 personeelsleden,
36 000 studenten en meer dan 600 gebouwen
waarvoor je verantwoordelijk bent, ook strafrechtelijk. Als iemand op een faculteit een
kraan laat openstaan of een toxisch product
weggiet, dan ben ook ik persoonlijk verantwoordelijk. Je mag daar eigenlijk niet te hard
aan denken, want anders doe je het niet. Ook

foto: Theo Lagendijk

Stilleven met fruit en baby.

fair trade
de klok rond
VRIJDAG 17 MEI 2013
STRAATFEEST
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Oxfambar: cocktails en andere drankjes.
De eerste 50 bezoekers krijgen een gratis drankje!

24u-spaarkaart: enkel te verkrijgen op vrijdagavond! Neem deel aan min. 3 activiteiten
IRSRXZERKIIRJEMVXVEHIZIVVEWWMRKST^EXIVHEKQIMRELIXHIFEX *S]IV8LIEXIV^EEP 

MUZIEK, FILM, DEBAT, ETEN, DRINKEN EN SPELEN VOOR EERLIJKE HANDEL

La

Feestelijke opening in de Oxfam-Wereldwinkel, Lammerstraat 16
Steven Vromman, gemeenteraadslid en eco-comedian, stelt het programma
voor en legt met een kwinkslag de principes van fair trade uit. Eva Mouton,
bekend van o.a. ‘Eva’s gedacht’, doet dit al tekenend. Annelies Buggenhout
zorgt met haar gitaar en stem voor de gepaste stemming.

22.15u.
Lieven Tavernier
en Sarah D’hondt

VRIJDAG 17 MEI 2013 vanaf 20u.

STRAATFEEST

23.30u.
Openluchtfilm ‘Beasts of
the southern wild’
Vrije toegang!

TUSSEN ZUID EN VOORUIT
LAMMERSTRAAT

22u.


De eerste fairtradestraat van Gent!
(I0EQQIVWXVEEX[SVHXIIRJEMVXVEHIWXVEEX)IRZIVOIIVWZVMNIWXVEEXQIX
muziek, film en fairtradebar. Met medewerking van Hasta Mañana, Soep+,
PoléPolé Café, Depot Central, Chouette, Joly, Frietshop Memoli, Pitta Tex Mex,
Gringo-Bar en Piet.

22.15u. Lieven Tavernier en Sarah D’hondt

0MIZIR8EZIVRMIVIIRZERHIWXVEJWXIWMRKIVWSRK[VMXIVWZERHIPEEXWXIHIGIR
nia, brengt samen met zangeres Sarah D’hondt muziek waar je warm van wordt.

23.30u. Openluchtfilm ‘Beasts of the southern wild’
met inleiding door Steven Vromman

&IEWXWSJXLI7SYXLIVR;MPHMWHIKVSXIZIVVEWWMRKZER(IJMPQ[SR
diverse prijzen op o.a. filmfestivals van Cannes, Sundance en Gent. Het verhaal

WTIIPX^MGLEJMRLIXHSSVSVOEER/EXVMREZIV[SIWXIHIIPZER0SYMWMEREIR
vertelt op een pakkende manier over de innerlijke kracht en de
onafhankelijkheid van de mens.
De ‘Adventure Movie Club’, gekend van de guerilla- of pop-upcinema,
zorgt met de mobiele fietscinema voor de projectie van de film.

Ook op zaterdag 18 mei staat er heel wat op het programma!

www.24ufairtrade.be
verantw. uitg.: Katrien Lenaerts, Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum vzw, Lammerstraat 16, 9000 Gent - Vrij van zegel, art. 198/7.
www.schamper.ugent.be

Meer info: www.24ufairtrade.be
KIRXGIRXVYQ$S[[FI
www.oxfamwereldwinkels.be/gent-centrum
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Erasmus in gent
Van de Gentse Feesten tot Pukkelpop: wie wil nog op reis als je met Belgische festivals je zomer
kan aaneenrijgen? Terwijl elke student zijn laatste centen bijeenraapt om een combiticket te bestellen, pakken de Erasmussers hun koffers om de zomer in te zetten in eigen land. Welke festivals staan er bij hen zoal op het programma? door Greet Verhaert

“In Zimbabwe kan je heel uiteenlopende
festivals vinden, zoals theaterfestivals en traditionele muziekfestivals, maar ook moderne
westerse evenementen. Afhankelijk van de
stijl die op het festival wordt gespeeld, komen
oude of jonge festivalgangers opdagen. Jonge
mensen zijn meer geïnteresseerd in westerse
muziek, dus je ziet hen heel vaak op de moderne festivals. De muziek daar is erg vergelijkbaar met hetgeen ze hier in België op de
radio draaien. Optredens met traditionele
muziek worden steeds zeldzamer. Ik heb de
indruk dat die traditie stilaan aan het uitsterven is. Jonge mensen luisteren niet graag
meer naar die muziek en ze verliest haar populariteit. Ik ben in Gent ook al een paar keer
naar een optreden geweest en het gaat er toch
totaal anders aan toe. Ik weet niet of ik met
die beperkte ervaring al een vergelijking kan
maken, maar ik had de indruk dat het publiek
hier nogal passief is. Op festivals in Zimbabwe gaat het er heel levendig aan toe! Iedereen
beleeft de muziek echt.”

Marco, 27 jaar
MA Ingenieurswetenschappen
Sardinië, Italië
“In Sardinië is er op het strand bijna altijd wel een of ander festival aan de gang.
Mensen kunnen gratis kijken, maar moeten
natuurlijk wel betalen voor de drank en het
eten. Het publiek hangt af van de grootte van
het festival en kan variëren van 300 tot 30
000 mensen. Als er grote namen op de affiche
staan, komen natuurlijk meer mensen opdagen. Er staan voornamelijk Italiaanse bands
op het programma en niet zozeer internationale sterren. Sommige Italiaanse namen zijn
wel gekend in heel Italië, dus het zijn zeker
niet alleen lokale groepen die op het podium
staan. Het strand bepaalt wel voor een groot
deel de sfeer van het festival. Die is meestal
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Foto: http://teamlocals.co.uk/blissfields-2013

Oliver, 29 jaar
MA Nematologie
Harare, Zimbabwe

Pillen slikken en meisjes likken.

echt geweldig en heel chill. Een echte aanrader!”

Kasia, 21 jaar
Bachelor Architectuur
Ergens in Polen
“Er zijn veel festivals in Polen en ze worden
elk jaar beter en beter. Zowel kleine als grote
festivals worden georganiseerd. Vorig jaar
ben ik naar Open’er geweest in Gdynia. Het is
een rockfestival dat drie à vier dagen duurt en
ongeveer 70 000 bezoekers heeft. Het is echt
een van de grootste festivals in Polen. Ik denk
dat het niet alleen populair is omwille van de
goede muziek, maar ook door de uitzonderlijke locatie. Het festival gaat namelijk door
op een terrein dat vroeger als luchthaven
diende. Het is er ideaal om zo veel mensen te
verzamelen en er is ook een grote camping.
Naast Open’er zijn er nog veel andere festivals
in de groten steden. Er is voor ieder wat wils.
Ik hou bijvoorbeeld van rockmuziek maar als
je van dance houdt, vind je zeker ook andere
evenementen.”
“Ik klaagde eerst enorm over de dure ticketprijzen van festivals in Polen, maar in
België is het blijkbaar nog veel erger! Voor

Open’er heb ik bijvoorbeeld 300 Zloty betaald, wat net geen 100 euro is. Voor die prijs
kon ik drie dagen naar het festival en ook de
camping was inbegrepen. Als je dat vergelijkt
met Rock Werchter, valt het bij ons best nog
mee!”

Viviana, 27 jaar
MA Milieureiniging
Santiago, Chili
“In Chili hebben we het Festival Viña del
Mar, waar een liedjeswedstrijd wordt georganiseerd tussen nationale en internationale
groepen. Vorig jaar bijvoorbeeld won Italië
met een ballade. Je kan het volgens mij een
beetje vergelijken met het Eurovisiesongfestival. Maar naast die wedstrijd gaan er ook gewone concerten door. In Santiago heb je nog
een groot festival Lollapalooza genaamd.
Daar treden zowel Latijns-Amerikaanse als
Noord-Amerikaanse groepen op. Dit jaar komen onder andere Queens of the Stone Age
en Pearl Jam. We hebben ook traditionele
folkfestivals, maar persoonlijk ga ik liever
naar de festivals met internationale namen.”■
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BLACK BOX REVELATION
BENT VAN LOOY › AGNES OBEL › ARNO
THE BROKEN CIRCLE BLUEGRASS BAND
DEZ MONA › JUNE TABOR & OYSTERBAND
SHANTEL & BUCOVINA ORKESTAR
FANFARA TIRANA &
VINICIO CAPOSSELLA
TRANSGLOBAL
UNDERGROUND

ROSARIO SMOWING › RUMTOWN › FEW BITS
DE NIEUWE SNAAR › AN PIERLÉ › SVÄNG › RÄFVEN › CELKILT
TSUUMI SOUND SYSTEM › AHAB › SAM LEE & FRIENDS
SYLVAIN BAROU › THE MOORINGS
KESTON COBBLERS’ CLUB
BINNENKORT VOLGEN NOG HEEL WAT ARTIESTEN,
VOLG HET OP WWW.FESTIVALDRANOUTER.BE OF VIA FACEBOOK!

