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dossier huisvesting - emotieonderzoek

edito
Het rommelt in de stad, maar het gros van studerend
Gent hoort het niet. Vorig academiejaar kondigde burgemeester Daniël Termont met grote trom aan dat paal en
perk zou worden gesteld aan het samenwonen van studenten in eengezinswoningen, iets wat in het recente verleden
nog door de vingers werd gezien. Studenten zoeken wel vaker hun toevlucht tot de reguliere woonmarkt, omdat het
vaak voordeliger en comfortabeler uitvalt dan een gewoon
kot. Daardoor plegen zij als het ware roofbouw op de huurmarkt van jonge gezinnen. Dat het doek valt over het gedoogbeleid lijkt op het eerste gezicht dus een goede zaak.
Een stadsbestuur dat zich het lot van jonge gezinnen aantrekt, wie kan daar iets op tegen hebben? Wie echter verder
durft kijken dan de retoriek zal snel merken dat die goede
bedoelingen overschaduwd worden door perverse neveneffecten. Onlangs trokken de studenten van StuArt (studentenvertegenwoordiging Letteren en Wijsbegeerte) aan de
alarmbel en hesen ze het deksel van het riool. Wij stuurden
in hun kielzog drie redacteurs naar beneden. Het resultaat
van hun afdaling werd gebundeld in een dossier dat je verderop in deze Schamper vindt. Welkom in de augiasstal van
het Gentse studentenhuisvestingsbeleid, het inferno van de
kotstudent. Lasciate ogne speranza.
Het zal je maar overkomen. Op een dag open je als jonge
student de voordeur van je eengezinswoning en kijk je in de
ogen van een wooninspecteur. Je juicht inwendig: eindelijk
iemand die beroepsmatig geïnteresseerd is in die vochtplekkenconstellatie op je muren. Vol enthousiasme laat je de
man binnen. Al gauw blijkt echter dat je een magistrale inschattingsfout hebt gemaakt. Jouw held met klembord blijkt
niet zozeer geïnteresseerd te zijn in dat gaslek in je keuken,
maar wel in je relatie met de persoon waarmee je het kot
deelt. Wat volgt, lijkt een smakeloze grap. Uit de vaststellingen van de inspecteur blijkt dat je geen gezin vormt. Anders gezegd: je bent een van die mensen die jonge gezinnen
berooft van een geschikte woonst en dat ziet de stad niet
graag. Nog anders gezegd: ophoepelen. Inwendig juichen
zit er niet meer in. Waarom kon je niet gewoon doen of je
niet thuis was?
Hoe lovenswaardig de bescherming van jonge gezinnen ook oogt, de manier waarop het stadsbestuur omgaat
met haar studenten is ronduit stuitend. Terwijl ze met de
ene hand een net afgestudeerd koppel een woning binnenloodst, slaat ze met de andere samenwonende studenten in
de goot. Een stem heb je niet. Laat staan dat je zou kunnen uitleggen dat het onderscheid tussen ‘samenwonende
studenten’ en ‘samenwonende afgestudeerden’ wel pijnlijk
arbitrair oogt. Student-zijn is niet langer status, het is stigma. Volgens schepen van Studentenaangelegenheden Elke
Decruynaere zijn “de studenten van vandaag de gezinnen
van morgen.” Als het bestuur die gezinnen werkelijk wil beschermen, dan begint ze best vandaag. ■
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Twee maanden na de proclamatie begonnen de duizelingen. Ik zat toen dagenlang
sollicitatiebrieven te sturen, en vergat de afwijzingen ’s avonds in het Gentse uitgaansleven. De eerste avond van vergeten kwam
er tijdens de Blue Thrill-avond van de VEK
(18/11). Naar goede gewoonte ging ik me er
een stuk in mijn kraag drinken om dan de
rest van de avond te zwetsen met vage kennissen uit mijn studietijd. We speculeerden
losbandig over wat er zich mogelijks afspeelde achter de deuren van de Rainbow Sauna,
toen een van die yuppen de conversatie kaapte door zijn grootse carrièreplannen over ons
uit te braken. Terwijl hij daar grootse Ponzistructuren en businessplannen beschreef,
kreeg ik ze: de duizelingen. Ze wilden nog
naar de fluoparty van Dentalia in de Twitch,
maar ik kon het niet meer opbrengen en nam
de laatste trein naar Kortrijk.
Het voelt aan als een leegte, alsof je hersenen traag maar zeker tot stilstand komen …
Eerst probeerde ik het te negeren. ’s Ochtends
ging ik met mijn Master Germaanse bij Roularta aankloppen, en ’s middags ging ik naar
Deloitte met een ManaMa Bedrijfseconomie.
’s Avonds probeerde ik nog mijn zorgen te
verdrinken op de bierbowling van Lombrosiana (21/11), maar de kater op de vroegste
trein naar huis maakte snel een eind aan mijn
escapistisch ritueel.
Ik kom dezer dagen niet vaak meer naar
Gent. Soms hoor ik nog iemand op Facebook,
maar ook daar vlot de conversatie niet meer.
Kennissen uit de VEK proberen me dan te
overhalen met een schachtenverwenavond
(25/11) of een Duvelavond (26/11), maar het
optimisme in hun toon maakt me meewarig.
Zelfs oude vrienden van mijn Blandijnjaren
laten me koud. Onlangs wou een oude vlam
nog eens samenkomen op de Filologica filmavond (25/11). Zoals ik haar de cinematograaf
hoorde bewieroken, realiseerde ik me dat ze
nog geen haar was veranderd. Als een verre
erfgenaam van P.C. Hooft weefde ze erudiet
een complex patroon van woordspelingen en
double entendres. Toen ik de duizelingen niet
langer aankon, heb ik de conversatie snel beëindigd. “Ik ga liever met mijn vriendin naar
Friends kijken in mijn ouderlijk huis …”
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Nu zit de leegte altijd in mijn hoofd. Mensen als ik zijn aangeleerd om vooruit te denken: een opleiding, een echtgenote, een huis
en een kind. Denken ze dat studenten enkel
over hun toekomst nadenken op de Job Day
(27/11)? Ik durf wedden dat je die dag naar
de baravond van Home Fabiola kunt gaan, of
de cocktailavond van Deliria, en dat iedereen
daar een of ander ambitieus toekomstplan op
tafel kan leggen.
Neen, tegenwoordig mijd ik Gent. De
mensen zijn er te geleerd en mijn hoofd is te
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leeg. Ik werd onlangs nog uitgenodigd voor
het concert (4/12 & 5/12) van het GUK, maar
heb het afgeslagen. Ook sollicitatiebrieven
schrijf ik niet meer. Ik verdoe mijn dagen samen met mijn vriendin in mijn oude kamer.
Wanneer we te veel Friends hebben bekeken,
zetten we de televisie uit en gaan we in het
midden van de kamer dansen, omringd door
leegte. ■
door Stefaan Glorieux
cartoon Robbe Verschueren
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God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat het Opperwezen tot op heden weigerde die kennis met ons te delen,
doet Schamper dat in Zijn plaats. Vandaag: Verlorenkost
door Arno Vanhollebeke
Het Gentse Inferno voor menig fietser en
autochauffeur wanneer deze weer eens richting haard rijdt na een vermoeiende dag, het
beginpunt van een ogenschijnlijk kilometerlange beklimming van de Sint-Kwintensberg
gedurende dewelke enkel echte Flandriens
zich onderscheiden van de rest, het walhalla
voor studenten die al eens gaarne een ander
broodje eten dan een smoske van 2€ uit de
studentenresto’s, de plek waar de suburbians
die langs de Coupure gesetteld zijn afscheid
nemen van de mensen die geen vijftien minuten hoeven te fietsen richting Overpoort,
kortom: de ‘Verlorenkost’. Bemind en vervloekt door velen, vormt het een ijkpunt voor
iedereen die wekelijks enkele dagen in Gent
vertoeft. Een ware heksenketel met een naam
die opvalt tussen andere toponiemen zoals
de ‘Kortrijksepoortstraat’ of de ‘Jozef Plateaustraat’. Maar waar vindt deze benaming
zijn oorsprong in feite?
Vooraleer dieper in te gaan op deze etymologische kwestie, specificeren we graag
eerst om welke straat het gaat. Inderdaad, het
betreft een straat en dus niet het kruispunt
waar tramchauffeurs, wandelaars, fietsers,
vrachtwagenchauffeurs en consorten mekaar
in het harnas jagen met wansmakelijke verkeersmanoeuvres. Het gaat om het straatje
dat haaks staat op de Nederkouter, met op de
linkerhoek ‘Jack Wolfskin’ en op de rechterhoek ‘Kreatos’, en verder doorloopt tot en met
het brugje over de Leie. Daar stopt dan ook
meteen het straatje en krijgt het een andere
benaming opgespeld: ‘Coupure Links’.
In de middeleeuwen was deze plek een
open veld. Door de eeuwenlange bebouwing
langs de zijkanten veranderde dat open veld
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meer en meer in een smal steegje. Tegen 1897
was er niets meer te merken van dat open
veld en kreeg het steegje de naam ‘Verlorenbroodstraatje’. In 1897 werden vervolgens
serieuze transformatiewerken uitgevoerd zoals de verhoging van het terrein om de top
van de Blandijnberg toegankelijker te maken voor karren en mensen (yeah right). Het
steegje werd verbreed en er kwam een nieuwe

‘Verlorenkostbrug’ (1890-1899) die de oudere brug, die dateerde van de late achttiende
eeuw, moest vervangen. De Verlorenkostbrug
van vandaag is echter niet die van 1899, maar
een nieuwe herbouwde brug aangezien onze
Duitse vrienden het nodig achtten de brug op
te blazen tijdens hun gezondheidswandeling
doorheen Europa in de periode 1939-1945.
Iedereen vraagt zich wellicht af hoe men
bij de benaming ‘Verlorenbroodstraatje’ en
bijgevolg tot ‘Verlorenkost’ kwam. In de
middeleeuwen waren er verschillende ei-

landjes in de Leie die als aanleg- en losplaats
fungeerden en die met elkaar in verbinding
stonden via verschillende brugjes. Twee van
deze eilandjes bevonden zich niet zo ver van
de huidige Verlorenkost. In Gent komen, zoals iedereen wel weet, de Schelde en de Leie
samen waardoor er vaak problemen waren
wanneer er overvloedige regen viel en beide
rivieren uit hun voegen traden. Vaak gebeurde het dus dat dergelijke eilandjes helemaal
onder water stonden en er problemen waren
met de export en import. Die import was cruciaal voor de stad Gent, die in de zestiende
eeuw een prominente rol had in de Vlaamse
lakenindustrie en een enorme demografische
groei kende. De stad breidde bijgevolg zijn
infrastructuur uit, ten koste van landbouwgebieden. In die mate zelfs dat Gent slechts een
twaalfde van het benodigde graan kon produceren en een enorme hoeveelheid graan
moest invoeren.
Er werd dus veel graan geïmporteerd en
dat gebeurde soms ook over water. Dat graan
werd dan gelost op de eilandjes, waaronder
die twee eilandjes dichtbij de huidige Verlorenkost. Nu gebeurde het wel eens vaker dat
het water de eilandjes opslokte en de geloste
goederen met zich meenam. Vaak ging het
om graan, dus wanneer men refereerde naar
de eilandjes, sprak men van ‘verloren graan’
en logischerwijs ook van ‘verloren brood’. In
de achttiende eeuw kreeg het kleine steegje
dan het etiket ‘Verlorenbroodstraatje’, wat
later verruimd is tot ‘Verlorenkost’. Men verwijst dus naar voedsel in het algemeen en niet
enkel meer naar brood. ■
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verlaat uw huis,