TICKETS VIA

&

+32(0)70 / 25 20 20 (€ 0,30 / minuut)

WWW.FESTIVALDRANOUTER.BE
www.schamper.ugent.be
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"Een minister is een
gemakkelijke schietschijf"
Pascal Smet verdeelt de meningen. Vier jaar is de socialist nu Vlaams minister van Onderwijs
en in die tijd heeft hij naam gemaakt. Niemand blijft onverschillig bij de ingeweken Brusselaar
die sneller ideeën lijkt te lanceren dan zijn schaduw. door Dieter Bauwens
Op een hete woensdagochtend eind april
(de nieuwe rectoren van UGent en KULeuven moeten nog verkozen worden) hebben
we een afspraak met Pascal Smet. Hij ontvangt ons op zijn kabinet, in het bijzijn van
zijn woordvoerster. Tijdens het gesprek zal
hij steeds meer de vorm aannemen van een
Duracellkonijn en ons de oren van het hoofd
ratelen met verwezenlijkingen en cijfers. Veel
cijfers. Maar we beginnen het gesprek als
volgt:
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In welke mate volgt u de rectorverkiezingen in Gent en Leuven?
“Ik vind dat die meer en meer op politieke verkiezingen beginnen te lijken, als ik de
kranten lees. Vooral in Leuven. Het is natuurlijk belangrijk voor de verhoudingen binnen
en tussen de instellingen dat het om redelijke
mensen gaat. Ik heb zowel met Mark Waer
als met Paul Van Cauwenberge goed kunnen
samenwerken, ook al zijn we het niet altijd
eens.”

Hoe vaak heeft u contact met die rectoren?
“Om de drie maanden zie ik hen samen
met Ingrid Lieten tijdens een werklunch van
twee uur. Los daarvan zien we hen ook nog
wel, themagebonden of bij een bepaalde gelegenheid. Maar we hebben heel systematisch
overleg ingevoerd. Dat is uniek in de wereld.
Omdat ik dat ook belangrijk vind. Universiteiten zijn plaatsen van kennis, en ik vind dat
universiteiten hun maatschappelijke rol wat
meer mogen opnemen dan nu het geval is.”

www.schamper.ugent.be
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Vandaag laten ze hun stem te weinig horen?
“Dat gebeurt te weinig, ja. Niet met verborgen agenda’s maar met een open debat. Het
wordt niet zo makkelijk om vandaag in de samenleving te debatteren, te evolueren. Onder
druk van de media worden debatten al snel
tot boksmatchen herleid, tot standpuntinnames. Het is heel moeilijk om genuanceerd te
debatteren en van mening te verschillen,
maar ook tot een conclusie te komen. Een
samenleving, zeker op het vlak van onderwijs, heeft dat toch wel nodig.”

Prof als knelpuntberoep

Hoe zit het met de befaamde duizend extra professoren?
“Het geld is er. Het is nu aan de instellingen om die proffen aan te werven.”

“Ik vind dat
universiteiten hun
maatschappelijke rol
wat meer mogen
opnemen dan nu
het geval is”

Laten we het eens hebben over de integratie van hogeschoolopleidingen binnen de universiteiten. Is het doel niet om
uiteindelijk het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten op te heffen?
“Wat moet komen, zal komen. Ik denk
dat er altijd een verschil zal blijven tussen professionele opleidingen en academische opleidingen. Dat moet ook zo. Je
hebt beide nodig. Je mag niet vergeten dat
er een enorme uitdaging op de universiteiten afkomt: heel de internationalisering
en de digitalisering. Je ziet nu al de MOOC’s
(de Massive Open Online Courses, n.v.d.r.)
in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarin professoren hun cursus interactief gaan opnemen. Dat gaat een impact
hebben op hoe het universitaire gebeuren
georganiseerd wordt, en in de toekomst ook
georganiseerd zal worden. De relatie studentprofessor zal volledig anders zijn.”
Dat is natuurlijk een werk van lange
adem.
“Die lange adem zal toch maar vijf à tien
jaar zijn hoor. Je voelt dat dat in een stroomversnelling komt, ook internationaal. En je
kan maar beter voorbereid zijn. Het wordt
een van de grote opdrachten voor de nieuwe
rectoren in Gent en Leuven om daarop in te
zetten als universiteit. Want hoe positioneer
je je als universiteit in het hele onderwijslandschap? Niet alleen in Vlaanderen, maar
in Europa en in de wereld? Daar zal een enorme wijziging komen.”
Is er in Vlaanderen nog plaats voor een
kleine universiteit?
“Ik denk dat wel, ja. Kijk naar Antwerpen:
daar kiezen ze voor een heel duidelijke niche
en daar specialiseren ze zich in. Er moeten
tussen de verschillende instellingen in Vlaanderen wel meer afspraken komen, over het
aanbod en over eventuele samenwerking op

www.schamper.ugent.be

bepaalde gebieden. Al dan niet gezamenlijk
richtingen aanbieden bijvoorbeeld. Ik denk
dat daar nog wel wat mogelijkheden liggen.”

En welk tijdsbestek staat daar op?
“De komende jaren. Dat zal met een groeifase gaan. Boven op de 2600 proffen die vandaag doceren, komen er tot 2023 jaarlijks
gemiddeld 100 nieuwe proffen bij. Dat gaat
nog wat worden hé. Als je niet oppast, wordt
het nog een knelpuntberoep (lacht).”

Schaarste leidt tot
creativiteit
Binnenkort wordt aan de UGent een
nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur
aangesteld. Tot nu toe werd die Raad voorgezeten door de rector. Wat is het profiel
van de nieuwe voorzitter? Er wordt gezegd
dat het een politicus zou worden.
“Ik moei mij daar niet mee. Dat moet iemand zijn die verbindt, en die Raad van Bestuur moet een strategisch reclamebord zijn,
moet de strategische lijnen uittrekken, moet
zorgen dat degenen die operationeel zijn verantwoording komen afleggen, moet zorgen
dat er een versterking is op strategisch niveau.
Voor mij moet het profiel zijn: iemand die dat
kan, die een visie heeft, die samenwerkt…”
Lijkt het u een goed idee dat dat een politicus is?
“Dat kan een politicus zijn, maar dat kan
even goed iemand anders zijn. Het is aan hen
om dat te beslissen. Het is belangrijk voor een

universiteit als Gent dat die op een pluralistische manier kan werken.”
De naam Fientje Moerman wordt gefluisterd voor die functie. De UGent heeft ook al
regeringscommissaris Yannick De Clercq.
Komen er dan twee liberalen aan het hoofd
van de UGent?
“Er wordt altijd veel gefluisterd en ik ga
niet in op gefluister. Bovendien heb ik daar
op zich ook niets mee te maken. Dat is iets
dat daar gekozen wordt en ik moei me daar
niet mee.”
Even terug naar de rectoren. Rector Van
Cauwenberge zei dat u tijdens de begrotingsonderhandelingen het onderwijs met
hand en tand heeft verdedigd. Op het laatste congres van de Vlaamse Vereniging van
Studenten daarentegen rees er nogal wat
kritiek omdat u de vraag naar extra financiering leek weg te wuiven als een gebrek
aan creativiteit bij de instelling
“(onderbreekt) Neen, zo heb ik dat niet uitgedrukt. Ik heb alleen gezegd — en dat wordt
ook erkend door de instellingen, ik ben blij
dat Paul dat nu ook erkent — dat we in tijden van crisis wel gezorgd hebben dat tijdens
deze legislatuur maar liefst 113 miljoen euro
extra naar het hoger onderwijs gaat: 71 miljoen met ‘de klik’ (bij het zogenaamde ‘kliksysteem’ staat een stijgende participatie aan
het hoger onderwijs gelijk aan hogere uitgaven
voor dat hoger onderwijs, n.v.d.r.) en meer
dan 42 miljoen voor de integratie. Bovendien
is er een duidelijk engagement genomen dat
dat in 2025 oploopt tot 225 miljoen euro, énkel voor integratie.”
De kritiek luidt dat dit een onderindexering is.
“Ja maar sommige landen kennen geen
indexering, wij kennen dat wel. In andere
landen mogen de financiële instellingen hun
reserves niet houden, bij ons wel. Dat is meer
dan een miljard euro. De instellingen moeten
alles bekijken. Ze willen meer geld en ik begrijp dat ook: iedereen wil meer geld. Maar
ik heb toen op dat VVS-congres gezegd dat
schaarste leidt tot creativiteit. Je moet je afvragen of je bepaalde dingen niet op een andere manier kan organiseren. Ik denk dat er
nog heel wat planlastvermindering mogelijk
is op universiteiten en hogescholen. En ik wil
daar absoluut mee helpen. We kunnen bepaalde dingen op een andere manier doen,
maar dan moet je dat op een creatieve manier
bekijken. En sommigen doen dat ook, de ene
al meer dan de andere. Maar je kan niet ontkennen dat het hoger onderwijs, ook al zijn
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alle ultieme doelen nog niet bereikt, er tijdens deze legislatuur op vooruit gegaan is.”
“Een minister is een gemakkelijke schietschijf hé, die heeft het altijd gedaan ook al
heeft hij er niets mee te maken. Dat is een
beetje de ziekte van onze tijd. Men focust
altijd op kritiek. Er zijn heel wat positieve
dingen die niet in de media komen, en die
vergeten we dan. Dat is zo beangstigend, vind
je niet?”

De tweejarige master als fetisj
Een aantal jaar geleden was er sprake
van een veralgemeende invoering van de
tweejarige master, daar is inmiddels op teruggekomen. Nu is het zo dat een veertigtal
opleidingen een onderzoeksmaster krijgen
voor telkens tien studenten. Daar komt kritiek op omdat het enkel voor een elitegroepje zou zijn.
“Men kan altijd opmerkingen maken. Er
is nu een decreet in het parlement ingediend.
We zullen toelichting geven wanneer het gestemd is. Maar we hebben dat met de instellingen voorbereid, die zijn akkoord gegaan
met wat erin stond. In de toekomst moet dat
geëvalueerd worden. Er blijven domeinmasters, er zijn die onderzoeksmasters, je hebt
eventueel onderwijsmasters in de toekomst.
Het grote uitgangspunt in dat debat was voor
mij niet de tweejarige master op zich. De
tweejarige master is gewoon een middel om
een doel te bereiken. Het leek wel alsof die
tweejarige master voor sommigen een doel
geworden was. Het doel van de studieduur is
dat je voldoende kennis, competenties en attitudes verwerft die je in staat moeten stellen
om op de arbeidsmarkt of in de academische
wereld de competenties te hebben om verder
te gaan. Dan is de vraag die je je moet stellen:
‘Hoeveel tijd heb je daar voor nodig?’. Soms
zal dat met een eenjarige master zijn, soms is
dat twee jaar, soms anderhalf jaar. Wat moet
daar dan in gebeuren? Dat is de ingesteldheid
die we moeten houden. En niet van die tweejarige master een fetisj maken.”
Dreigt uw hervorming dan toch niet het
democratisch gehalte aan te tasten?
“Waarom?”