uw kot in

Het studentenhuisvestingsbeleid van de Stad Gent krijgt stilaan vorm. “Op termijn moet het
mogelijk zijn om alle studenten uit gezinswoningen te halen.” De verhoogde tweede verblijfsbelasting dient daarbij als middel om de overtreders in kaart te brengen, systematisch te controleren en studenten uit hun huis te zetten.
door Tobe Steel, Frédéric Piccavet en Esther Sevens
In Gent wonen meer dan 7000 studenten in eengezinswoningen. Aan het begin
van vorig academiejaar maakte burgemeester Daniël Termont (sp.a) bekend dat daar
een einde aan moet komen. Het fenomeen
zorgde ervoor dat het voor jonge gezinnen
steeds moeilijker werd om betaalbare woningen te vinden op de huurmarkt. Wanneer
studenten samenwonen in een gezinswoning
begaat de eigenaar een stedenbouwkundige
overtreding door het pand onrechtmatig een
nieuwe bestemming te geven als kamerwoning (of, anders gezegd, kotencomplex). Tot
nog toe trad de stad daar slechts sporadisch
tegen op, maar met de nieuwe uitgezette beleidsrichting wil ze gezinswoningen systematisch vrijmaken voor gezinnen. Sinds vorig
jaar werden de eerste studenten aangemaand
om hun woning te verlaten en op de reguliere
studentenhuisvestingsmarkt naar een kamer
te zoeken.
“Voorlopig vinden de controles enkel plaats
indien er een klacht komt van omwonenden
of bij een toevallig ambtelijk bezoek”, aldus
Elke Decruynaere (Groen), schepen van Studentenaangelegenheden. “Ik begrijp dat zulke willekeurige controles voor studenten zeer
onrechtvaardig overkomen. Het is dan ook
beter om naar een systematische en structurele aanpak te gaan.” Om die structurele controles mogelijk te maken wil het stadsbestuur
een lijst bekomen met de adressen waar studenten gezinswoningen huren. De Stad Gent
wil daarvoor de tweede verblijfsbelasting inzetten als middel. De tweede verblijfsbelasting is een taks die eigenaars moeten betalen
voor een pand waar geen domicilie staat — of
waar, met andere woorden, niemand officieel
staat ingeschreven. Schepen van Huisvesting
Tom Balthazar (sp.a) verklaart dat eigenaars
tot op heden waren vrijgesteld van die belasting voor elke woongelegenheid die gebruikt
wordt door studenten. “Vanaf 1 januari 2015
zal die vrijstelling worden geschrapt en zullen
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de verhuurders een tweede verblijfsbelasting
van €1000 moeten betalen. Dit is geen studententaks, maar een belasting die berust op
de eigenaar. Wij willen over de hele problematiek van de studentenhuisvesting een studentenhuisvestingsplan opstellen, na overleg
met alle betrokkenen. We zullen daarvoor
uitvoerig overleg plegen met alle onderwijsinstellingen en de Gentse Studentenraad.”
Decruynaere verduidelijkt: “We gaan een
aanslagbiljet verzenden voor de belasting op
tweede verblijven naar ieder huis of appartement waar geen domicilie staat. Als de huiseigenaar dan kan bewijzen dat het gaat om
studentenhuisvesting voor vergunde kamers,
zal die alsnog vrijgesteld zijn van de belasting. Is dat niet het geval, dan gaat het om een
gezinswoning en zal de tweede verblijfsbelas-

“Zonder domiciliering
kunnen studenten
geen gezinswoning
meer huren”

ting wel worden geïnd.” Op die manier hoopt
het stadsbestuur zicht te krijgen op die eengezinswoningen waar niemand gedomicilieerd
staat, om dan gericht te kunnen gaan controleren of er studenten in zitten.

Verlaat uw huis
“Wanneer de Dienst Bouw- en Woontoezicht vaststelt dat een gezinswoning tot
kamerwoning werd omgevormd, wordt
een aanmaning verstuurd naar de eigenaar.
Daarin wordt gevraagd om de toestand op te
heffen”, aldus Balthazar. “Indien de eigenaar
zich niet in regel stelt, kan de Dienst Bouw-
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en Woontoezicht naar de rechtbank stappen.
Dan duurt het de tijd van het proces tot er een
uitspraak is”, voegt Maarten Dambre, professor aan de Vakgroep Burgerlijk Recht van de
UGent, daar aan toe. Veel eigenaars zullen zo
een rechtszaak echter proberen te vermijden
om financiële redenen en bovendien komen
ze dan in een strafprocedure terecht die verstrekkende gevolgen kan hebben.

Domicilievoorwaarde
discutabel
De hele discussie draait om de invulling van
het begrip ‘gezin’. Wie mag wel in een gezinswoning intrekken en wie niet? In de Vlaamse
Wooncode en een omzendbrief van minister
Freya Van den Bossche (sp.a) wordt een ‘gezin’ juridisch gedefinieerd. Volgens professor
Dambre geeft de omzendbrief een vrij ruime
definitie van het begrip: “maar Gent is die beperkend gaan toepassen. 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 (voor een uitgebreidere
omschrijving van de gezinsdefiniëring, zie
‘eerste hulp bij samenhokken’ op p. 9). Nu
wordt daar dus de voorwaarde van domiciliëring aan toegevoegd. “Zonder zich te domiciliëren zullen studenten geen gezinswoning
kunnen gebruiken”, zegt Balthazar daarover.
Wanneer een student zijn hoofdverblijfplaats
echter niet langer bij zijn ouders registreert,
heeft dit nadelige gevolgen. Je bent dan niet
langer fiscaal ten laste van je ouders en ook
het kindergeld kan afhankelijk van de thuissituatie afnemen.
Volgens Dambre is de eis dat er minstens
één iemand gedomicilieerd moet staan discutabel. “Voor mij sluit niets uit dat een gezin
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op verschillende plaatsen verblijft. Ze moeten
dan gedomicilieerd zijn op de hoofdverblijfplaats, maar wat is dat?” Bovendien vertelt hij
dat er momenteel enkele gerechtelijke procedures hangende zijn voor de rechtbank en het
Hof van Beroep in Gent. “In die specifieke gevallen wordt betwist dat enkele studenten die
samen een gezinswoning huren geen gezin
vormen. Binnen een à twee jaar zullen we de
definitieve uitspraken kennen. Dan weten we
of het standpunt van de Stad Gent definitief
wordt aanvaard of verworpen.”

Heksenjacht
De bedoeling van het stadsbestuur is niet
om ‘een heksenjacht te organiseren op de studenten’. Zowel Decruynaere als Balthazar benadrukken meermaals dat het de eigenaars
zijn en niet de huurders die de overtreding
begaan. Volgens Balthazar is het voor de studenten niet verboden om in een gezinswoning te trekken. “Als we het iemand kwalijk
nemen, is het de eigenaars. Toch moeten studenten die huren op de gezinsmarkt beseffen
dat tegen het einde van het academiejaar het
samenwonen kan worden beëindigd.”
Beide schepenen geven toe dat de communicatie nog niet op punt staat. In verschillende
gevallen werd de aanmaning om de woning te
verlaten niet enkel aan de huiseigenaar, maar
ook aan de hurende studenten gericht. Sommige studenten werden zelfs aangemaand
om de woning te verlaten tegen 31 januari,
tijdens de examenperiode. Het stadsbestuur
erkent dat daar iets misgelopen is. In principe
wordt de huiseigenaars immers gevraagd om
de ‘illegale huurovereenkomst’ pas op te zeggen tegen 31 juli, zodat studenten niet midden in hun academiejaar op straat komen te
staan en op zoek moeten naar een nieuw kot.
“We gaan beide zaken nu rechtzetten”, zegt
Decruynaere daarover. Balthazar vult aan dat
het de autonome inspectiediensten zijn die
de aanmaningsbrieven versturen. “Ik ga hen
vragen om daar iets aan te doen.”
Momenteel zit het beleid nog in een overgangsfase die veel onduidelijkheid veroorzaakt voor zowel eigenaars als studenten.
Komt er nu een belasting, of worden studenten uit hun huis gezet? En waarom krijgt de
ene wel controle en de andere niet? Decruynaere snapt de verwarring. “Maar het alternatief is dat we ons beleid van vandaag op
morgen invoeren. Dan zou het duidelijk zijn,
maar we zetten dan wel veel studenten gewoon op straat. Ik vind het beter om gefaseerd
te werken.” Dat er nu totale willekeur bestaat
welke studenten een controleur over de vloer
krijgen, valt volgens Balthazar te verklaren
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doordat de inspectiediensten bij een klacht of
via gewoon toezicht de plicht hebben om te
controleren. “Ik kan hen nooit zeggen waar
ze niet mogen controleren. Als college kunnen we wel vragen om eens extra te controleren in bepaalde woningen of appartementen,
maar dat gebeurt enkel bij klachten rond
overlast of zware burenhinder.”
Matthias Van der Heyden, lid van StuArt (de studentenvertegenwoordiging van
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en de
Gentse Studentenraad (GSR), is actief betrokken bij de problematiek. Hij bekritiseert
de manier waarop de controles plaatsvinden.
“Wanneer de wooninspecteur langskomt,
maakt hij niet duidelijk voor welke redenen
hij daar is. Door zichzelf niet te identificeren,
is de student zich van geen kwaad bewust.”
Ook de manier waarop het beleid communiceert, vindt hij niet correct. “Balthazar minimaliseert het aantal aanmaningen dat ervoor
zorgt dat studenten hun huis moeten verlaten. Zogezegd maar tien à vijftien, volgens recente cijfers zijn dat er ongeveer vijftig.”

Het kotentekort
De voorbije kwarteeuw verdriedubbelde
het aantal studenten aan de verschillende
Gentse onderwijsinstellingen. De druk die
daarmee werd geplaatst op de studentenhuisvesting steeg recht evenredig. De Stad Gent
zag haar gezinswoningen systematisch verloren gaan doordat eigenaars ze omvormden tot
studentenkamers. Het stadsbestuur plaatste

daarom in 2004 een stop op het omvormen
van gezinswoningen naar kamerwoningen
indien die gezinswoningen kleiner waren dan
250 vierkante meter. Gevolg? Het aantal nieuwe koten op de privémarkt nam stelselmatig
af. Ondertussen bleef het aantal studenten
dat in Gent een verblijfplaats zocht, stijgen.
Gedurende de periode 2004-2013 steeg de
gemiddelde huurprijs van een kot daardoor
ieder jaar met een goede tien euro, van 205
euro in 2004 tot 310 euro vandaag. Door de
stijgende prijzen op de kotenmarkt werd het
aantrekkelijker voor studenten om buiten de
reguliere kotenmarkt op zoek te gaan naar
een woonst. In vele gevallen kwam de gedeelde huurprijs van een huisje of appartement
lager of gelijk te liggen aan die van een kot.
Gezinnen konden niet langer opboksen tegen
vier à vijf samenwonende studenten die elk
tussen de tweehonderd en driehonderd euro
neertelden.
Ondanks de krapte op de woningmarkt
zijn er ook enkele lichtpuntjes volgens het
bestuurscollege. “Er staan nog altijd een deel
koten vrij”, aldus Balthazar. Bovendien komt
er heel wat extra capaciteit in de studentenhuisvesting. Momenteel zijn er vergunningen
verleend voor 1400 kamers in nieuwe complexen.” Van der Heyden aanvaardt de rooskleurige visie van het Gentse stadbestuur
niet: “De koten die nu vrijstaan zijn ofwel de
minder kwalitatieve, ofwel de veel te dure koten. Daarom vormen ze geen alternatief voor
studenten die zich nu in de gezinswoningen
bevinden.” Ook de 1400 nieuwbouwkamers
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bestaan volgens hem “voornamelijk uit duurdere, kwalitatieve koten en studio’s waarvan
het beheer als ontoereikend wordt bestempeld.”
Volgens Decruynaere zitten we nu op een
scharnierpunt en toont de recente evolutie
aan dat dit het ideale moment is om de gezinswoningen vrij te maken voor gezinnen:
“Er worden volop koten bijgebouwd. Het zou
wel cynisch zijn als daar straks een deel van
leegstaat en er tegelijk verdringing is in het
segment van de gewone huurwoningen en
appartementen.” Professor Dambre ziet hier
voor het stadsbestuur een belangrijke reden
om repressiever te gaan optreden: “De grote
bouwpromotoren die met privégeld kamerwoningen bouwen, verwachten van de Stad
Gent dat aan alle verhuringen in illegale kamerwoningen een einde wordt gesteld. Op
die manier krijgen zij meer cliënteel.”
Een jaar geleden opperde Daniël Termont
nog in Schamper het idee om te overwegen
of er ook buiten de stad campussen konden
worden gebouwd. Daarvoor blijkt nu weinig animo. Zowel Decruynaere als Termonts
partijgenoot Balthazar zijn er niet voor te
vinden. “Het was een beetje een ongelukkige
uitspraak van de burgemeester. Het is net de
charme van Gent dat studenten er in de stad

leven,” klinkt het bij de socialistische schepen
Balthazar.