Foto’s: Dylan Belgrado

Het feit dat er toch maar een aantal studenten zo’n onderzoeksmaster kunnen aanvatten.
“We beginnen ermee en we zullen dan wel
evalueren hoe het verder loopt. We hebben
voorwaarden gesteld en het wordt gecontroleerd door de NVAO. Laten we de oefening
doen. Mensen hebben vaak op voorhand kri-
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tiek, maar wanneer later alles goed loopt, dan
hoor je ze niet meer. Maar de kritiek blijft wel
hangen.”
Wanneer wordt dat dan geëvalueerd?
“Het decreet moet gestemd worden voor
het zomerreces. Het is ingediend.”

Ik heb een steen verlegd
Eén van de terugkerende kritieken is dat
u regelmatig ballonnetjes oplaat zonder uw
plannen vooraf…
“Noem mij er eens twee op die ik niet heb
gerealiseerd! Dat zijn mensen die zelf geen
ideeën hebben die dat zeggen, want ze worden zenuwachtig van mensen die ideeën hebben. En ik vind het nogal straf: een politicus
moét toch ideeën hebben, moét toch een visie
hebben!”
Uiteraard, maar hij moet ze ook kunnen
uitvoeren.
“Maar dat hebben we toch gedaan? De
kleinere kleuterklassen zijn er, de integratie hebben we gedaan, we hebben een CAO
afgesloten, we hebben geld gevonden om de
capaciteit te verhogen, er zijn de studenten-

voorzieningen. Noem mij op wat ik gezegd
heb en nog niet gedaan zou hebben.”

op tafel. Dat moet nu tussen de ministers besproken worden en die resolutie voer ik uit.”

Vaak zegt u iets zonder dat vooraf met
de coalitiepartners of de partijtop te hebben overlegd.
“Neen, dat is niet waar. Dat gebeurt zelden.
Bovendien zijn het ook vaak andere mensen
die communiceren en niet ik. Sommige mensen willen die perceptie creëren, en wij zitten in een papegaaimaatschappij: iedereen
zegt maar na wat de anderen zeggen. Maar
check the facts ! En de feiten zijn er, we hebben die oefening ook gemaakt. Je zal dat zien
op het einde. De evaluatie moet in april 2014
gemaakt worden: ‘Dat hebben we gedaan en
niet gedaan’. En geloof me: we hebben al héél
veel gedaan.”
“Als je wil, kan ik je een opsomming geven
hé. Dan pak ik mijn lijstje. (Smet loopt naar
zijn bureau, pakt daar enkele A4’tjes en begint
minutenlang op te sommen. De miljoenen euro’s en percentages vliegen ons om de oren.) En
dit is nog maar een kleine selectie hé! Bovendien is er nóg een jaar dat moet komen. Dus
ik daag je uit iets te noemen dat ik gezegd heb
en dat we nog niet gedaan hebben. Ja, de hervorming van het secundair onderwijs, maar
daar ligt een heel duidelijk voorstel van ons

Wanneer beschouwt u uw onderwijshervorming als geslaagd?
“Mijn onderwijshervorming is geslaagd
als het beter is voor de kinderen en jongeren,
voor de leerlingen en de studenten. Want daar
gaat het over, hé. Het gaat niet over systemen,
structuren. Het gaat over: ‘hoe kunnen we
ons systeem aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen om het beste aan die kinderen
te geven?’”
Uiteraard wil iedereen het beste, maar
wat houdt dat dan concreet in?
“Dat bij iedereen die een talent heeft, dat
talent herkend wordt, en erkend wordt. Dat
die kan zien wat er mogelijk is, dat die interesse wordt opgewekt, dat die interesse wordt
vastgehouden en dat jongeren uitgroeien tot
open, veelzijdige, sterke persoonlijkheden
die kunnen omgaan met verandering. Dat is
voor mij de doelstelling. En daartoe dragen
wij steentjes bij. En soms verleggen we een
steen. Over een paar jaar zal men bijvoorbeeld over de schaalvergroting zeggen dat dat
een historische beslissing was.” ■
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“Those who believe in telekinetics, raise my hand”
- Kurt Vonnegut
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				 Batikt
Literair toilet
Kunst in het kleinste kamertje

1. Denk niet bij het laatste vel, die na mij komt die redt het wel.
2. Some come here to sit and wonder ... I come here to shit like thunder.
3. Beter een gat in je sok dan een sok in je gat.
4. Here I sit / Broken hearted / Came to shit / But only farted.
5. Wie gaat slapen met een jeukend gat, staat op met een stinkende vinger.
6. Don’t beam me up Scotty, I’m taking a shiii ....
7. Smile, you’re losing weight.
8. Aje moe kakken, moeje kakken.
9. The chamber of secrets has been opened.
10. Wie zijn string niet op tijd laat zakken, zal in twee helften kakken — ervaringsdeskundige Anton.
11. Drop it like it’s hot.
12. Een goede kak, doe je op het gemak.
13. Als ge geen richting kunt houwe, moet ge pissen gelijk de vrouwe
14. Poepen met de broek nog aan, maakt het zitten onaangenaam.
15. Lach niet om de grappen aan de wand, de grootste grap ligt in je hand.

Wetenschap

Wetenschap
kort

door Clara Casert

Van de teer in de drop
Opwinding aan de universiteit van
Queensland! Als alles zoals verwacht verloopt, laat ’s werelds oudste experiment binnenkort nog eens van zich horen. Ergens in
een hoekje van de afdeling Fysica loopt sinds
1927 een experiment om de viscositeit van
teer, de plakkerigste substantie die er te vinden is, te bepalen. Professor John Mainstone,
sinds 1960 de hondstrouwe peetvader van het
experiment, doet dat door simpelweg teer in
een trechter te plaatsen en te wachten tot er
een druppel valt. Zeker is dat de substantie
minstens 230 miljard keer visceuzer is dan
water. Dezer dagen is het angstvallig wachten op druppel nummer negen. “Toen de
vorige druppel viel, in 2000, hadden we een
webcam klaargezet om het gebeuren te registreren, maar er liep iets mis. Ook druppel
nummer zeven heb ik gemist: in de tijd dat ik
een koffie ging halen, is hij gevallen.” Professor Mainstone, drie camera’s en het deel van
de wereldbevolking dat niet kan wachten om
een druppel teer zich te zien loswrikken van
de massa, staan alvast te popelen.

Fukomys vandewoestijneae
Ook aan de UGent heerst er vreugde.
Bioloog Paul Van Daele spitte namelijk een
nieuwe soort Afrikaanse molrat op in een
onderzoeksgebied in Zambia en Congo. Hij
gaf het dier de naam Fukomys vandewoestijneae — in het Nederlands wordt dat Carolines molrat — mee, naar zijn overleden vrouw

Chance dat da ni in België leeft.
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Caroline Van De Woestijne die mee aan de
basis van de ontdekking van de nieuwe molrat stond. Het dier onderscheidt zich van de
familie der molratten, overigens allemaal
opgescheept met een uiterlijk waarvoor het
eufemisme is uitgevonden, doordat hij een
stukje groter is dan gelijkaardige kleine soorten. Een genetische analyse en een studie van
de bouw van de schedel later krijgt Carolines
molrat de status van nieuwe soort mee. Een
heuse opsteker, want er worden nog zelden
nieuwe zoogdieren ontdekt.

Manipulatie in onze hersenen
Het mysterie van onze langzame teloorgang wordt stukje bij beetje ontrafeld. Onderzoekers van het Albert Einstein College
of Medicine groeven diep in muizenhersenen en vonden dat de stof NF-kB meer actief
wordt in de hypothalamus naarmate muizen ouder worden. Bij het blokkeren van het
goedje leefden de muizen tot 1100 dagen in
vergelijking tot hun gewone soortgenoten
die bleven steken tussen de 600 en 1000 dagen. Meer nog: ze hadden een stel spieren en
botten waar je oma veel voor zou geven, waren beter in nieuwe dingen leren en ook hun
huid mocht er nog best zijn. De betreurden
die dan weer met enorme porties NF-kB werden overstelpt, zagen hun leven ingekort tot
een dag of 900 op z’n meest. Het huishouden
van NF-kB in de hypothalamus is een belangrijke ontdekking omdat het bewijst dat veroudering niet alleen het resultaat is van het

In gedachten verzonken.

oeverloos aftakelen van weefsels, maar ook
gemanipuleerd kan worden.