Wat met mijn lief?
Maar zal er voor een koppel of enkele
vrienden in de toekomst dan geen enkele
mogelijkheid overblijven om samen te wonen? “Allereerst kan je natuurlijk samen op

“De Stad
minimaliseert
het aantal
uithuiszettingen”
zoek gaan naar een kot of twee koten naast
elkaar op de reguliere studentenmarkt,” zegt
Decruynaere, “zo heb ik dat zelf ook nog gedaan in mijn studententijd. Bovendien bekijken we nu om binnen de gereglementeerde
studentenhuisvestingsmarkt ruimere appartementen te voorzien speciaal om met vrienden of je lief te gaan samenwonen. Ik heb dat
op werkbezoek in Delft leren kennen en dat
werkt heel goed. Op die manier geniet je als

student ook van de voordelen van een studentencontract en de extra bescherming die
de gereguleerde kamerwoningen bieden. Het
aanbod wordt dan uitgebreid zodat je als student niet enkel de keuze hebt tussen een kot
of een studio, maar ook voor een kamerappartement met twee a drie kamers.”
Wil je buiten deze twee alternatieven toch
nog samenwonen als student, dan zal je je in
Gent moeten domiciliëren, met de bijhorende negatieve gevolgen voor uw kindergeld en
fiscaliteit. Volgens Decruynaere ontmoedigen
de hogere overheden het op die manier om je
in je studentenstad te domiciliëren. Ze pleit
ervoor om naar het Nederlandse model te
gaan waar het financieel net om je hoofdverblijfplaats te registreren in je studentenstad
wel wordt gestimuleerd. “Nu de kinderbijslag van het federale naar het Vlaamse niveau
wordt overgeheveld en met de samenvallende
verkiezingen, is nu het ideale moment om
de kinderbijslag te hervormen. De volgende
Vlaamse regering zou dan kunnen beslissen
om domiciliëring in de studentenstad aan te
moedigen. Je krijgt dan letterlijk een stem in
de stad en je zal er ook je belastingen bijdragen. Op die manier word je aangemoedigd
om op jonge leeftijd wat zelfstandig te zijn.” ■
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Een student getuigt
Student Sam Van Huyse* is één van de studenten die vorig jaar zijn huis moest verlaten. Samen
met zijn zus had hij het plan opgevat om op een zelfstandigere basis te gaan leven. Het kotleven
was niet meer aan hem besteed, een woning gaan huren bood voor hem geen optie. Zijn ouders
zouden daarvan immers financieel nadeel ondervinden, zoals een vermindering van het kindergeld en een verlies aan fiscale voordelen.
door Frédéric Piccavet
Comfortabeler, goedkoper,
zelfstandiger
“Voor mij en mijn zus was samen gaan
wonen in een appartement een bewuste keuze. Eerst en vooral wilden we op een comfortabelere manier leven dan op een kot. We
hebben daarbij niet speciaal meer luxe nodig,
voor ons is de aanwezigheid van een living
al mooi meegenomen. Daarnaast is een appartement altijd wel groter dan een doorsnee
kot. Een tweede voordeel is dat de gedeelde
kosten voor een appartement meestal wel lager of even hoog zijn dan voor een kot.” Alhoewel de huurprijzen van gezinswoningen
de laatste jaren wel minstens even snel stegen
als die van de kamerwoningen, is dat voor de
meeste studenten niet zo’n probleem. “Voor
dezelfde prijs krijg je veel meer.” Een derde
reden voor de meeste studenten is dat het huren van een gezinswoning een opstap vormt
naar het volwassene leven. Het is zo een vorm
van emancipatie. Ook Van Huyse beaamt dit:
“Ik ben momenteel thesisstudent en wil volgend jaar gaan werken. Na ten volle het studentenleven beleefd te hebben, heb ik echt
geen zin meer in het kotleven.”

Aanmaning

onze verhuurder daardoor zaken zou moeten
herstellen.” Niets van dat alles kwam daarvan
in huis. De aanwijzingen die Sam en zijn zus
gaven aan de inspecteur, vormden hun eigen
doodsteek. “Een maand na de controle kregen we een brief in de bus waaruit bleek dat

“ondanks onze
familiale banden
werden we niet als
gezin beschouwd”
we het appartement moesten verlaten, eind
juli 2013. In de brief stond dat we het appartement gewijzigd hadden doordat we ervan
gebruik maakten als kamerwoning.” Volgens
de momenteel geldende wetgeving kan dit
enkel wanneer je je niet gedraagt als een gezin. “Ondanks onze familiale banden werden
we door de inspecteur daartoe blijkbaar niet
beschouwd.” De afweging die de wooninspecteur maakte bij zijn besluit had waarschijnlijk
te maken met de living die werd getransformeerd tot slaapkamer, waardoor het aantal
woongelegenheden werd getransformeerd.

Toch kan er niet met zekerheid gezegd worden op basis van welke argumenten de inspecteur zijn besluit maakte. Kortom, Sams
verhaal toont aan dat studenten die gevestigd
zijn in een gezinswoning zich in een heel onzekere juridische context bevinden.

De recidivist
Ondertussen verlieten Sam en zijn zus
hun huurwoning. “We wilden geen problemen, dus dachten we er ook geen moment
aan om te procederen. Toch bleven we liever
wonen in dat appartement. Het werd immers
een knus, veilig nest voor ons.” De smaak van
samenwonen in een appartement heeft hij
ondertussen volledig te pakken. “Terugkeren
naar een kot, zou voor mij een terugkeer naar
het verleden betekenen. Ik vind het behoorlijk jammer dat Stad Gent zo kortzichtig is en
dat ze niet inziet dat samenlevende studenten in appartementen een meerwaarde zijn.
Daarom huur ik ook dit jaar weer een huisje.
Deze keer is dat wel samen met vrienden. We
zien wel nog hoe lang dat duurt.”■
*Sam Van Huyse is een echte student maar
werd voor begrijpelijke redenen geanonimiseerd.

“Ons appartementje zag er redelijk standaard uit, met een slaapkamer, een living, een
keuken en een badkamer. Mijn zus sliep in de
slaapkamer en ik had de living tot mijn kamer
gemaakt. Alhoewel dit misschien wat krapjes
lijkt, werkte het perfect voor ons twee.” Hun
verblijf in dat appartement zou echter vroegtijdig stopgezet worden. “Ergens in april vorig
jaar kwam een inspecteur ons huis controleren. Voor ons kwam hij over als een controleur voor studentenvoorzieningen. Hij keek
rond of er voorzieningen waren die aanwezig
moeten zijn in een gezinswoning. Dat ging
dan over stopcontacten, ventilatiesystemen
en de kookgelegenheid. We wezen hem op
zaken die volgens ons niet correct waren in
de woning, aangezien we ervan uitgingen dat
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Eerste Hulp Bij

Samenhokken
Onduidelijkheid troef. Dat is wel het minste wat gezegd kan worden over de toekomst van samenhokkende studenten. Vanuit de chaos aan decreten, reglementen en wetteksten proberen
we even alles op een rijtje te zetten.
door Frédéric Piccavet, Esther Sevens en Tobe Steel
Wie wordt gecontroleerd?
Woon je op dit moment in een eengezinswoning die kleiner is dan 250 vierkante meter en zorg je voor niet te veel overlast, dan
is de kans groot dat je er zonder problemen
mee wegkomt. Ook al is het in feite verboden om samen te wonen, toch hoef je niet al
te veel te vrezen aangezien de stad nog niet
actief op zoek gaat naar samenwonende studenten. In twee gevallen kan het echter zijn
dat er toch een wooninspecteur aan je deur
staat. Dat kan ten eerste omdat er een klacht
binnenkomt op het meldpunt van zowel de
Gentse dienst Bouw- en Woontoezicht als bij
de Vlaamse Wooninspectie. Die klacht kan
zowel komen van een norse buurman als van
een toevallige voorbijganger. Schepen van
Wonen Tom Balthazar: “Wanneer een van
de diensten gecontacteerd wordt, hebben ze
de plicht daar te gaan kijken.” Ten tweede kan
het ook zijn dat je enorme pech hebt omdat
jouw huis het onderwerp is van een willekeurige controle. “Het gebeurt dat onze dienst
Bouw- en Woontoezicht op schok is om klassieke studentenwoningen te controleren op
brandveiligheid en op conformiteit aan het
kamerdecreet”, aldus Balthazar.

Hoe wordt gecontroleerd?
Staat zo’n wooninspecteur bij jou aan de
deur, dan heeft hij de bevoegdheid om je volledige woning te bekijken. Specifiek zal hij
gaan zoeken naar tekenen waaruit blijkt dat
de inwoners al dan niet samenleven als een
gezin, waarbij hij een gezin interpreteert als
een entiteit die duurzaam samenleeft. Deze
tekenen maakt hij op uit de feitelijke vaststellingen die hij doet. Die vaststellingen zijn
onder andere de volgende: werd er een afzonderlijk huurcontract opgesteld, worden de
huurgelden apart betaald aan de verhuurder,
kunnen de kamers afgesloten worden, hangen
er verschillende belcodes aan de voordeur en
kenden de bewoners elkaar nog niet voor ze
zijn gaan samenwonen. Als deze verschillen-
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de tekenen afwezig zijn, bestaat er een kans
dat de inspecteur jullie beschouwt als een gezin, en er zich dus geen probleem vormt. Dit
is hoe het er op papier uitziet, in de praktijk
kan dit wel even verschillen. De inspecteur
maakt zijn eindbeoordeling immers op basis van het geheel aan feitelijke vaststellingen.
Als hij van oordeel is dat er andere elementen
in het spel zijn om jullie niet te beoordelen
als een gezin (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bed in de woonkamer), dan
kan hij dat ook zonder boe of ba doen.

“een student die
wordt buitengezet
kan de schade
verhalen op de
eigenaar”

Naar de rechtbank!
Indien de wooninspecteur jullie niet als
een gezin ziet, klasseert hij de woning waarin
jullie verblijven niet meer als een gezinswoning maar als een kamerwoning. Aangezien
dit een inbreuk is op de stedenbouwkundige
wetgeving, zal hij een aanmaning versturen
naar de huiseigenaar om deze situatie te beëindigen tegen ten laatste 31 juli van dat jaar.
In principe betekent dit dat de inwonende
studenten tegen die datum de woning zullen
moeten verlaten. Daarbij kan de eigenaar in
geen enkel geval studenten verantwoordelijk
stellen voor het samenwonen. Meer zelfs, de
eigenaar is de enige schuldige in deze situatie.
Maarten Dambre, docent aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de UGent: “Als student kan je contractueel de schade beroepen
op de huiseigenaar die een inbreuk heeft gepleegd. Voor bijvoorbeeld de verhuiskosten
kan je de huiseigenaar dan aansprakelijk stel-
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len.” Samenwonende studenten die niet willen verhuizen en ervan overtuigd zijn dat ze
wel degelijk functioneren als een gezin, doen
er goed aan om daartegen te procederen.
Dambre: “Een gezin wordt in de wetgeving
veelal ruim gedefinieerd, terwijl Stad Gent de
definiëring toch wel beperkend aan het toepassen is.”