Monkey see, monkey do
Is geleid worden door het gedrag van anderen iets typisch menselijk? Erica van de Waal
van de universiteit van St Andrews vond er
niets beter op dan twee groepen apen te voederen met mais in een verschillend kleurtje.
Daarna ging ze kijken of de borelingen en de
vers aangewaaide mannetjes de sociale code
accepteerden en naar de kleur mais grepen die
eigen was aan de groep. En jawel hoor: apen
die bij een groep willen horen die roze mais
hoog in het vaandel draagt, vreten roze mais
alsof ze niet beter weten. Een tweede studie
toont dat ook bultrugwalvissen niet vies zijn
van een vleugje imitatie. Bij de dieren heerst
de gewoonte om een enorme bel te blazen
onder een groepje nietsvermoedende vissen
zodat ze dommig samen gaan zwemmen en
zo een nieuwe thuis vinden in de bek van een
bultrugwalvis. Totdat er op ’n keer eentje die
in de Golf van Maine leeft het idee kreeg om
eerst een slag op het water te geven met zijn
staart, wat nu de gewoonte is onder 37% van
de bultrugwalvissen aldaar. “We wisten al dat
bultrugwalvissen hun gezangen van cultuur
op cultuur doorgeven. Deze splitsing in twee
culturele tradities qua eetgedrag is een mooie
ontdekking”, aldus Luke Rendell van de universiteit van St Andrews. ■
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Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: het
cocktailpartyeffect. door Fabrice Luyckx
Elke rechtgeaarde student kent het fenomeen wel: je zit op café gezellig iets te
drinken, maar de caféuitbater heeft (elke
avond opnieuw) het ingenieuze idee om
de muziek net dat onaangename tikje
luider te zetten, waardoor je elkaar met
moeite nog verstaat. (Want komaan, wie
praat er nu op café?) Toch slaag je er telkens in, soms met minder succes, op te
vangen wat je gesprekspartner te zeggen
heeft. En dat ondanks de luidruchtige
pogingen van de tafel naast je om ook
een verstaanbaar gesprek te voeren. Cognitief psycholoog Edward Colin Cherry
bedacht de zeer wetenschappelijke term
voor dit fenomeen: het cocktailpartyeffect. Hoe zijn mensen in staat bepaalde
geluiden op de achtergrond te houden,
terwijl ze zich concentreren op één gesprek?
Cherry onderzocht het fenomeen aan
de hand van een ‘dichotische luistertaak’,
eigenlijk een moeilijk woord om te zeggen dat proefpersonen een verschillende
boodschap kregen in elk oor. Ze werden
gevraagd de boodschap uit het ene oor
luidop te herhalen, terwijl ze de boodschap uit het andere oor moesten negeren. De vraag was welke factoren de
proefpersonen succesvol konden negeren en wat toch doorsijpelde. Cherry liet

tijdens het experiment de genegeerde
boodschap achterwaarts afspelen, veranderde de taal of vroeg naar individuele woorden. Niets van deze zaken werd
opgemerkt, wanneer ze moesten worden
genegeerd. Wat viel de proefpersonen
dan wel op? Een verandering in geslacht
van de spreker werd meestal gerapporteerd. Ook wanneer hun naam tussen de
gesproken tekst werd geplaatst, konden
de meesten dat feit rapporteren.
Herkenbaar? Stel je de situatie voor
waarin je op een kotfeestje aan het praten bent met je beste vriend(in). Wat
verder staan een paar andere vrienden
hun eigen gesprek te voeren. Irrelevant,
dus dat gesprek verdwijnt op de achtergrond, zodat je je volledig kan concentreren op het verhaal over die crazy nacht
van je vriend(in). Plots valt je naam in
het andere gesprek. Ondanks het feit dat
je dat andere gesprek negeerde en met
volle overgave opging in het verhaal van
je vriend(in), hoor je toch je naam. Hetzelfde gebeurt wanneer de beltoon van
jouw gsm onverwacht afgaat. Een achtergrondgeluid dat normaal geen aandacht
verdient, maar omdat de beltoon zo gekend is, valt hij je toch op.
Psychologen zijn het er niet over eens
wat nu eigenlijk aan de basis ligt van dit

cocktailpartyeffect. Waarom sijpelt zoiets
als je naam toch binnen en vooral: wanneer? Verschillende modellen werden
voorgesteld. Vroege modellen van aandacht stelden dat alle irrelevante geluiden
worden gefilterd voor ze het bewustzijn
binnendringen. Zij plaatsten de filter dus
aan het begin van de verwerking. Maar
dat kon niet verklaren waarom je naam
toch kan doordringen. Andere modellen
stelden voor dat alles wat je hoort wordt
opgenomen en dat filtering pas helemaal
op het einde gebeurt. Op die manier kan
iets dat genegeerd wordt, maar toch relevant is, je aandacht opeisen. Sommige
theorieën plaatsen zich tussen deze eerste twee modellen en zeggen dat irrelevante informatie mee wordt verwerkt,
maar in afgezwakte mate. Ten slotte zijn
er nog andere modellen die stellen dat
‘capaciteit’ het belangrijkste is. Wanneer
je capaciteit van aandacht overschreden
wordt, raakt er niks meer binnen. Dus
hoe luider de kamer en hoe meer aandacht je nodig hebt om het gesprek te
volgen, hoe minder kans je hebt jouw
naam nog te horen. Pas bij je volgende
roddelrondje dus maar op als het slachtoffer in de buurt is. De kans dat hij/zij je
hoort, is groter dan je denkt. ■

wetenschap voor dummies
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Mama, wanneer leven wij?
Om de lustige festivalganger in spe nog snel een moraliteitsgevoel in de schoenen te schuiven,
trokken we voor een laatste keer dit jaar alle registers open. De vraag van vandaag: ‘Wanneer
begint menselijk leven?’ Wetenschap en ethiek kruisen de degens. door Fabrice Luyckx en Tine Eeckelaert
Start het wanneer een baby geboren
wordt? Of nog vroeger, tijdens de embryonale ontwikkeling? Mogen we beslissen over
het leven van een foetus? Kunnen we dan
überhaupt al spreken van ‘leven’? Schamper
zocht een antwoord in de verschillende uithoeken van de universiteit. Uit biologische
hoek spreekt prof. (op rust) Johan Mertens,
prof. Marc Espeel belichaamt de embryologische invalshoek en de moraalfilosofische
inzichten komen van prof. Guido Pennings,
bio-ethicus.

Eicel + zaadcel = leven
We vatten de koe bij de horens en schotelen onze informanten onmiddellijk de hamvraag van de dag voor. Wanneer kunnen we
spreken van ‘menselijk leven’? Voor prof.
Mertens is de conclusie snel gemaakt. “Als
bioloog is het begin van leven strikt genomen
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het moment dat je te maken hebt met een bevruchte eicel. Een individu van een bepaalde
soort maakt natuurlijk een ontwikkeling door
vanaf die bevruchting tot volwassen individu.
Dat is een uiterst dynamisch proces. En je
kan moeilijk zeggen dat een bevruchte eicel
van een kwal al een echte, volwaardige kwal
is. Dat is uiteraard ook zo voor de mens.” Een
embryo van enkele dagen oud is nog geen
volwaardig mens. Maar de essentie is, dat die
zygote het potentieel bezit om in elk stadium
van zijn ontwikkeling te worden wat het moet
zijn. Alle informatie die het individu ooit nodig zal hebben om te groeien en zich voort te
planten, is in het DNA van die ene cel aanwezig. Dit genetisch concept is universeel en
geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor
andere dieren, planten en schimmels.
Hoewel prof. Mertens met een strikt biologische bril naar de problematiek kijkt, sluit
hij zich met die benadering indirect aan bij

één van de drie grote posities in het debat.
Prof. Pennings verklaart: “Deze positie wordt
onder andere ook door de katholieke kerk
naar voren geschoven: vanaf het moment
dat de eicel en zaadcel samenkomen, krijgt
het embryo de status van een (potentieel)
persoon. In de discussie over abortus krijgt
die eicel dan dezelfde rechten toegekend als
een volwassen mens.” Daarnaast bestaan
er nog twee uitgangspunten. “Er is de positie die zegt dat cellen op een bepaalde plek
in het lichaam dezelfde status krijgen als alle
andere menselijke cellen. Het hele lichaam
bestaat uit cellen en als we daar een stuk uit
nemen, dan hebben we ‘iets’ dat als menselijk beschouwd kan worden. De derde positie
noemt men de gradualistische: je gaat status
toekennen op grond van de ontwikkeling die
het organisme heeft doorgemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de abortuswetgeving,
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dan zie je dat naarmate een embryo groeit,
de status verhoogt.”

Als prof. Mertens onder de eerste positie valt, dan kunnen we prof. Espeel onder
de laatste plaatsen. Een exact tijdstip plaatsen op de start van ‘menselijk leven’ blijft
uiteraard moeilijk. “Strikt wetenschappelijk gesproken bestaat daar geen eenduidig
antwoord op”, poneert Espeel. “Je kan niet
plots zeggen: ‘Vanaf nu is dat een mens’.
De vraag die je je moet stellen is: ‘Waarin
onderscheidt de mens zich van zijn nauwste verwanten, de andere primaten?’ Wat
maakt de mens uniek?” Volgens professor
Espeel bestaat daar geen twijfel over. “Onze
hersenen zijn het meest uniek. Vooral de
structuur van onze hersenen moeten we gebruiken als criterium. Daar mag geen discussie over zijn, denk ik.” De formatie van onze
hersenen gebeurt gradueel en tamelijk laat in
de ontwikkeling. Na zestien weken in de embryonale ontwikkeling, lang nadat bijvoorbeeld het oor ontstaat, zijn onze twee grote
hersenhelften nog steeds glad. Ze lijken dan
sprekend op die van een rat of konijn. Vanaf
de dertigste week ontstaan er windingen en
groeven in een patroon dat typisch is voor de
mens. We hebben wel al vroeger hersenkronkels, maar het menselijke patroon komt dus
pas veel later. Aan het specifiek menselijke
patroon koppelt Espeel onze hogere cognitieve functies. “Voor mij is een kenmerk van
menselijk leven wat wij persoonlijkheid noemen. Wie je bent, je mening, houding … Dat
is dan de uitbreiding van de capaciteit van
onze hersenen. Zaken uit je omgeving met
elkaar kunnen associëren. Als je geen eigen
bewustzijn of wil hebt, dan is het misschien
moeilijk om van een mens te spreken.”
Prof. Pennings vindt zulke criteria zinloos. “Er zijn duizend-en-één verschillende
factoren, die elk nooit een antwoord kunnen
geven op de vraag. Iedereen kiest zijn stuk uit
de ontwikkeling uit, zoals hartslag of breinactiviteit. Een betere vraag is: ‘Hoe ga je waarde
toekennen aan wat je ziet?’ Waarom zou hartslag belangrijk zijn? Als je hartslag hebt en
geen breinactiviteit, ja, dan krijg je een kind
zonder hersenen. Ik weet niet of je dat ook
een menselijk persoon kan noemen.”

Het A-woord
Onvermijdelijk in een debat over menselijk
leven, valt het A-woord: ‘abortus’. Waar trek
je de grens? In België ligt die grens op twaalf
weken. Rond die periode zou de foetus ‘com-
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Hersenkronkels

pleet’ zijn en moet ze enkel nog groeien in de
baarmoeder. Volgens prof. Pennings wordt
die grens niet gesteld door wetenschappelijke
bevindingen, maar door compromissen die
gemaakt worden in een gemeenschap. “Neem
nu bijvoorbeeld België. Op het moment dat
de abortuswetgeving gestemd is, was dat een
compromis tussen mensen die vonden dat
je dat op eender welk moment mag doen en
de katholieken die vonden dat je dat nooit
mag doen. Dat is een politiek debat, dat dus
op een bepaald moment wordt vastgelegd in
een wetgeving. Die verandert het probleem
niet en lost het probleem ethisch-filosofisch
niet op. Maar het maakt dat in een samenleving waarin je andere ideologieën en religies
hebt, je toch tot iets kan komen wat de zaak
regelt.”
Nog een stap verder stelt zich de vraag
welke positie in-vitrofertilisatie in dit debat
krijgt? Eicellen die bevrucht worden buiten
de baarmoeder: kan je daar zonder ethische
bezwaren onderzoek op uitvoeren? Alle geïnterviewden erkennen de problematiek, maar
zien geen eenduidig antwoord op de vraag.
Espeel: “Ik zou mij er echt wel bewust van
zijn dat je werkt met menselijk materiaal. Dat
vind ik dan toch weer een ander verhaal dan
abortus. Het is ook een andere context.”

Rollenspel
Als het debat zich werkelijk afspeelt op politiek of filosofisch niveau, dan rijst de vraag
wat nog de rol is van wetenschap in deze discussie? Die is er niet, daarover zijn prof. Espeel en prof. Pennings het eens. Espeel: “Als
ik teksten vergelijk van midden jaren negentig met recente artikels, dan is er inderdaad
weinig veranderd. De feiten zijn er. Wetenschap brengt die feiten gewoon aan.” Toch
ziet Pennings nog mogelijke punten waarop
de wetenschap kan bijdragen tot het debat.

“Er zijn twee elementen die nog spelen voor
de toekomst. Ten eerste zullen er een aantal
technische ontwikkelingen zijn die dit debat
zeer grondig zouden kunnen veranderen. De
kloof tussen enerzijds het houden van een
embryo in een proefbuis en anderzijds het
in staat zijn een baby steeds vroeger in leven
te houden, zal steeds kleiner worden. Op een
bepaald moment gaat die kloof zich sluiten.
Heb je dan het recht om te doden of heb je
het recht om de zwangerschap stop te zetten,
jouw lichaam te distantiëren van het kind?
Dat zijn twee verschillende vragen. Op dit
moment vallen die samen, maar als de technologie evolueert, dan zou het wel eens kunnen dat dat twee aparte vragen worden.”
Een tweede rol van de wetenschap zou
volgens prof. Pennings liggen in het onderzoek naar pijn. Vanaf welk punt in de zwangerschap kan een foetus pijn voelen? Het
onderzoek naar pijn is momenteel nog sterk
onderbelicht. Maar is dit ook een geldig argument in de discussie rond abortus? Espeel
is niet overtuigd. “De banen tussen de grote
hersenen en thalamus, zeg maar de toegangspoort van de zenuwen naar de hersenen, die
vormen zich pas rond de 26ste week. Maar
het is niet omdat die banen er zijn, dat we
weten of de foetus pijn voelt. Het is zich nog
niet bewust van leven, maar misschien kan
het wel pijn voelen. Foetussen van diersoorten kunnen ook pijn voelen vanaf een zeker
stadium en daar maken we ons totaal geen
zorgen over. Ik denk niet dat zoiets een doorslaggevend argument is.”
Wat nu precies menselijk leven is, daar
zullen we nooit een eenduidig antwoord op
krijgen. Of we het nu bekijken vanuit wetenschappelijke of moraalfilosofische hoek,
iedereen heeft zijn eigen mening over het onderwerp en die zal niet snel veranderen door
de volgende wetenschappelijke ontdekking of
katholieke preek. ■
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Bel me (niet)
schrijf me (liever)

Om de zoveel maanden laait de discussie opnieuw op: is gsm-straling schadelijk voor de mens?
Zitten de medische klachten van zogenaamde elektrosensitieven louter tussen de oren, of gsm’en
we ons echt collectief een hersentumor? Een zoektocht naar de biologische mechanismen achter
de stellingenoorlog. door Frederik Neirynck en Lise Beirinckx
Gsm’s, maar ook draadloze binnenhuistelefoons en routers, communiceren met behulp van elektromagnetische straling uit het
microgolfgebied. Dat mag je vrij letterlijk nemen: de gebruikte frequenties liggen net onder die van de microgolfoven, waar een golf
van 2,45 GHz water doet opwarmen. Microgolven hebben een ongeveer één miljoen keer
lagere frequentie dan zichtbaar licht. Ook dat
is immers een vorm van elektromagnetische straling, uitgestuurd door de zon.
Uit de kwantummechanica weten we
dat er een rechtstreeks verband bestaat
tussen de frequentie van een golf en de
energie van zijn fotonen, de deeltjes waaruit de straling bestaat. Wat blijkt? Bij straling met een frequentie lager dan uv-licht
bezitten de fotonen te weinig energie om
atomen te ioniseren, en zo chemische bindingen te verbreken. Hierdoor kunnen ze
bijvoorbeeld geen directe mutaties veroorzaken in het DNA, waardoor kanker zou
ontstaan. Ook microgolfstraling noemen we
daarom niet-ioniserend: hoe lang je ook bestraalt, omdat elk individueel foton te korte
beentjes heeft, raakt niemand de trap op.
(En nee, ze gaan niet op elkaars schouders
staan.)

Als de rook om je hoofd is
verdwenen
Toch is de kous daarmee niet af. Er zijn
immers nog andere mechanismen waarop
ook niet-ioniserende gsm-straling biologische effecten kan veroorzaken. Die effecten
deelt men op in twee categorieën: thermische
en niet-thermische.
Over de thermische effecten is vrijwel iedereen het eens: net zoals watermoleculen
aan het wiebelen gaan in een microgolfoven,
verhitten de laagenergetische fotonen tijdens
het gsm’en onze cellen. Indien de temperatuur te ver oploopt, kan het weefsel beschadigd raken. De internationale normen voor
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gsm’s, die opgesteld werden door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn er precies op
gericht om dat te vermijden. Door het vermogen van de toestellen te beperken, mag
je hoofd na zes minuten draadloos bellen
hoogstens 1°C opgewarmd zijn. Binnenkort
moeten verkopers trouwens de Specific Absorption Rate (SAR) afficheren bij de verkoop

“Straling is niet zo
onschuldig als haar
voorstanders willen
doen geloven”
van een gsm: per kilogram weefsel mag ons
lichaam maximaal 2 watt absorberen.
Vandaag de dag zendt een gsm in korte
pieken een totaal vermogen uit tot maximaal
2 watt. De zendmasten, die elk een gebied
met een diameter van enkele kilometers moeten dekken, stralen ongeveer 50 watt uit. Op
een typische afstand van één centimeter bij
een gsm en honderd meter bij een antenne,
bedraagt de intensiteit van de gsm ongeveer
100 W/m2, terwijl de antenne nog een sterkte
heeft van ongeveer 0,05 W/m2. De kleine afstand waarop we een gsm vasthouden zorgt
er dus voor dat amper veertien seconden bellen al overeenkomt met een hele dag op honderd meter van een mast staan.
Om te vermijden dat onze gsm’s bij een
slecht bereik zelf te hard moeten stralen, zouden meer masten een oplossing kunnen zijn.
Dat is echter niet naar ieders zin: aan de straling van een mast ben je sowieso blootgesteld,
terwijl het gebruik van een gsm een vrijwillige en individuele keuze is. Bovendien, argumenteren zij, stijgt het aantal antennes nu al

aan een hoog tempo, nu na de klassieke 2Gook 3G- en zelfs 4G-netwerken geïmplementeerd worden. Elk netwerk en elke operator
heeft immers zijn eigen antennes nodig. Jan
Allein, woordvoerder van Beperk De Straling en specialist immunologie en stolling
bij het Rode Kruis, vocht — met succes —
de plaatsing van zo’n nieuwe gsm-mast aan
in zijn buurt: “Het grote probleem is dat de
technologie sneller vooruitgaat dan de wetenschap. Die eerste studies over de effecten
van WiFi komen nu uit, maar ondertussen
is men al bezig met 4G. En dan zegt men
steeds weer: ‘De technologie is nog te jong
om er een oordeel over te vellen.’”

Onnatuurlijke straling
De thermische effecten mogen dan wel
onder controle lijken, de laatste jaren spitst
de discussie zich toe op de mogelijke nietthermische effecten. Allein: “De mens bestaat
naast water immers ook over een geleidend
netwerk van zenuwcellen, gliomacellen, enzovoort die mogelijk verstoord worden door
hoogfrequente straling. Maar het ICNIRP
gelooft enkel in thermische effecten en alle
niet-thermische biologische effecten negeert
ze gewoonweg.” Critici weerleggen dat door
te verwijzen naar de zon: op een zonnige dag
levert de zon makkelijk 1000 W/m2 straling
met een frequentie die veel hoger ligt dan van
microgolven, zonder dat we er last van hebben. “Maar gsm en WiFi, dat zijn gepulste
microgolven die niet voorkomen in de vrije
natuur. Een cel die daarmee in contact komt,
behandelt het dan ook als een indringer. De
cel kent er geen natuurlijk afweermechanisme tegen.” Wetenschappers betwisten echter
dat gepulste straling, waarbij de golf voortdurend onderbroken wordt om tegelijk met verschillende gsm’s te kunnen communiceren,
slechter is dan een continue golf.
Volgens Allein is straling echter helemaal
niet zo onschuldig als haar voorstanders wil-
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len doen geloven. “Een van de belangrijkste
gevolgen van straling is celstress. Door de
continue toevoer van straling, is de cel voortdurend bezig met zich te verdedigen. Daarvoor maakt ze bepaalde eiwitten aan, maar
wanneer de cel haar DNA ontdubbelt om die
proteïnen aan te maken kan de straling daar
op dat moment schade berokkenen. Er zijn
voldoende studies die aantonen dat dit een
celproliferatie kan induceren.”
Celproliferatie houdt in dat een cel ongecontroleerd begint te delen en zo op termijn
kanker kan veroorzaken. En dat is nu net het
grote probleem bij onderzoeken naar gsmstraling: kanker ontstaat niet van vandaag
op morgen, maar pas na verloop van jaren.
Allein vergelijkt het met roken: “Wanneer
iemand vijf of tien jaar geleden begonnen is
met roken, dan zal die nog geen kanker hebben, dat ontstaat pas na twintig of vijfentwintig jaar. Idem voor stoffen zoals cadmium of
asbest: cellen gaan zich hier zo lang mogelijk
tegen verdedigen, maar op een gegeven moment falen die mechanismen en ontstaat er
kanker.”