En in de toekomst?
Wat er precies op stapel staat en wanneer
dat juist tot uitvoering zal komen, blijft heel
vaag. Toch tekenen er zich al enkele grote lijnen af. Daaruit blijkt dat het ‘huisje, tuintje,
studentje’-verhaal er niet al te rooskleurig
uitziet. Ten eerste zal de huiseigenaar meer
dan waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 een
extra belasting van €1000 moeten betalen
op zijn woongelegenheid. Alhoewel die dus
te betalen is door de eigenaar, zegt Balthazar hierover dat “het niet onmogelijk is dat
die belasting op een of andere manier rechtstreeks zal worden doorgerekend aan de student.” Een eengezinswoning wordt volgend
jaar dus waarschijnlijk een stukje duurder.
Daarnaast wordt er een meerjarenplan uitgewerkt waarbij Stad Gent steeds actiever
zal optreden. Waarschijnlijk zal ze een sensibiliseringscampagne opstarten naar huiseigenaren toe. Die zullen daardoor minder
geneigd zijn om studenten in huis te nemen.
Later komen er waarschijnlijk meer grootscheepse acties waarbij studenten die wonen
in eengezinswoningen actief zullen worden
opgespoord. De grote vraag blijft of de interpretatie die het Gentse stadsbestuur geeft
aan het begrip ‘gezin’ ook voor de rechtbank
stand zal houden. ■

Zit je nog steeds met vragen over de wettelijkheid van de situatie waarin je nu leeft?
Neem dan een kijkje op de Schamper-website.
Daar staan de verschillende weblinks naar de
beleidsdocumenten voor dit dossier.

www.schamper.ugent.be

DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.)
van de universiteit Gent zoekt:
Gezonde vrijwilligers (M/V)
voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek
Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?
D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent.
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité. De veiligheid en gezondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?
De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:
De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit.
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:
Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:
D.R.U.G., UZ-Gent, 5K4
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be

Start
making
sense
Twee weken geleden organiseerde SENSE een voorstellingsavond die uitdraaide op een groot succes. SENSE is een nieuwe
studentenvereniging aan de UGent die meer aandacht vraagt
voor dierenrechten. Daisy, Ine en Tim, de oprichters van de
vereniging, willen bovendien veganisme promoten vanuit een
empathisch standpunt. Dat er een moreel argument bestaat
voor het eten van plantaardig voedsel is de boodschap die
door Dylan Belgrado, illustratie Paul Kuczynski
SENSE wil uitsturen.
Doordat SENSE nog niet werd erkend
door de UGent, kan de vereniging nog niet
rekenen op financiële steun van de universiteit. De oprichters betaalden alle kosten tot
nu toe zelf, waaruit hun passie en bereidwilligheid voor het goede doel blijkt. SENSE is
niet van plan om leden te dopen en werkt
ook niet met een hiërarchie. De vereniging
richt zich als studentenvereniging in eerste
instantie tot studenten, maar staat open voor
iedereen die meer over veganisme en dierenrechten wil weten. De oprichters willen daarnaast niet enkel vegetariërs en veganisten
bijeenbrengen: mensen die vlees eten, en die
willen leren over veganisme, willen ze eveneens informeren.

Alle dieren voelen
SENSE werd opgericht door drie studenten moraalwetenschappen met een passie
voor dierenrechten en veganisme. Er zijn verenigingen aan de UGent, zoals UGent1010,
die studenten informeren over vegetarisme
vanuit een ecologisch standpunt. SENSE ijvert voor vegetarisme en (vooral) voor veganisme vanuit een ander standpunt. “Wij zijn
gestoeld op een ethisch principe dat andere
voelende wezens ook belangen hebben en
dat het onjuist is om die belangen vanuit een
antropocentrisch standpunt te negeren”, verklaart Tim. SENSE onderscheidt zich dus van
vergelijkbare verenigingen doordat ze benadrukt dat dieren voelende wezens zijn en dat
zou als argument moeten gelden om hen niet
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te misbruiken. “De grootste motivator voor
ons is dat we andere dieren als wezens met
een bepaalde morele status zien.”
De stichtende leden van SENSE zijn veganisten en hebben een specifieke visie op veganisme. Tim verduidelijkt: “Veganisme is
eigenlijk een verwerping van speciesisme, dat
is de discriminatie van levende wezens gebaseerd op biologische soort. Veganisme is ook
de ethische overtuiging dat een ander voelenswezen nooit iemands bezit kan zijn. Voor
ons is veganisme dus meer dan een dieet of
een levensstijl. Het is een morele overweging
en een ethische visie.”
Een ecologisch alternatief voor het eten
van vlees van zoogdieren en vissen dat recent
veel in het nieuws komt, is het eten van insecten. Voor veganisten is dit echter geen optie:
“Insecten hebben een heel primitief zenuwstelsel waardoor die wezens wel een bepaalde
gewaarwording hebben. Het is echter onzeker
in hoeverre die gewaarwording vergelijkbaar
is met die van zoogdieren. Toch vermijden
veel veganisten het eten van insecten, omdat
we nog niet weten of die dieren pijn kunnen
ervaren.” Volgens Tim is het ook niet zo dat
insecten de enige manier zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan: "Een volledig plantaardig dieet is ook haalbaar, gezond
en lekker.”

Vechten voor rechten
SENSE wil er ook voor zorgen dat er meer
veganistische maaltijden worden geserveerd
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in de studentenrestaurants, dit is iets waar
andere studentenverenigingen volgens hen
niet mee bezig zijn. Daarnaast is de vereniging van plan studenten te informeren over
het gezondheidsaspect van een veganistisch
dieet en wil ze aantonen dat veganisme niet
minder gezond en lekker is dan een dieet op
basis van vlees.
Naast het sensibiliseren en informeren
van geïnteresseerden over dierenrechten en
veganisme, wil SENSE aan activisme doen
om bepaalde zaken aan de UGent te veranderen. Een van hun doelen is het onderwerp
‘dierenrechten’ in het curriculum van Moraalwetenschappen krijgen: “Het is zo dat er
binnen het curriculum van Filosofie en Moraalwetenschappen weinig aandacht is voor
dierenrechten. We willen dit onderwerp op
de kaart zetten en studenten bewust maken
dat dieren nog steeds rechten nodig hebben.
We hopen volgend semester een debat te kunnen opzetten met proffen van de ethiek over
dierenrechten waarin het onderwerp serieus
wordt genomen.” Daarnaast zijn ze ook van
plan het debat rond vivisectie op universiteiten weer aan te gaan. “We willen de alternatieven bekijken en vooral in vraag stellen of
het wel kan dat we gratuit dieren gebruiken
in experimenten.” Ze zouden in de toekomst
vivisectie willen afschaffen aan de UGent.
SENSE wil duidelijk niet enkel informeren
en gelijkgestemden bijeenbrengen. “We zouden graag een impact hebben op de studenten en de universiteit”, aldus Tim. ■

www.schamper.ugent.be

Laat u niet vangen door vis
Van 18 tot en met 22 november is het Duurzame-VISweek in de resto’s van de UGent. Tijdens
die week worden de studenten er attent op gemaakt dat de visvangst nog vaak desastreuze gedoor Brecht Vissers, cartoon Nick Dillen
volgen heeft voor ons leefmilieu.
De EU

Vorig jaar was die Duurzame-VISweek een
enorm succes. De organisatoren — onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de UGent
— sloegen toen een charter van de Universiteit Gent aan de haak, waarin werd beloofd
het visaanbod in de talrijke resto’s van de universiteit te verduurzamen. “Dat doe je niet
van vandaag op morgen natuurlijk. In het
verleden was maar 9 à 10% van het visaanbod
in de resto’s duurzame vis, terwijl dat vandaag
meer naar de 40 à 50% neigt”, zegt Jan Reubens, mariene bioloog aan de UGent en medeorganisator van de Duurzame-VISweek.
“Voor de student is er weinig veranderd. Een
belangrijke stap in de verduurzaming is het
veranderen van het aankoopbeleid van de
universiteit. Ze gaan de vis selecteren die van
een goede populatie komt, maar ook met een
goede techniek gevangen is. Kabeljauw was
vroeger gewoon kabeljauw. Vandaag is dat
een kabeljauw met een MSC-label.” Dit jaar
is het thema van de Duurzame-VISweek de
bijvangst.

De Europese Unie is onlangs ook op de kar
gesprongen en zal maatregelen nemen om
bijvangst te voorkomen. Zo mag bijvangst
vanaf volgend jaar in bepaalde gebieden niet
meer worden teruggegooid en zullen schepen
uitgerust zijn met materiaal om dat allemaal
te controleren. Alle bijvangst moet aan wal
worden gebracht en zal van het quotum afgetrokken worden. Daarmee wil de EU onder
andere selectieve vistechnieken bevoordelen.
De plannen om het beleid aan te passen
zijn er. Is die Duurzame-VISweek dan nog
wel nodig? “Die akkoorden komen natuurlijk
op lange termijn in uitvoering”, zegt Jan Reubens. “Ze zijn bovendien nog niet concreet
in werking. Het probleem van de bijvangst is
zeker nog niet opgelost. Bovendien moeten
de veranderingen niet enkel uit de visserijsector komen, ook de consument speelt een
belangrijke rol. Hoe meer sensibilisering, hoe
beter.”

Bijvangst

Het doel

Bij visvangst op grotere schaal zitten vaak
grote hoeveelheden ongenode gasten tussen
de netten. Dat is wel degelijk méér dan de
cartooneske laars die een amateurhengelaar
uit het kanaal vist. Het gaat van bodemdieren
en te kleine vissen tot zeevogels, haaien en
dolfijnen. Die bijvangst wordt teruggegooid
en overleeft dat vaak niet, een verspilling van
middelen en milieu.
Er zijn nochtans selectievere manieren om
aan het vissen te gaan. Nu worden bijvoorbeeld netten gebruikt die over de bodem slepen. Zo vangen ze niet alleen bodemdieren
zoals zeesterren en andere Spongebobpersonages, maar wordt de bodem ook beschadigd.
Een tot de verbeelding sprekend alternatief
is de pulskor. Dat is een vistechniek waarbij
elektrische pulsen door een net worden gestuurd dat boven de bodem zweeft. Die pulsen zijn zo gekozen dat een bepaalde vissoort
daar op reageert, opspringt en zo netjes gevangen kan worden.

“Het doel van de Duurzame-VISweek is de
algemene problematiek binnen de visserijen
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aan te kaarten”, aldus Reubens. “Veel mensen
denken dat vis een goed of duurzaam alternatief is voor het minder duurzame vlees. Maar
wij willen aantonen dat vis ook niet altijd oké
is. Niet alle vis is met evenveel zorg voor het
milieu gevangen. Als je een duurzame keuze
wil maken moet je daar wel rekening mee
houden. De student kan bewust gaan kiezen en zo een signaal geven. Als je enkel nog
duurzame vis eet, geef je een positief signaal
naar de visserijen om verder te investeren in
een duurzamere vloot.”
Om u in die keuze te helpen zullen bijvoorbeeld viswijzers uitgedeeld worden in de
resto’s. In de restaurants De Brug, Campus
Coupure, Astrid, Dierengeneeskunde, FPPW
en Kantienberg zal er bovendien actief campagne worden gevoerd. “Daar zullen we een
infostand hebben met uitleg over wat bijvangst nu juist is en wat er kan gebeuren om
het te verminderen.” Het neusje van de zalm
is een lezingenavond op donderdag. De sprekers zullen er uitleg geven bij hun onderzoek
en hoe het gelinkt is aan duurzame visserij. ■
Op donderdag 21 november zijn er om 20
uur lezingen op Campus Sterre in auditorium
Valère Billiet, gebouw S8.
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Erasmus: kruisende wegen
Nu de blokperiode in aantocht is, worden de slides stilletjesaan afgedrukt, de eerste boeken
opengeslagen en de eerste kernwoorden in fluo gezet. Erasmusstudenten moeten examens afleggen in hun nieuw land van bestemming, of er staan hen examens te wachten na hun terugkeer.
Een Gentse uitwisselingsstudente in het buitenland en een een studente op Erasmus in Gent
vertellen hoe zij zulke stressvolle situaties aanpakken.
door Ayana Dootalieva
Charlotte, 20 jaar

Mariya, 36 jaar

Toegepaste Taalkunde: Russisch – Engels
(Moskou, Rusland)

Linguistics: Political Discourse (Odessa,
Oekraïne)
“Nu ik aan mijn doctoraat werk in Gent,
heb ik meer vrijheid en flexibiliteit om zelf
te bepalen hoe ik mijn werk aanpak. Het feit
dat ik nu nog eens toegang heb tot een betere database voor mijn onderzoek maakt een
enorm verschil. Zo’n onderzoek neemt het
merendeel van mijn tijd in beslag, waardoor
een goede planning natuurlijk essentieel is.