Wat zegt de WHO?

Cartoon: Lorenz Kempeneers

Net omdat de langetermijneffecten per definitie een vraagteken blijven, plaatst de World
Health Organization (WHO) radiofrequente
elektromagnetische velden sinds 2011 binnen
de groep 2B van mogelijk carcinogene stoffen voor de mens. Een groep waarin we koffie
en uitlaatgassen terugvinden, maar ook lood,
DDT en het in Wetteren welbekende acrylo-
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nitril. Dat etiket houdt in dat je vooralsnog
niet kan claimen dat het kanker veroorzaakt,
maar dat voorzichtigheid toch geboden is.
Vooralsnog is er volgens de WHO geen enkele studie die met honderd procent zekerheid
een oorzakelijk verband tussen gsm-straling
en kanker bevestigt, zelfs niet na meer dan
tien jaar frequente blootstelling. Toch erkent
de WHO dat er indicaties zijn dat extreme
bellers meer kans hebben op een hersentumor.
De controverse rond straling valt misschien nog het best te vergelijken met asbest
in de jaren 70. Asbest was een alledaags product, niet meer weg te denken uit de maatschappij, zelfs toen er langzaamaan berichten
binnensijpelden dat het mogelijk wel eens
kankerverwekkend zou kunnen zijn. De industrie heeft die berichten zo lang mogelijk
proberen te ontkennen en ontkrachten, tot
het op een dag zwart op wit bewezen werd.
Met gsm-straling is het volgens Allein net zo:
“U moet weten dat een van de strategieën die
de telecomsector gebruikt, dezelfde is als bij
asbest indertijd. ‘Make it indispensible’, zorg
ervoor dat we het niet meer kunnen missen.
Maar wat zullen we dan binnen vijf of tien
jaar doen, wanneer de schadelijke effecten
van deze straling echt bewezen is? Zullen we
het dan nog afschaffen?”

Het zekere voor het onzekere
Onder druk van de bevolking passen de
meeste landen het voorzichtigheidsprincipe
toe door nog lagere normen voor te schrij-

ven dan de ICNIRP. Ook in België leggen de
gewesten strengere normen op, met name
in Brussel, waar men zelfs met de technisch
haalbare onderlimiet flirt. Toch vindt Allein
dat we het voorzorgsprincipe nog strikter
moeten toepassen, vooral bij kleine kinderen:
“Ik ben een vijftiger en gebruik sinds een jaar
of tien mobiele telefonie, voor mijn werk weliswaar. Wanneer ik over twintig à vijfentwintig jaar een hersentumor ontwikkel, dan ben
ik al bijna tachtig. Een kind dat sinds zijn zevende blootgesteld wordt aan gsm’s en WiFi
en over dertig jaar kanker zou ontwikkelen,
dat is veel erger!”
Ook de overheid en de Europese Unie raden aan om kinderen onder de veertien niet
aan straling bloot te stellen, al lijkt daar in de
praktijk niet zo veel van terecht te komen. In
de doorsnee Vlaamse lagere school zoemt
heel wat WiFi-straling, en een kind met een
gsm vindt niemand nog vreemd. Ook de
Vlaamse media werken niet mee: “Onlangs
stond er in De Morgen een artikel over apps
voor peuters”, reageert Allein, “maar als wij
reageren op dat artikel, vinden we geen gehoor. Ik vermoed dat ze niet graag hun adverteerders, vaak telecombedrijven, voor het
hoofd stoten.”
Een ander fenomeen dat regelmatig opduikt, zijn mensen die beweren hypersensitief te zijn voor elektromagnetische velden in
hun omgeving. Het feit dat het er maar enkelen zijn, die bovendien allemaal verschillende
kenmerken vertonen, is volgens sceptici voldoende om te stellen dat het vooral tussen de
oren zit. Bovendien zijn er studies gerealiseerd waarbij mensen — zowel overgevoeligen als doorsnee mensen — moesten ‘voelen’
of het elektromagnetische veld in de kamer
aan- of uitgeschakeld was. Ze faalden.
Allein vindt dat echter geen reden om het
af te doen als psychologische aanstellerij: “Je
moet dat vergelijken met een allergie. Bovendien reageert iemand die een pollenallergie
heeft ook niet vanaf het eerste contact met
die pollen. En waarom is de ene mens allergisch voor de zon en de andere niet? Sommige mensen zijn nu eenmaal gevoeliger dan
anderen, hebben een zwakker immuunsysteem, of hebben misschien iets meer magnetiet.” Volgens de WHO is elektrogevoeligheid
een echte aandoening en moeten mensen die
deze symptomen vertonen serieus genomen
worden, al wil ze nog niet gezegd hebben dat
elektromagnetische velden hier de oorzaak
van zijn. Voor wie het zaakje niet vertrouwt,
heeft Allein nog enkele tips: “Bel zo weinig
mogelijk, gebruik een oortje, of sms.” ■
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Concert

Foto: Lieven Scheire

Studenten zingen niet enkel al waggelend
door de Overpoort of tijdens een cantus,
sommigen onder ons kunnen het ook echt
goed. En die zitten in het Gents Universitair
Koor. Op woensdag 15 mei brengen ze het
concert The Big Apple, met aansluitend een
heuse American Fair, wat we ons daar ook bij
mogen voorstellen. Het concert gaat door in
Het Pand en voor acht euro kan je gaan genieten van deze bende kwelende studenten.
Flip Kowlier is an den drank, zo’an in ‘t
gentse toch goddank. Begrijpen wie begrijpen
kan, maar feit is dat de beste rapper van België Gent bezoekt op zondag 19 mei. Voor een
luttele euro kan je hem bewonderen op de
Kollefeesten (Mariakerke, op een steenworp
van het centrum van Gent).
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De meesten onder jullie zoeken in het
weekend de mama en papa op ergens in het
Vlaamse platteland. Hier volgt een reden om
voor een keer een weekendje te blijven plakken in je favoriete studentenstad. Het wereldmuziekfestival Les Gôuts de Gand vindt
plaats op zaterdag 25 mei op vier verschillende locaties in Gent. Op de Sint-Baafssite kan
je genieten van intieme concerten en in het
Baudelopark ontdek je de wereld op de Feria
Mundial. Aan de Rodetorenkaai en het Veermanplein zijn er de hele dag door concerten
en dj-sets. Dat allemaal gratis en voor niets!

Podium
Op donderdag 16 mei brengt jong en
minder jong komisch talent je in Los Perros
Calientes (Goudstraat) op de hoogte ‘over alles wat uw moeder (n)ooit wil weten’. In Uw
moeder komt zowel stand-upcomedy als muziek aan bod. Nieuwsgierig? Ga gerust een
kijkje nemen, ’t kost je geen rotte cent.
Philippe Geubels, Wouter Deprez, Nigel Williams en Gunter Lamoot, begin je al
te duizelen van deze namen? Nee? Nog een
paar dan: Bart Cannaerts, Xander De Rycke
en Gili. Al deze comedians, en nog enkele
anderen ook, zakken op maandag 27 mei af
naar de Capitole. Voor de relatief rechtvaardige som van 25 euro kan je ze aan het werk
zien. De opbrengsten gaan bovendien naar
een goed doel, als je ondertussen nog niet
overtuigd was.
Eind mei en ook nog een beetje begin
juni speelt theatergezelschap Stan drie keer
het stuk Eind goed al goed, gebaseerd op een
toneelstuk van Thomas Bernhard. De liefhebbers van het soort theater waarvoor je al
eens je hersens moet pijnigen, zijn welkom in
CAMPO Nieuwpoort.

Foto: Koen Bauters

agenda

Flip Kowlier

Expo
Bio-Ingenieus (toffe woordspeling, nerds)
laat je nog tot eind juni kennis maken met
evolutie van de biochemie en -technologie
aan de UGent. Voor je denkt “Hoe saai is da
nie!”, het gaat ook over de controverse rond
ggo’s. Oké, misschien maakt dit het niet meteen veel aantrekkelijker. Mocht je toch wat
tijd over hebben, spring dan zeker eens binnen in het Museum voor de Geschiedenis van
de Wetenschappen.
Wat gebeurt er als je jonge kunstenaars
loslaat op enkele kindertekeningen? Het resultaat kan je zien in Expo #4: Kinderachtig,
een initiatief van vzw Graffiti. De expo in de
Dampoortstraat is open van maandag tot
donderdag, telkens in de namiddag, en loopt
nog tot ver in de grote vakantie. ■
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topo copy kleurt groenblauw
DOKGent is nog maar een week open en drukkerscollectief Topo Copy komt met een nieuwe
expo. De vzw nodigde 27 kunstenaars uit om een tweekleurig ontwerp te maken waarmee hun
Risograph-printer onledig gehouden kon worden. Het resultaat is een tweede editie van de tentoonstelling Risografia. Thema: ‘No Boundaries’. door Tom De Maerschalck en Lieselot De Taeye
Topo Copy is een samenwerking tussen
Ladda, een organisatie die zich onder andere
bezighoudt met underground cultuur, en de
grafisch artiest Daniel Rivero, alias El Topo.
De eerste editie van Risografia eindigde in
maart dit jaar en heeft intussen in verschillende steden in Vlaanderen, in Amsterdam
en zelfs in Venezuela succes gekend.
Geen wonder dat het initiatief snel besloot om een tweede editie op poten te zetten, met niet minder dan 27 kunstenaars.
Dit keer echter in beperktere oplage en
met duurdere prijs. Het ontbreekt de drukkers dus niet aan ondernemingszin. De
expo werd eind april al summier getipt in
de pers, hoog tijd voor een uitgebreider
portret dus. Schamper trok naar de kleine
maar functionele tentoonstellingsruimte
op DOK en sprak met Jonas Nachtergaele
en El Topo himself.

Jonas: “DOK werkt sowieso het hele seizoen rond het thema grenzen, wij wilden daar
wel mee aan de slag maar vreesden een beetje
voor te typische beeldtaal. Dus namen we No
Boundaries als thema; een thema, maar dan
zonder begrenzingen.”

Democratisch

Oldskool print en eco-inkt
Hoe werkt de RISO-printtechniek
precies die voor deze tentoonstelling gebruikt wordt?
Jonas: “Dat is gedaan met een Risograph duplicator. Het ziet eruit als een gewone kopiemachine, maar dat is het niet.
Je print kleur per kleur. De techniek zweeft
een beetje tussen zeefdruk en stencil (zoals
die oude machines op school die je moet
draaien, maar dan machinaal). De referentie
naar zeefdruk heb je omdat de inkt er daadwerkelijk doorgedrukt wordt. Kleur per kleur
ga je je lagen boven elkaar leggen. Dat legt
uitdagende beperkingen op, en zorgt er ook
voor dat twee lagen nooit perfect overeenkomen. Bepaalde kunstenaars spelen daarmee
en dat maakt het uniek.”
“Het is koude soja-inkt waar we mee werken, vrij ecologisch. De machine dateert
van eind jaren tachtig. Die werd gebruikt
in kerken en ook in scholen om goedkoop
drukwerk op een vrij grote oplage te maken,
vooral pamfletten en brieven.”
Vanwaar het thema No Boundaries?

www.schamper.ugent.be

Dong en dochter van. Jan Van Der Veeken
geldt als een grote naam in het circuit. Zijn
werk verkoopt in Londen voor aardig wat geld
en wij verkopen het voor 20 euro. JesseRobot is ook actief als de percussionist van Fifty
Foot Combo (een cultsurfband uit het Gentse,
n.v.d.r.). Eva Mouton is intussen bekend bij
het grote publiek als huiscartooniste bij De
Standaard Weekblad. We hebben heel wat
vrienden uit Antwerpen uitgenodigd deze
keer, en ook een pak Gentenaars. Er zijn
ook drie buitenlanders. Dat zijn er minder
dan de vorige keer, want de tijd was korter,
maar we hebben onze quota wel.” (lacht)

Isographie: Liesbeth De Stercke

Groen voor nieuwe
kunstenaars
Wat is het verschil met de vorige editie?
Jonas: “De kleuren en de kunstenaars. We
maken sowieso het jaar door prints met mensen, maar nu en dan organiseren we een soort
groepstentoonstelling, nu al voor de tweede
keer rond onze Risograph. Mensen maken
dan met speciale aandacht voor die machine
en die techniek een ontwerp. De eerste keer
was het met blauw en rood, en nu is het met
blauw en groen.”
Welke deelnemende kunstenaars vallen
op?
Jonas: “*Sarah Yu Zeebroek* ken je misschien ook als de zangeres van Hong Kong

Hoeveel kost een print?
Jonas: “De nieuwe reeks verkopen we
aan 20 euro per stuk, heel betaalbaar dus.
Ze zijn gedrukt in een oplage van vijftig
prints. De vorige reeks is nog iets goedkoper, namelijk 15 euro, want dat is een oplage
van honderd. Ze verkopen als zoete broodjes. Van de eerste reeks zijn er al zeven of
acht uitverkocht. En de nieuwe reeks gaat
veel sneller. Onder andere omdat het er veel
minder zijn, zijn ze meer begeerd en dus
willen de mensen ze sneller hebben.”
Artiest Topo is zelf ook erg tevreden met
de populariteit van het project. Hij kan naar
eigen zeggen dan ook leven van zijn eigen
kunst. Hij wijst ons op de — uiteindelijk eenvoudige — sleutel van hun succesformule:
“Kunstenaars stappen mee in het concept en
daardoor ligt de prijs lager.” Het project biedt
dus eigenlijk een heel toegankelijk kunstplatform dat democratisch is voor alle partijen.
De rekensom is makkelijk gemaakt: honderd
prints laten drukken bij Topo Copy kost 70
euro, dus als je vijf prints van 15 euro verkoopt, boek je vanaf daarna winst. De printtechniek is goedkoop én ecologisch, wat het
aantrekkelijk maakt voor zowel kunstenaars
als kopers. Waaruit Topo — terecht? — concludeert: “Als de studenten wat minder pintjes zouden kopen, konden ze een kunstenaar
steunen.” ■
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Tekening: Thierry Bonnaffé

Women in Art

In de buurt van het station vind je sinds kort een kunstgalerij die helemaal in het teken van de
vrouw staat: Women in Art. Alle kunstvormen komen hier samen als eerbetoon aan de feminiene vormen en de vrouwelijke psychologie. door Nathalie Dujardin
Wie in tegenstelling tot vele anderen niet
doelloos voor zich uit staart wanneer hij naar
het Sint-Pietersstation stapt, heeft er misschien al een glimp van opgevangen. De Koningin Elisabethlaan herbergt eindelijk een
kunstgalerij, die de naam ‘Women in Art’
draagt. Het brein achter deze onderneming
is Thierry Bonnaffé, een Gentenaar gepassioneerd door de vrouw.
“Women in Art heeft aandacht voor de
vrouwelijke portretkunst in al haar artistieke
aspecten: beeldhouwkunst, schilderkunst,
fotografie, poëzie, muziek, architectuur, film
en digital art komen aan bod. Zelfs tot in de
negende kunst — strips — is de vrouw vertegenwoordigd”, vertelt Bonnaffé. Die verschillende kunsten komen ook terug in de galerij.
Tal van kunstfoto’s, zowel van bekende vrouwen zoals Brigitte Bardot en Romy Schneider
als van minder bekende vrouwen, versieren
de muren. Ook collages waarbij de focus op
mode en lingerie ligt, vormen deel van het
decor. Toch zijn het vooral Bonnaffé’s sublieme tekeningen van de vrouwelijke vormen in
pastelkrijt die de galerij leven inblazen.
Bonnaffé groeide op in een drukkersfamilie en studeerde architectuur aan Sint-Lucas.
Hij behaalde ook een graduaat cinematografie en heeft montages van kortfilms en fictiefilms op zijn naam staan. Verder houdt hij
zich vooral bezig met krijttekeningen, collages en fotografie. Bonnaffé is de man achter
de vereniging Flemish Nudes en de stichter
van de zondagse tweedehands boekenmarkt

30

Schamper 529

aan de Ajuinlei-Recollettenlei. “Al sinds mijn
jeugd loop ik met een potlood in mijn handen”, legt Bonnaffé uit. “Ik ben bijna letterlijk
geboren in een drukkerij en op die manier
ben ik altijd omringd geweest door papier.”
De galerij staat open voor alles wat te maken heeft met kunst en de vrouw. “Iedereen is
welkom om de kunstwerken te bewonderen
en om te praten over de vrouw. We stemmen
de bezoekers graag tot nadenken: hoe zit de
vrouw in elkaar? We bieden vanaf september ook lezingen, debatten en exposities aan
over het imago van de vrouw in de kunst, de
invloed van de vrouw op de fotografie, enzovoort. Alles kan en alles mag”, verduidelijkt
Bonnaffé.
Tot nog toe hebben — ondanks de locatie
aan het station — nog niet veel studenten hun
weg gevonden naar Women in Art. Het grootste deel van Bonnaffé’s publiek bestaat nu uit
buurtbewoners en kennissen. Toch hoopt hij
dat er meer studenten en ook geïnteresseerden uit het buitenland naar de galerij zullen
afzakken in de toekomst. “Ik hoop toch binnen de vijf jaar internationale bekendheid te
hebben met Women in Art”, voegt hij daaraan
toe.
Women in Art is de opvolger van Bonnaffé’s Nudes Gallery aan de Ajuinlei. “Mijn
grootvader, een Parisien, verhuisde in het
begin van de twintigste eeuw naar Gent en
kwam in deze straat wonen, enkele huizen
verderop. Ik ben nu als het ware terug bij
mijn roots. Bovendien is de stationsbuurt een

heel interessante en levendige locatie. Je hebt
hier alles: een bakker, een slager, een boekenwinkel, een parfumerie, en nu ook een
kunstgalerij. Het station is zelf ook volop in
verbouwing. Ik ben ervan overtuigd dat deze
buurt een tweede stadscentrum zal worden”,
aldus Bonnaffé.
Momenteel zijn er ook — zowel binnen
als buiten de galerij — beeldhouwwerken
van gastkunstenaar Laurent Geers te bezichtigen. “Ik zou graag meer standbeelden
of andere kunstwerken in de stad zien, zoals dat bijvoorbeeld in Sint-Niklaas het geval is. Het maakt de stad niet alleen mooier,
maar het geeft kunstenaars de kans te tonen
wat ze waard zijn”, gaat Bonnaffé verder. “Je
kan wel zeggen dat ik enigszins teleurgesteld
ben in het kunstbeleid van stad Gent. Neem
nu bijvoorbeeld Track. Daar werden enorme
budgetten aan gespendeerd, terwijl er zo veel
onbekende kunstenaars zijn die met een beetje hulp wat naamsbekendheid zouden kunnen verwerven.” ■
Ben jij ook fan van (naakte) vrouwen?
Tijdens het openingsweekend van 17 tot
en met 19 mei kan je een kijkje komen
nemen in Bonnaffé’s nieuwe kunstgalerij.
Of je kan gewoon eens langsgaan tijdens de
openingsuren en een babbeltje slaan met
de kunstenaar. Meer info vind je op www.
bonnaffe.com
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De haas met de amber kleurige ogen - Edmund De Waal
L.L.C. Wanneer een familiegeschiedenis
verteld wordt, dreigt steeds het gevaar om in
sepiakleurige mijmeringen te vervallen. Gelukkig blijft de nostalgie in De haas met de
amberkleurige ogen beperkt tot de fotobijlage.
Misschien zelfs best dat deze bewijsstukken
mee gedrukt werden, want een mens zou
nooit geloven dat één familie getuige was van
de halve wereldgeschiedenis. Nu ja, niet dat
het geslacht Ephrussi een doorsnee huishouden had: Croesus zou zijn ogen uitsteken van
jaloezie bij het zien van hun duizelingwekkende rijkdom en invloed.
Wanneer Edmund De Waal, auteur en
verre nazaat van het huis Ephrussi, een verzameling netsukes (kostbare Japanse sierknopen) erft, raakt hij geboeid door de lange reis
door tijd en ruimte die de figuurtjes aflegden.
Zijn zoektocht naar de kiemen van zijn familie en het daarmee verbonden verhaal van de
netsukes voert je van de Dreyfussaffaire over
de Tweede Wereldoorlog tot het hedendaagse Japan. Tegen deze politieke en economische achtergrond staat kunst steeds centraal.