“Als het komt op studeren voor de examens ben ik geen persoon met uitstelgedrag.
Een studieplanning heb ik nooit gemaakt,
maar ik zorg er wel voor dat ik op tijd begin
met studeren. In Moskou ligt de moeilijkheidsgraad van de Engelse vakken lager dan
in België, maar de andere vakken kon ik in
het begin moeilijk volgen omdat de docenten
tamelijk snel Russisch spraken. Pas na enkele
weken begon ik beter te verstaan wat ze zeiden! Hier moeten we ook veel minder theorie
studeren dan in Gent, maar in plaats daarvan
krijgen we meer huistaken zoals vertaalwerk
of essays schrijven.”
Of ze in Moskou ook examens moeten afleggen met multiplechoicevragen en giscorrectie? “Ik kan niet zeggen hoe de examens in
Rusland verlopen omdat we hier geen blokperiode en ook geen examens hebben. We
worden enkel gequoteerd op onze aanwezigheid en inzet. Ik ben hoe dan ook absoluut
geen fan van deze ondervragingsmethode”,
aldus Charlotte. “We hebben ook veel minder
lesuren dan in België. Bovendien beginnen ze
vaak later op de dag, waardoor ik mijn studies gemakkelijker kan combineren met het
uitgaan. Als ik terugkom naar België in januari, zal ik geen examens moeten afleggen.”

Ik ben me bijvoorbeeld nu al aan het voorbereiden op de drie presentaties die ik in de
toekomst moet geven en de twee papers die ik
zou moeten indienen.”
“Ik probeer altijd wel wat tijd te vinden
voor mijn vrienden en door de vrijheid die
ik heb als doctoraatstudent is een combinatie
tussen studies en uitgaan in zekere mate mogelijk. Ik zal één jaar in Gent verblijven en na
mijn terugkeer naar Oekraïne zal ik nog een
laatste examen moeten afleggen vóór mijn eigenlijke doctoraatsverdediging.” ■

Russisch studeren

Onderwijskort: gebedsruimte aan vub
DB Aan de Vrije Universiteit Brussel werd
een groepje islamitische studenten, dat op
een gang in een van de gebouwen samenkwam om er te bidden, ‘vriendelijk’ verzocht
om dat niet meer te doen. De VUB stelde wel
informatie beschikbaar over adressen buiten
de universiteit waar de studenten terechtkunnen om hun geloof te beoefenen. Die instellingen liggen echter vaak op meer dan een
kwartier van de universiteit, wat niet handig
is voor studenten die vijf keer per dag moe-

14

Schamper 534

ten bidden en ook hun lessen willen volgen
of andere verplichtingen op de universiteit
hebben. Een stille ruimte op de universiteit
zou hen toestaan om te kunnen bidden zonder dat ze daarvoor lessen of andere zaken op
de VUB hoeven te missen.
Studiekring Vrij Onderzoek organiseerde
een debat omtrent de kwestie waaruit bleek
dat het voorstel om een stille ruimte in te
richten weinig tegenstanders heeft. Dat een
multireligieuze gebedsruimte zonder pro-

UGENT

blemen kan werken, werd bovendien reeds
bewezen door onder andere de KU Leuven
en de Universiteit Antwerpen. De VUB verwierp in het verleden echter al aanvragen
i.v.m. stille ruimtes omdat ze vrijzinnig is en
weigert om het even welke religieuze activiteit te faciliteren. Het is nog afwachten of de
universiteit deze keer wel bereid zal zijn om
een stille ruimte te voorzien, al is het slechts
voor een proefperiode. Het debat over religieuze ruimtes is er alleszins weer geopend. ■
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Waar onderzoek en artistieke produktie samenkomen.
Donderdag 21 november 2013 | 20u: <M&M> Darkness

Logos Mens & Machine robot orkest met dansers, performers en musici: Dominica Eyckmans, Emilie De Vlam,
Moniek Darge, Zam Martino Ebale, Sebastian Bradt, Xavier Verhelst en Kristof Lauwers, o.l.v. Godfried-Willem Raes

Maandag 9 december 2013 | 20u: Lecture recital door Lukas Huisman

Over Evryali van Xenakis en Kl 16 van Stockhausen (in samenwerking met School of Arts, doctoral studies)

Dinsdag 17 december 2013 | 20u: <M&M> White
Woensdag 15 januari 2013 | 20u: <M&M> 2014
Bomastraat 24-26-28, Gent
www.logosfoundation.org

Hoedje af voor
doctorandi!

Vorige week werd
n.a.v. Bloedserieus in het
Ufo, in het Boerekot en
in het donorcentrum van
het Rode Kruis minstens
874 liter bloed afgetapt
van 2185 donoren. Daarmee doet Bloedserieus
weer wat beter dan de
vorige najaarsactie waaraan 2101 gegadigden participeerden. De volgende
kans om in het kader van
Bloedserieus mensenlevens te redden, wordt ons
aangeboden begin maart
2014.

Sinds begin november ontvangen doctorandi van onze UGent
een baret bij de uitreiking van
hun doctoraat. De stuurgroep
Waardering van Engagement van
Personeel en Studenten (WEPS)
drukte het idee door dat eerder gelanceerd werd door dr. Stijn Baert.
Onlangs werd het voorstel goedgekeurd door het bestuurscollege
en werd een deel van de UGentbegroting uitgetrokken voor deze
baretten. Een enorme verrijking
voor de kleerkast van elk doctorandus, maar in vergelijking met
de stoere Finse doctorandi die een
zwaard ontvangen, stelt een baret
in feite weinig voor. Pittig detail:
dr. Stijn Baert kreeg als verrassing
een baret ondanks het feit dat hij
zijn doctoraat (in de Economic
Sciences) behaalde in augustus
2013, terwijl de doctorandi die in
september en oktober afstudeerden geen baret ontvingen. Als daar
maar geen ruzie van komt!

Longlist van
scriptiep

Onlangs we
van de Vlaam
2013 vrijgegeve
genomineerden
van 486 inzend
we met trots z
studenten afko
de UGent: Pie
(Master in de
wetenschappen
, Athina Van M
ter in de Rechte
Backer (Master
engineering). O
december word
gesteld en op 1
bekend gemaak
winnaar is van
kelijk is het ook
tien genomine
zijn, wie zei oo
man het superie

n de Vlaamse
prijs 2013

erd de longlist
mse scriptieprijs
en. Van de tien
n, uit een totaal
dingen, kunnen
zeggen dat er 3
omstig zijn van
eter De Decker
Communicatien: journalistiek)
Melkebeke (Masen) en Pieter De
r of Biomedical
Op maandag 3
dt de shortlist op17 december zal
kt worden wie de
€ 2500. Opmerk dat acht van de
eerden vrouwen
ok alweer dat de
eure geslacht is?

10 tips om
genante spoedopnames
te vermijden
We steken allemaal wel eens iets uit, de ene al
wat vaker dan de andere. Vaak geeft een hoge
dosis aan alcohol, al dan niet in combinatie
met een marginaal feestje, een hogere kans
om op de spoedafdeling te belanden.
Hieronder tien tips om de lompste ongelukjes
te vermijden.

Toegangsexamen
geneeskunde gebuisd!
Het toegangsexamen geneeskunde heeft gefaald, meldde Het
Laatste Nieuws vorige week. Vijftien studenten mogen nu toch
een opleiding arts of tandarts
aansnijden, ondanks het feit dat
ze eind augustus een onvoldoende haalden. Een oplettende student wou zijn examen inkijken,
waarna bleek dat er een fout was
gekropen in het correctiesysteem.
Eén vraag werd foutief verbeterd
zodat de examencommissie alle
examens opnieuw inkeek en bijgevolg vijftien studenten toch slaagden. Aangezien het academiejaar
al zes weken oud is, is het voor
deze artsen in spe geen sinecure
om die zes lesweken in te halen.
Daarom werd aan de verschillende universiteiten gevraagd om
een ‘gepersonaliseerd leertraject’
samen te stellen opdat deze nieuwe studenten hun achterstand in
no time kunnen wegwerken. De
examencommissie wil dergelijke
fouten in de toekomst vermijden
en de inzageprocedure vanaf nu
in september houden.

1) Laat je als jongen nooit pijpen door iemand met een beugel. Het
kan fout aflopen. Héél fout.
2) Lampen, bloempotten, standbeeldjes en andere prullen; daar
blijf je best van af. Laat je vooral niet overtuigen om die in een
van je lichaamsopeningen te steken. De spoedartsen hebben betere dingen te doen.
3) Laat een fuifbandje nooit met een aansteker inkorten. Statistieken van het Rode Kruis wijzen erop dat lompe brandwonden
een van de meest voorkomende accidenten zijn op fuiven.
4) Heb je nog nooit alcohol gedronken, maar wil je daar verandering in brengen? Begin dan met een pintje en spaar de twintig
wodka-redbulls voor wanneer je meer ervaring hebt.
5) Heb je tip vier genegeerd? Dan hopen we dat je niet wil testen of
je kan vliegen. Neen, dat lukt niet, zelfs niet als je uit het raam
van je kot springt.
6) Laat je als dame nooit wijsmaken dat jongens je liever zonder
kleren zien. Zeer toepasselijk tijdens de komende wintermaanden. Onderkoelingen kunnen blijvende letsels veroorzaken.
7) Heren: vrouwen kicken op gasten die veel durven. Er zijn natuurlijk wel grenzen. Een duikje in het water dat overal in Gent
te vinden is, is bijvoorbeeld een brug te ver. Lage temperaturen
kunnen namelijk blijvende effecten op je voortplantingsorganen
hebben.
8) Eetwedstrijden na een nachtje uitgaan is ook niet aan te raden.
Naast de overdosis calorieën die je binnen krijgt, kan dit enorme
maagproblemen veroorzaken.
9) Girls, deze is voor jullie. Gebruik nooit een frikandel om jezelf
te bevredigen. De kans is groot dat deze binnenin je zou ontdooien, in stukjes breekt en restjes achterlaat. Kan pijnlijk zijn.
En vies.
10) Sta nooit in de moshpit, en zeker niet als je niet weet wat een
moshpit is. Draag ook schoenen, deze kunnen je tenen beschermen tegen andere lompe mensen die op je voeten stappen.

Wetenschap
Soares

Pavlovs bij
Honingbijen hebben een uitstekende
reukzin. Verstopte explosieven, chemicaliën,
maar ook biomarkers die kunnen duiden op
een bepaalde ziekte worden opgepikt door
oplettende speurbijen. De ontwerpster Susana Soares zette deze kunst naar haar hand
en ontwierp een glazen toestel bestaande uit
twee kamers. Een van de twee kamers wordt
bezet door een leger honingbijen dat getraind
is in het herkennen van biomarkers in uitgeademde lucht. De bijen worden getraind op
dezelfde manier als Pavlovs hond: eerst krijgen ze de geur die opgespoord moet worden
onder de voelspriet gewreven, gevolgd door
een royale portie suikerwater. Na enkele herhalingen associëren de bijen de geur met de
zoete beloning. Bij het blazen in het glazen
toestel komt de lucht terecht bij de honingbijen. Als ze op je afvliegen, kan je geen leuke verrassing verwachten. De bijen kunnen
je dan misschien niet steken, maar zijn wel
getraind in het opsporen van diabetes, tuberculose en sommige vormen van kanker. Dat
steekt ook.

Voor altijd jong
Een recent gepubliceerde studie in het
toonaangevend wetenschappelijk blad Cell
brengt de eeuwige jeugd een stapje dichterbij. De onderzoekers ontdekten dat het eiwit
Lin28a, dat normaal enkel aangemaakt wordt
in ontwikkelende embryo’s, zorgt voor herstel in volwassen muizen. Hao Zhu en zijn
collega’s gingen dit na door een stel muizen
die genetisch aangepast waren, zodat ze het
Lin28a weer aanmaakten wat tumoren mee te
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geven, hun oortjes te perforeren of de punten
van de tenen van jonge muizen af te knippen.
Tot hun verbazing kwamen ze er allemaal
weer bovenop. De verbazendste ontdekking
was dat Lin28a de biologische leeftijd van de
cel reset. Let-7, een RNA-molecule die zorgt
voor het ouder worden van een cel, wordt
uitgeschakeld door Lin28a. Daarnaast strooit
het manusje-van-alles ook wat peper in het
gat van de mitochondriën, de kerncentrales
van een cel. De verkoop van minirokjes en
spannende speedootjes schiet momenteel nog
niet de lucht in: Lin28a is een molecule die
moeilijk te manipuleren valt met medicijnen.

Rome. De archeologen groeven het paleis en
zijn vijftien meter hoge muren op in een zeer
geordende structuur, wat duidt op de georganiseerde ondergang.

Portus blootgelegd

Tranen

Tranentrekkers
Portus
Archeologen van de universiteit van Southampton zijn erin geslaagd een volledig
beeld te krijgen van Portus, de majestueuze
haven van het oude Rome. In de fleur van
zijn leven bood de haven onderdak aan zo’n
350 schepen en verzorgde hij de aanvoer van
graan, wijn, olijfolie en slaven. Daarnaast
legden de archeologen het mysterie rond het
verdwijnen van Portus bloot: de haven werd
niet neergehaald door vijandelijke troepen,
maar door de Byzantijnen zelf. Portus werd
als de achilleshiel van Rome beschouwd, gezien de voortdurende vrees voor invallen en
een overname door de vijand. In de tweede
eeuw bouwde keizer Trajanus het meesterwerk, waarbij hij de site dan ook maar meteen voorzag van — onder andere! — een
amfitheater, een warenhuis en een keizerlijk
paleis met zestig kamers. Simon Keay, die
de leiding heeft over de opgraving, ziet dit
als bewijs voor het belang van Portus voor

wetenschap

Onderzoekers uit Israël bestudeerden het
effect van verse vrouwentranen, geoogst van
de wangen van gevoelige vrouwen die ze een
tearjerker voorschotelden. Ze vonden een
chemische stof in de tranen die ervoor zorgt
dat testosterongehaltes kelderen en seksuele
lusten slinken. Ook sommige dieren lozen
chemische stoffen in hun tranen die het gedrag van andere dieren tegenover hen beïnvloeden. Zo wrijft de blinde molrat tranen
in zijn vacht om zijn soortgenoten minder
agressief te maken. Tranen als beschermende reflex, zoals bij zand dat in ogen belandt,
hebben een geheel andere samenstelling dan
deze emotionele tranen. De hoop heerst dan
ook dat deze ontdekking bijdraagt tot het
oplossen van het mysterie rond het waarom
van menselijke tranen bij verdriet. Noam Sobel, de hoofdonderzoeker, denkt niet dat de
chemische stof zich enkel in vrouwentranen
bevindt en is er zo goed als zeker van dat ze
ook zal worden teruggevonden bij mannen
door Clara Casert
en kinderen. ■
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Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt
Park Meeters tweewekelijks
ten strijde tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele
doel: het volk weer kritisch
laten nadenken. En soms wat
baantjes trekken.
Hoewel ik mijn gekwelde geest nu al enkele malen in uw gezicht gewreven heb, merk ik
dat er nog steeds mensen zijn die mijn serieux
in twijfel trekken. Ik kan daarom alleen maar
verwijzen naar de situatie van mijn intellectuele voorganger Charles Darwin; hoongelach als het zwarte schaap de kudde kennis
probeert bij te brengen, standbeelden en de
status van halfgod wanneer blijkt dat de blèrende schapen het dan toch verkeerd hadden.
Ik lees dan ook nergens dat meneer Darwin
toegaf aan de easy way out en zich simpelweg
een stukje lood door de hersenlobben gejaagd
heeft. Ik kan u daarom verzekeren: ook ik zal
geen afstand doen van mijn taak als brenger
van de wijsheid, rest assured.
Nu ik in uw achting gestegen ben, kan ik
meteen overgaan tot de orde van de dag: achterlijkheden de wereld uit helpen.
Picture this: u bent weer die kleine uk van
pakweg vijftien jaar geleden en heeft zonet
een kleine winkelkar aan brood en Samsonworst door uw strotje geduwd. Aangezien
zulke Breugeliaanse taferelen door de mama
alleen maar toegelaten waren in de vakantie,
zal een zwembad niet veraf zijn. Echter, vooraleer de koddige teentjes van uw toekomstige hobbitvoeten het water raken, weerklinkt
mama’s vertrouwde stem: het komende halfuur is het zwembad een no go zone. Waarom?
Onmiddellijk na het eten gaan zwemmen is
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gevaarlijk, je wacht best eerst een halfuurtje. Daarom.
Voor de gemiddelde moederkloek is het
algemene kennis dat zwemmen direct na het
eten slecht is. De een zegt dat je er maagkrampen van krijgt, de ander dat je het bewustzijn
verliest en nog een ander dat je spieren in
kramp schieten en je bijgevolg zou kunnen
verdrinken.
Alle drie de gevallen ontstaan ten gevolge
van een te lage aanvoer van bloed naar de organen in kwestie. Tijdens de vertering hebben
maag en darmen immers een hogere bloedtoevoer nodig waardoor er bij zwemmen na
het eten niet genoeg voor iedereen zou zijn.
Sta me toe even beknopt de bloedcirculatie van uw lichaam te schetsen. Bloed is
cruciaal voor elk levend weefsel. Niet alle
organen krijgen echter altijd evenveel toegestuurd, simpelweg omdat sommige ervan
niet continu even actief zijn en daarom met
minder ook wel rond komen. Ruwweg kan
je de bloedvloei naar drie groepen indelen.
De eerste zijn de levensnoodzakelijke: hersenen, nieren, longen, hart en lever. De tweede
en derde zijn het spijsverteringsstelsel en de
spieren.
Het is hier dat de gemiddelde mens te
kort door de bocht gaat. Er zou niet genoeg
bloed voor alle groepen zijn. Dat is een beetje
kortzichtig, het lichaam heeft voor zulke si-

tuaties namelijk vrij complexe mechanismen
die erin bestaan het bloed beter te verdelen
en ook beter te benutten. Bij de spieren zorgt
adrenaline er zo voor dat ze uit eenzelfde
hoeveelheid bloed meer zuurstof kunnen onttrekken dan in rust. Andere processen zorgen
dan weer voor dilatatie of constrictie van de
bloedvaten waardoor het bloed eerder naar
prioritaire organen gestuurd zal worden. Er
zal nog steeds een verhoogde toevoer nodig
zijn, maar zo vermindert de vereiste hoeveelheid al wel. Het is bovendien ook niet zo dat
een werkende maag opeens liters bloed meer
nodig heeft, de stijging is relatief gezien vrij
klein.
Om een kort besluit te trekken: zwemmen
na het eten kan geen kwaad, je lichaam kan
in zulke gevallen perfect voor zichzelf zorgen, in tegenstelling tot wat de meesten soms
denken. Voordat u nu vol naïeve euforie een
quadruple Big Mac naar binnen steekt om
vervolgens duikbootje te gaan spelen: eten
met mate is key. Te veel of te vet eten vraagt
een grotere inspanning van uw maag en darmen, dus tenzij u met hevige krampen door
uw eigen wolkje braaksel wilt zwemmen is
eating the American way geen goed idee. ■
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door Park Meeters
opgetekend door Lorenz Kempeneers
cartoon: Robbe Verschueren

Schamper 534

19

Hokjesdenken over emotie
Interview met Luiz Pessoa

We staan er maar zelden bij stil, maar René Descartes heeft ons ferm gebrainwasht. Denken en
voelen, dat zijn twee aparte dingen, punt. Psychologisch onderzoeker Luiz Pessoa toont dat de
door Fabrice Luyckx
grenzen tussen beide vager zijn dan we dachten.
Prof. dr. Luiz Pessoa, is een onderzoeker
aan het Maryland Neuroimaging Center in de
Verenigde Staten, meer bepaald in the Laboratory of Cognition and Emotion. Dat zou
al genoeg moeten prijsgeven over de onderzoeksinteresses van de man. Overgevlogen
uit Brazilië als wiskundige en computerwetenschapper, zoekt hij tegenwoordig de grenzen op van waar de rede stopt en waar emotie
begint. Of bestaan die grenzen helemaal niet?
En geven de hersenen ons een antwoord op al
onze vragen?
Hoe komt een wiskundige bij onderzoek
naar de hersenen en emotie?
“In het begin werkte ik vooral met artificiële netwerken en computationele modellen.
Na verloop van tijd was ik dat abstracte beu
en werd ik geïnteresseerd in de natuurlijke
kant van de dingen, de echte hersenen. Dan
ben ik onderzoek gaan voeren naar visuele
verwerking en perceptie, hoe dat in de hersenen werkt. Op een gegeven moment is er
toen een doctoraatsstudent naar mij gestapt
die hersenonderzoek wou doen naar de moraliteit van mensen. Omdat er in die tijd nog
maar weinig hersenscanners bestonden in
Brazilië, moesten we aankloppen bij een collega. Die stelde voor om samen het onderzoek
uit te voeren. Omdat het hele moraliteitsonderzoek nogal ver van mijn bed was, suggereerde ik om te kijken naar de verwerking
van emotionele stimuli. Dat leunde dichter
tegen mijn onderzoek van visuele verwerking
aan. Uiteindelijk heeft dat mijn interesse aangewakkerd voor emotie.”
Waar spitst uw onderzoek zich precies
op toe?
“Ik ben geboeid door de dingen die we
omschrijven als emotie en hoe die interageren met zaken die we bestempelen als ‘cognitie’, zoals geheugen of perceptie. We hebben
de neiging om naar de geest en de hersenen
te kijken alsof die uit kleine onderdeeltjes bestaan. Je hebt een stukje perceptie, een stukje
motorcontrole en dan heb je nog een stukje
emotie. Ik probeer te onderzoeken hoe afzonderlijk die deeltjes zijn. Het is veel logi-
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daaruit voortkomen niet langer ‘cognitief ’ of
‘emotioneel’ zijn. De signalen zijn zo geïntegreerd dat ze niet meer als zuiver cognitief of
als zuiver emotioneel omschreven kunnen
worden.”

scher om aan te nemen dat ze geïntegreerd
zijn, bijna onderling afhankelijk.
Sommige onderzoekers stellen die interactie voor door een pijltje te tekenen van emotie naar cognitie en eventueel terug. Maar in
feite zijn er zodanig veel pijltjes die van het
ene naar het andere lopen, dat het belachelijk wordt om ze nog te tekenen. De delen een
naam geven maakt het gemakkelijker om erover te praten, maar het kan een misleidend
beeld geven. Je moet ze benaderen als een geïntegreerd systeem.”

Een van de problemen in emotie-onderzoek is dat er geen duidelijke definitie
is over wat als emotioneel bestempeld kan
worden.
“Ik probeer het bijna zonder definitie te
benaderen. We moeten proberen om emotie
meer vanuit een geïntegreerd perspectief te
bekijken. Dan maakt het niet zoveel uit hoe
je emotie benadert. Dat kunnen zaken zijn
die puur positief of negatief zijn, of meer als
‘aangenaam’ of als ‘onaangenaam’ bestempeld
worden, of zelfs foto’s van emotionele gezichten die blij of droevig zijn. De resultaten uit
onderzoek tonen aan dat die verschillende
emotionele stimuli een effect hebben. Een
daarvan omschrijven als ‘de ware emoties’,
helpt ons niks verder.”
Is dat dan geen probleem om studies te
vergelijken?
“Nee, dat denk ik niet. Want op het niveau
van experimenten is het wel goed gedefinieerd. We zijn het eens over welke manipulaties we als emotioneel bestempelen. Een
onderzoeker zei ooit: ‘Er is geen controverse
over de resultaten, die zijn kristalhelder. Het
probleem zit hem in de interpretatie, daar
loopt het mis.’”