Renoir, Proust en Rainer Maria Rilke zijn
maar een paar namen die de revue passeren.
Op die manier verweeft de auteur de (kunst)
geschiedenis met zijn eigen familieverhaal,
waardoor een losse verzameling anekdotes in
een breder perspectief wordt geplaatst.
De Waal schenkt veel aandacht aan de riante woningen en gewoontes van de Ephrussi’s. Een droom van een boek dus voor al wie
esthetica in zijn hart draagt, maar liefhebbers
van spannende actiethrillers komen niet echt
aan hun trekken. De afloop van de Tweede
Wereldoorlog kun je immers bezwaarlijk
een verrassing noemen. Tel daarbij nog een
wirwar van personages waar geen stamboom
tegen opgewassen is, en je begrijpt waarom
De haas met de amberkleurige ogen niet voor
iedereen weggelegd is. Toch levert de delicate schoonheid van de kunstvoorwerpen,
geplaatst tegenover de harde oorlogsrealiteit
een schitterend verhaal op. Wel best wachten
met lezen tot na de examens: dit boek heeft
een licht verslavende werking. ■

L’écume des jours - Michel Gondry
T.S. Tien jaar geleden veroverde Audrey
Tautou de harten van alle filmfans door
Amélie Poulain te spelen in de gelijknamige
film. Maar liefst honderd weken stond de film
geprogrammeerd in Sphinx Cinema, een absoluut record. Een decennium later probeert
ze dat huzarenstukje over te doen met L’écume
des jours, een film die gebaseerd is op de beroemde roman van Boris Vian.
Regisseur van dienst is Michel Gondry,
de man die de wereld liet weten dat blauw
haar moet kunnen nadat hij Kate Winslet
een smurfencoupe gaf in Eternal Sunshine of
the Spotless Mind. De ideale man om een roman van Vian te verfilmen, want beide heren
hebben een gigantische fantasie. Een film

Boek

gemaakt door een ADHD’er die een kaleidoscoop of drie inslikte en zich baseerde op een
roman die door Roald Dahl geschreven kon
zijn? Die moeten we zien.
L’ecume des jours vertelt het verhaal van de
rijke Colin, wiens vrouw aan een zeldzame
ziekte lijdt. In haar long groeit namelijk een
bloem, een ziekte die enkel mannen als Boris
Vian kunnen verzinnen. Palingen die door de
kraan kruipen, een tv-kok die in de koelkast
opduikt of dansers van wie de benen plots
vier keer zo lang worden, qua mindfuck kan
deze film wel tellen. Misschien is dit wel de
zwakte van de film: een overkill aan ambitie.
Door de vele woordspelingen en de visuele
trouvailles zou een mens het mooie liefdes-

film
verhaal bijna vergeten. Na twee uur zijn je
ogen gewoon doodop. Drugs verpakt als een
cinefiele film, het kan dus blijkbaar.
Ondanks het gebrek aan rustige beelden
charmeert de film vrijwel iedereen omdat hij
zo gelaagd is. Vrijwel onopvallend is Gondry
erin geslaagd om de schattigste prent van het
jaar te doen omslaan in de meest triestige
film van 2013. Om de nieuwe Amélie te worden is L’écume des jours misschien net iets te
hyperkinetisch en experimenteel, maar charmant is hij zeker. Gaat dat zien, al is het maar
omdat Audrey Tautou in die tien jaar nog altijd even knap is gebleven. ■

UGENT

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Omdat
film
onze
passie
is
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
digitale klank en modern zitcomfort.

En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor

een drankje voor of na de film.

CLOUD ATLAS van Tom Tykwer, Andy & Lana Wachowski

omstandigheden: Digitale projectie,

FOTO

32

Schamper 529

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be |

www.schamper.ugent.be
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De nieuwe economie
Verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven trokken vorige week aan de alarmbel.
De Belgische jeugd maakt nog al te vaak een verkeerde studiekeuze. Het tekort aan politicologen en letterkundigen wordt stilaan schrijnend. door Wouter De Rycke
Het land staat voor onzekere tijden. De sociale zekerheid staat onder druk, traditionele
industrieën verdwijnen en het opkomende
ecofascisme heeft de prijs van de frieten aan
de unief weer doen opslaan. Velen beginnen
zich daarbij af te vragen of onze jeugd wel
goed voorbereid is op die toekomstige uitdagingen. Het was Michel Debaere, voorzitter
van ondernemersvereniging Voka, die dinsdagavond op een emotionele persconferentie
de kat de bel aanbond: “Er zijn momenteel
veel te veel jongeren die uit een misplaatst
gevoel van gemakzucht voor handelsingenieur, advocaat of — godbetert — boekhouder
studeren. Dat is een nefaste evolutie. Bij dezen doe ik dan ook een warme oproep aan
alle laatstejaars middelbaar om deze zomer
hun verantwoordelijkheid op te nemen en
volgend jaar te opteren voor een wat meer realistische keuze zoals sociologie, filosofie of
kunstwetenschappen.”

Dood vanbinnen.

Huisje-tuintje-kindje
Volgens deskundigen koestert de millenniumgeneratie aanzienlijke illusies over zichzelf en hun toekomst. Arbeidspsycholoog
Arjan Braakstrand pleit voor de ontnuchtering: “We moeten eerlijk zijn tegenover onze
kinderen. Heden ten dage dragen jongeren
het kleinburgerlijke levensethos van huisjetuintje-kindje weer hoog in het vaandel. Dat
conservatisme heeft helaas onze hele economie — excusez le mot — naar de stierenkloten geholpen. De literatuur is erg duidelijk
op dat vlak. Uit studies is gebleken dat enkel
lagere primatensoorten zoals de baviaan en
de rooms-katholiek enige voldoening kunnen halen uit een dergelijke voorgeprogrammeerde levensloop. Een aanzienlijk deel van
de werkzame beroepsbevolking functioneert
echter niet afdoende omdat ze zich opgesloten voelt ergens in een niet nader omschreven middenkaderfunctie bij een of andere

halfdebiele tapijtenfabrikant op het bedrijventerrein van Bommerskonte. En wanneer
die sukkelaars dan na een zieldodende werkdag terug thuiskomen en wat willen ontspannen, is het weer droog zaad door moeder de
vrouw haar maandstonden en heeft de kleine
het buurmeisje ondergekotst. Dan is de stap
naar de installatie van een verborgen bondage
ruimte in de kelder gauw gezet. Met alle kwalijke economische gevolgen van dien voor het
absenteïsme, de verzuring en het verkiezingsresultaat van Liesbeth Homans.”

E-conomy 2.0
Als Vlaanderen die problemen wil counteren en in de eenentwintigste eeuw relevant
wil blijven, dan moet ze haar economie ingrijpend hervormen tot een dynamische en
interactieve kenniseconomie. Daarbij moet
een enthousiaste nieuwe generatie het voortouw nemen. Dat beweert Hadewijch Vaheine van de economische denktank Bruegel:
“Het oude model heeft afgedaan. De autoen staalmultinationals zijn voorgoed uit ons
land aan het verdwijnen, terwijl de spelletjesindustrie voor mobiele telefoons in de silicon
valley rond het Gentse net een ongelooflijke
boom beleeft. Daar ligt volgens mij een solide toekomst voor onze welvaart. Ingenieurs
zijn passé. Wat we nu vooral nodig hebben,
zijn de kritische vaardigheden van geschiedkundigen en de flexibiliteit van communicatiewetenschappers om de nodige creatieve
concepten te bedenken. Passie hebben we
nodig, verdorie! Ik heb alvast op mijn blog
naar al mijn volgers een oproep gedaan om
er bij de volgende twunch aan de Korenmarkt
wat verder over te brainstormen. Zoiets kan
onmogelijk mislopen.” ■

Immer tot
uw dienst

U houdt de laatste Schamper van dit jaar in uw handen. We weten dat we uw houvast zijn, maar
vrees niet: we komen terug. We blijven u met het blad van bits (www.schamper.be) informeren
over het al dan niet studentikoze reilen en zeilen in Gent en ver daarbuiten. En omdat we niet vies
zijn van wat klantenbinding geeft Schamper dit jaar zondagtickets voor Dranouter weg. Hou je gele
briefkaart maar al klaar. Stalk ons op Twitter, Facebook en de reeds vermelde website.
Het was een mooi jaar, we hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. In september geven
we elkaar rendez-vous.
Too sexy 4 your eyez,
De Schamperredactie,
Immer tot uw dienst.

Heb je een probleem en weet je
niet waar je er mee terecht kan?
Heb je een geniaal idee om het
leven van de studenten te verbeteren?
Erger je je al jaren aan iets
klein of groot?

Contacteer ons op
sos@gsr.uGent.be!
Bezoek ook onze vernieuwe
website gsr.ugent.be of
vind
ons
op
facebook!

De Gentse studentenraad,
jouw stem aan de ugent