De erfenis van Descartes

Een dure gok

Denkt u dat te veel onderzoekers nog
steeds in deze dualistische termen denken?
“Ja, dat denk ik wel. Er is wel een grote
verandering gebeurd in de laatste vijftien à
twintig jaar, deels door hersenonderzoek.
Dat onderzoek heeft meermaals die interactie tussen de twee systemen aangetoond. In
veel onderzoek zie je hoe emotionele inhoud
de perceptie beïnvloedt. Onderzoekers debatteren dan over hoe vroeg die invloed wel
niet is. Ik geloof dat zodra de twee gebieden
met elkaar beginnen praten, de signalen die

In hoeverre denkt u dat hersenonderzoek
een bijdrage kan leveren aan uw onderzoek
naar de integratie tussen de systemen?
“Ik heb zelf veel belangstelling voor het
in kaart brengen van de structuren van het
brein. Spijtig genoeg denk ik niet dat het ons
zoveel zal helpen. De hersenen zijn zo complex, er zijn zoveel verschillende paden die je
kan trekken, dat je er elk idee mee kan ondersteunen.
Biologie en psychologie zijn zo inherent
verschillend van fysica. In fysica kunnen
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mensen het oneens zijn over de interpretatie
van bijvoorbeeld kwantummechanica. Maar
op het einde van de dag werken hun berekeningen en wetten nog steeds op dezelfde manier. Die staan gewoon vast. Ze hebben een
soort van externe zekerheid. Psychologie en
biologie hebben die externe zekerheid niet.
We hebben enkel de beschrijving.”
Denkt u dat the Human Brain Project hier verandering in zal brengen?
“Ik denk dat elke benadering
nuttig is, maar ik blijf sceptisch over de benadering die
ze hanteren. Ze vertrekken
vanuit het microscopische
en trachten het geheel met
al zijn complexiteiten van
daaruit op te bouwen. Ze
hopen dan dat op een gegeven moment het hele
spel daaruit zal tevoorschijn komen. Ze kunnen
gelijk hebben en dat zou extreem nuttig zijn. Maar het is
een heel dure gok.
Stel dat ik alle middelen heb
om de hersenen na te bouwen, ik
plaats ze in een robot en die begint
met de wereld te interageren. Wat leer
je daar dan uit? Je hebt een kopie, geen
model. Om een model te hebben, moet je
vereenvoudigen en moet je weten wat in je
formule noodzakelijk is. Waarom zou je iets
zo complex bouwen als het met minder ook
voorspeld kan worden? Sometimes having
everything is not the answer.
In de Verenigde Staten loopt er een project dat de hersenen van een zebravis in kaart
heeft gebracht. Alle hersencellen lichten op.

Ze hebben gigantisch veel data en weten niet
wat ermee te doen. Soms zie je interessante
golven van activatie. Maar wat betekent het?
Het is alsof je vanuit de ruimte naar de lichtjes op aarde kijkt en zo probeert te begrijpen
hoe alles werkt.”

Hokjesdenker.

Science fiction
Zijn er praktische implicaties aan uw
werk?
“Zeker. Als er één ding is dat ik hoop dat
mijn werk doet, dan is dat het hokjesdenken aan de kaak te stellen. In de Verenigde

Staten is er nu een sterke beweging tegen de
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, een handboek voor psychiaters met de soorten van mentale stoornissen,
n.v.d.r.). Daarin worden scherpe grenzen gesteld aan wat bijvoorbeeld depressie is en wat
een angststoornis is. In de praktijk is dat helemaal niet zo en bestaan er veel gevallen van
mensen met meerdere stoornissen tegelijk.
Als je stoornissen niet meer gaat zien als
aparte vakjes, maar eerder als een verdeling op een dimensie, los je veel
problemen op, zowel op het vlak
van onderzoek als op het vlak
van behandeling. Ik suggereer
dat mijn werk hetzelfde doet,
maar dan op het niveau van
de hersenen. We moeten
stoppen met het hokjesdenken en meer denken in termen van een geïntegreerd
geheel dat op verschillende
plaatsen in een verdeling kan
vallen.”
Hoe ziet u de toekomst van
het emotieonderzoek?
“Misschien is de ultieme grens
uiteindelijk de grens van sciencefiction. Ik denk dat er nog veel gaat
veranderen binnen hersenonderzoek.
Tegenwoordig bestaat er al een brain-computer-interface, het gaat om apen die met hun
hersenen een robotarm kunnen besturen. Na
die motorcontrole is de volgende stap misschien het geven van gevoel aan die arm. Op
die manier krijg je volwaardige interactie met
de buitenwereld. Zodra je start te interageren
met de wereld, heb je te maken met emotie.
When you put the body in the equation, there’s
emotion.” ■

I–Brain
& pIlls
Dag V/D weteNschap

Zondag
24 NOV ’13
13u – 19u

Medicalisering wordt
algemeen omschreven
als het proces waarbij
normale aspecten
van het leven meer en
meer in termen van
ziekte en gezondheid
worden benaderd.
Ons dagelijkse leven
komt daardoor steeds
meer in de invloedssfeer van de medische
wereld terecht.

UFO Universiteitsforum
sint-pietersnieuwstraat 33
9000 gent – gratis inkom
geen voorkennis vereist!

alle info: www.breinwijzer.be

Eos Gouden Pipet
Onze Alma Mater baart mooie zonen. Twee van hen werden onlangs geselecteerd voor de Eos
Gouden Pipet, een bekroning voor jonge wetenschappers. Tot 22 november kan u stemmen op
de beste kandidaat. Hieronder alvast de redenen waarom u op hen moet stemmen.

Jelle De Smet
Wat?
"Momenteel onderzoek ik de mogelijkheden om elektronica en lcd-technologie in
contactlenzen te integreren waardoor die
ogenschijnlijk futuristische aanvullingen krijgen, zoals het lezen van je e-mails via je contactlenzen, of waardoor we een geneeskundig
instrument kunnen ontwikkelen voor oogafwijkingen zoals ouderdomsverziendheid.
Ons onderzoek is dus tweeledig, waarbij het
ene eerder biomedisch van aard is en waarbij
het andere voorlopig nog toekomstmuziek is,
maar waarin we zeker geloven."
Wie?
"Mijn naam is Jelle De Smet. Momenteel
werk ik mijn doctoraat af bij de Vakgroep
Elektronica en Informatiesystemen, die deel
uitmaakt van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Enkele jaren terug
ben ik daar ook afgestudeerd als burgerlijk
natuurkundig ingenieur in de toegepaste natuurkunde."

Waarom geselecteerd?
"Ik heb veel internationale belangstelling
gekregen omdat ik er als eerste in geslaagd
ben om lcd-technologie te ontwikkelen die
geïntegreerd kan worden in contactlenzen.
Een filmpje op YouTube van een demonstrator waarop we een simpel dollarteken lieten
verschijnen (als opstap naar een heus contact
lens display) had na een paar dagen enkele
honderdduizenden hits. De volgende stappen in dat onderzoek blijken echter niet sim-

pel te zetten, omdat we nog op enkele zaken
geen antwoord hebben. Het verschijnen van
een klein symbooltje dat je attent maakt dat
je bijvoorbeeld een e-mail ontvangen hebt op
je smartphone zou al een grote stap zijn. Zover zijn we echter nog niet en we leggen ons
nu vooral toe op het gebruik van smart contact lenses (contactlenzen met ingebouwde
elektronica) voor geneeskundige toepassingen. Veel mensen, 45-plussers, ondervinden
bijvoorbeeld problemen bij het lezen (i.e.
ouderdomsverziendheid). Vandaag de dag
wordt dat euvel verholpen door multifocale
lenzen of brillen maar deze werken niet altijd
even efficiënt, want het gaat om een passief
instrument dat een actieve natuurlijke impuls
moet verhelpen. Een actieve smart contact
lens zou hier een superieure oplossing voor
kunnen zijn, omdat die de persoon in kwestie in staat zou stellen zowel veraf als dichtbij
scherp te zien, naargelang de situatie. Het zal
misschien nog enkele jaren duren, maar de
slimme contactlenzen komen er volgens mij
door Arno Vanhollebeke
sowieso." ■

philippe de smedt

Wie?
"Mijn naam is Philippe De Smedt. Momenteel ben ik postdoctoraal onderzoeker
aan de Vakgroep Bodembeheer, dat is in de
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Ik
ben archeoloog van opleiding."
Wat?
"Mijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op het gebruik van bodemsensoren.
Dat zijn instrumenten waarmee we zonder
de bodem in te gaan variaties in de onder-
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grond in kaart kunnen brengen. Het is een
beetje vergelijkbaar met de manier waarop
er in de geneeskunde in een lichaam gekeken
wordt zonder daar effectief in te gaan snijden. Met behulp van een elektromagnetisch
signaal brengen we elektrische en magnetische bodemkenmerken in kaart. Hiermee
kunnen we vervolgens de samenstelling van
de bodem bepalen en krijgen we eveneens
een beeld van de menselijke ingrepen in de
ondergrond. Omdat we een sensor gebruiken
die gelijktijdig verschillende bodemvolumes
opmeet, krijgen we een driedimensionaal inzicht in de elektrische en magnetische variaties in de ondergrond."
Waarom geselecteerd?
"In het kader van mijn doctoraat aan de
Vakgroep Bodembeheer hebben we in de
Moervaartdepressie (nabij Klein-Sinaai) bij
toeval een middeleeuwse site ontdekt met
onze bodemsensor. Op basis van onze data
hebben we, samen met de Vakgroep Archeologie, twee kleine opgravingen gedaan. Die
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opgravingen zijn door de archeologen volledig geregistreerd in 3D met behulp van fotogrammetrie. Wij hebben die 3D-gegevens
van de opgravingen gecombineerd met onze
meerlagige sensordata. Op die manier hebben we een driedimensionaal beeld kunnen
maken van hoe dat middeleeuwse landschap
nu nog aanwezig is in de bodem. 3D-reconstructies in musea of in de archeologie zijn
vaak gebaseerd op interpretatie, op basis van
historisch en archeologisch onderzoek. Maar
het model dat wij gemaakt hebben, is eigenlijk een zuiver feitelijk model, er zit niks van
interpretatie bij. Verder is ook de integratie
van bodemkundige en archeologische gegevens via geofysische prospectie een nieuwe
invalshoek. Het laat ons toe om een meer volledig beeld te krijgen van leefomgevingen in
het verleden." ■
door Fabrice Luyckx
Laat op deze pagina je stem horen voor
de UGent:
http://www.eoswetenschap.eu/goudenpipet
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Biowiskunde bij de Boeren

Dat wiskunde de basis vormt van een zeer uitgebreid gamma aan onderzoeksdomeinen, was
voor iedereen al duidelijk. Zelfs de leerlingen secundair onderwijs van Latijn-Moderne talen
krijgen steevast drie uur wiskunde per week voorgeschoteld. Onze bètawetenschappen — en
bijgevolg onze wereld — draaien nu eenmaal rond getallen, vergelijkingen, grafieken en meer
door Arno Vanhollebeke
van dat lekkers.
2013 werd door de UNESCO uitgeroepen
tot het internationale jaar ‘Mathematics of
Planet Earth’. In concreto betekent dit dat er
honderden wetenschappelijke organisaties,
universiteiten en onderzoekscentra zich in
2013 toeleggen op onze mooie blauwe planeet en wiskundige modellen samenstellen
of toepassen op actuele biologische kwesties. Niet dat dit vroeger nog niet gebeurde,
integendeel. Enkel werd het nu meer op een
globale schaal gedaan en met meer interactie tussen de verschillende onderzoeken. Van
onze eigenste UGent is het vooral de Vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en
Bio-informatica van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen die participeert aan het
initiatief.
Naar aanleiding van ‘Mathematics of Planet Earth’ organiseerde de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen de Biowiskundedagen:
gedurende drie dagen werden honderden secundaire leerlingen aangezet tot toekomstig
wiskundig onderzoek van natuurlijke processen. Dr. Ir. Jan Baetens organiseerde de Biowiskundedagen en gaf de openingslezing.
Baetens: “Dat UNESCO nu haar schouders gezet heeft onder ‘Mathematics of Planet Earth’ zorgde er vooral voor dat in de
Verenigde Staten en in Canada een zekere
hoeveelheid extra onderzoeksmiddelen vrijgesteld werden. De Vlaamse overheid van
zijn kant, voorziet dan weer een extra financiële stimulans voor de STEM-disciplines (Sci-
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ence, Technology, Engineering, Mathematics,
n.v.d.r.). Dat wiskunde een probleem vormt
voor veel studenten binnen de (toegepaste)
wetenschappen moedigde ons ook aan om
mogelijk toekomstige studenten warm te maken voor wiskunde, want we merken nu toch
wel dat de wiskundige vakken allerminst populair zijn.” Er wordt ook samengewerkt met
burgerlijk ingenieurs en andere vakgroepen,
want het beslaat een breed gamma aan onderzoeken, conform de variatie aan natuurlijke fenomenen.

Variatie troef
Gaande van de verspreiding van besmettelijke ziekten tot waterzuivering en de propagatie van vloedgolven, een waslijst aan
fenomenen kunnen verklaard en in kaart gebracht worden a.d.h.v. wiskunde en haar toepassingen. Verschillende onderwerpen zoals
bosbranden, schimmels, dierlijke productie,
waterzuiveringsprocessen en migratie worden door onze bio-ingenieurs onderzocht.
“Momenteel leg ik mij persoonlijk toe op de
groei van schimmels. Jaarlijks wordt er veel
hout afgebroken door schimmels en door het
in kaart brengen van de groei van die schimmels kunnen we meer preventieve maatregelen nemen zodat er minder hout verloren
gaat. Het gaat hier om onderzoek op microschaal en nog kleiner. Anderen houden zich
dan weer bezig met bosbranden. Zij verza-

melen data over bosbranden zodat we toekomstige voorspellingen kunnen doen over
bosbranden in een regio met dynamische
modellen die dus in tijd variëren.”
Dit kan allemaal eerder theoretisch lijken,
maar niets is minder waar. “Het EFFIS (The
European Forest Fire Information System)
staat rechtstreeks in contact met het Monitor
Information Centre (MIC) dat instaat voor
de reactie op natuurrampen in de verschillende Europese lidstaten. Dit systeem zal binnen afzienbare tijd uitgebreid worden opdat
het kan gebruikt worden ter voorspelling van
toekomstige bosbrandperimeters. Op die manier wordt onze theorie al snel in de praktijk
omgezet, aangezien in het bosbrandseizoen
bijvoorbeeld verschillende landstaten vergaderen en dan hun blusvliegtuigen mobiliseren naar de risicozones. Zo spelen we kort op
de bal.”
In de toekomst moet er dus nog meer onderzoek gedaan worden, maar ze zijn al op de
goede weg. Wat betreft die bosbranden volgen
ze ook een streefdoel: “Als we nu kijken naar
de Overstromingsvoorspeller (een online applicatie die het risico op overstroming aanduidt
per straat, n.v.d.r.) moeten we stellen dat ons
doel voor de bosbranden daarmee overeenstemt: een handige online applicatie samenstellen zodat burgers thuis weten welk risico
ze lopen en in welke mate ze voorzorgsmaatregelen moeten treffen.” ■
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cultuur
agenda

Beste vrijgezellen van onze Alma Mater:
er is hoop! Stilletjes verschijnt het eerste licht
aan de horizon, een date komt in het zicht.
En niet zomaar een date. Nee, een heuse Date
With The Night op donderdag 21 november,
in de Vooruit nota bene. Put on your dancing
shoes en maak je klaar om een hele nacht te
swingen tijdens de vierde verjaardag van dit
maandelijks evenement. Groots zal het zijn,
liefde op het eerste zicht verzekerd.
Wie echter niet zo veel zin heeft in rock’n-roll, maar toch eens lustig de benen wil
laten rondzwieren, kan zijn hormonen de
dag erna (22/11) laten opzwepen door de Colombiaanse Paola Marquez, die met bigband
Maguaré, de ambassadeur van de Cumbia
in Europa, een fantastische Latino party zal
brengen, eveneens in de Vooruit. Maguaré
komt zijn debuutalbum Cumbia Insomnia
voorstellen, waar het in de media al lovende

Maguaré

24

Schamper 534

recensies voor kreeg. De avond wordt afgesloten met de Londense DJ Frankie Francis
en nadien het Gentse duo The Rudies.
And the party goes on … Iedereen voelt
het, het wordt koud, de bomen zijn onderhand gepluimd van hun bladeren, jenever
wordt en masse boven gehaald: de feestdagen
naderen. Zo ook in de muziekwereld, waar
op 22 november Sint-Cecilia gevierd wordt,
de patroonheilige van de muzikant. De Charlatan doet dat op geheel eigen wijze met een
KISS Belpop editie die zijn weerga niet kent.
Onder meer Guy-Ohm, Thang en Gayrald
zullen de draaitafels beroeren om de ultieme
dansvloer te scheppen.
Minstens even opwindend maar toch
anders, zal het concert in de Handelsbeurs
zijn van kamermuzikanten Antje Weithaas,
Alexander Lonquich en Tanja Tetzlaff. Met
hartverscheurende muziek zullen deze mensen met hun piano, cello en viool de toeschouwers op 28 november betoveren en met
een krop in de keel de nacht in laten gaan.
Kamagurka daarentegen zal zijn toeschouwers eerder totaal verweesd en ontdaan
achterlaten. Met zijn voorstelling Sprook
neemt hij het publiek mee in een krankzinnige, knettergekke en absurde rollercoaster
doorheen een landschap van welgeteld twee
bomen. Het zal geen verrassing wezen dat
men zelfs hierin kan verdwalen tijdens dit
kijk- en luisterspel (28/11).
Wat minder bizar is de theatervoorstelling
van Romeo & Juliette op 25 en 26 november.
Dit betekent echter niet dat het minder boeiend zal zijn, integendeel. De regisseur Yves
Beaunesne zet, mede dankzij zijn eigen jeugdervaringen, deze Shakespeare-klassieker
volledig naar zijn hand. De Capulets en Julia
worden gespeeld door Vlaamse acteurs, Romeo en de Montagues worden vertolkt door
Waalse acteurs. Geen paniek voor de taalanalfabeten onder ons: de Franse gesprekken
worden netjes voorzien van boventiteling.

cultuur

En dan nog dit
28/11: Naar goede gewoonte is het ook dit
jaar weer Museumnacht. Dit betekent dat de
Gentse musea open blijven tot 1 uur ’s nachts,
dat er speciale voorstellingen of acts zijn en
dat bezoekers verwend worden met een hapje of een drankje. Tevens is het ook volledig
gratis.

The Heliocentrics
20/11: Op deze avond passeert het negenkoppige collectief The Heliocentrics in de
Charlatan. Verwacht u aan een experimentele
muziekavond waarbij latin, jazz en afrobeat
gecombineerd en gekneed worden tot een
unieke sound. Zij worden voorafgegaan door
de Belgische band 74 Miles Away, die hun
laatste album zelf omschreef als “een muzikale trip met invloeden van jazz-funk tot boogie, overgoten met vintage analoge synths en
een 2013-feel.”
Voor de bluesliefhebbers is er nog iedere
eerste woensdag van de maand een elektrische blues jam in Damberd, en iedere derde woensdag van de maand een akoestische
jam in Hotsy Totsy. Het staat elke muzikant
(drummer, gitarist, zanger, bassist, …) vrij
om mee te doen. ■
door Thibaut Jageneau
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de tekenklas

Draw me like one of your French girls
In Home Fabiola staat een klein lokaaltje dat volgestouwd is met klei, schetsblokken,
houtskool, verfkwasten … De nachtmerrie van neuroten met een kuismanie, de natte
droom van het zootje ongeregeld dat er driemaal per week samenkomt: het schildersatelier
van onze Alma Mater. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag maken ze kunst naar
een naaktmodel.
door Thomas Smolders, foto Thomas Smolders
Terwijl in de verte de pingpongballetjes
van enkele studenten weerkaatsen, draalt het
model wat onwennig rond voor ze uit de kleren gaat. “Het is mijn eerste keer dat ik voor
de modelstudies poseer. In KASK doe ik het
regelmatig maar dat is toch nog iets anders.
Er is meer vrijheid, daar merk je — vooral in
de hogere jaren — dat men meer op zoek gaat
naar een eigen stijl, terwijl de studenten hier
voornamelijk leren omgaan met nieuwe technieken.”
In die ontdekkingsreis worden ze bijgestaan door oud-studenten van het KASK of
Sint-Lucas, zoals ‘leraar’ Ritsart. Of Stijn of
David, afhankelijk van de avond. “Wij doceren allen dezelfde onderwerpen, maar benaderen ze vanuit een verschillende invalshoek”,
verklaart Ritsart. “Vanavond geef ik les over
monotypes, schilderen aan de hand van een
druktechniek. Ruwweg komt het erop neer
dat je schildert op een plexiglas, waarna je
een afdruk maakt op flinterdun papier.”
Aan de hand van ‘snelschetsen’ warmen de
studenten zich op. Twee à drie minuten wordt
er geschetst, waarna het model van pose wisselt. Voor haar is het hard werk: nu eens ligt
ze languit in de zetel, dan weer zit ze op een
hoge barkruk, zonder ook maar een vin te
mogen verroeren. Alles voor de kunst!
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Dat er niet alleen studenten aanwezig zijn,
bewijst Willem: “Ik heb vroeger op KASK gestudeerd, maar vind het wel leuk om hier wat
te tekenen. Daarvoor kom ik met plezier na
m’n werk rechtstreeks naar het atelier.”
Het kille TL-licht gaat uit en een spot
wordt op het model geplaatst. Ritsart loopt
intussen rond en plaatst kaarsen in wijnflessen op de tafels van zijn studenten. Door
het zo donker te maken kan je pas echt letten op de clair-obscur. De één is druk in de
weer met kneedgom en potlood, de ander
zweert bij houtskool. Al wat telt is het stille
gekras op het papier voor hun neuzen. Dat er
een model poedelnaakt op een versleten zetel ligt lijkt iedereen intussen wat vergeten te
zijn. Dit heeft niets met seksualiteit te maken,
maar alles met sensualiteit.
De vlag ‘schilder- of tekenklas’ dekt de lading niet, zo verduidelijkt Emilia, die in haar
tweede jaar taal- en letterkunde zit. “Sinds vorige week komt schilderen aan bod, voordien
maakten we eerder schetsen en tekeningen.
Binnenkort staat ook boetseren op het programma”, zegt ze terwijl ze druk in de weer is
met haar monotype. Haar handen veegt ze af
aan een vod of haar overjas, die al bevuild is
met klodders verf. Dichter bij het schildersleven kan een mens niet komen.

Ritsart geeft tips en kijkt mee over de
schouders van zijn pupillen, al moet hij daarvoor wel balanceren op de vensterbank die al
volstaat met kunstwerken. “Eigenlijk willen
we een grotere zaal die echt van ons is. We
hebben de ruimte nodig om ons materiaal te
stockeren. Bovendien geeft het een enorme
vrijheid als we eens niet op tafels maar vaker
met echte schildersezels zouden kunnen werken, bijvoorbeeld. En we zouden nog meer
leden kunnen werven, want voorlopig zijn de
lessen zo’n groot succes dat we inschrijvingen
moeten weigeren.”
Wie er in het tweede semester lessen wil
volgen, zal er dus snel bij moeten zijn wanneer de inschrijvingen in maart beginnen.
Voor 60 euro krijg je zes lessen in het atelier,
al het nodige materiaal en de professionele
begeleiding. De modelstudies gaan door in
Home Fabiola — tenzij er een groter lokaal
vrijkomt — en vinden wekelijks plaats (er
zijn drie lesdagen per week, waarvan je er één
uitkiest). Voor zij die twee linkerhanden hebben, maar toch van kunst houden is er goed
nieuws: in mei zullen de kunstwerken van de
modelstudies tentoongesteld worden. ■
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Knusse kunst
op kot
Waarom kunst op kot meer
is dan een schilderij van Rubens

Wacht je al een tijdje om eindelijk de twee machtigste wereldleiders te ontmoeten in een hilarisch formaat? Of wil je liever
in stilte luisteren naar een gedicht in handenstand? Of hou je
meer van vechtende kunstwerken? Kunst is meer dan een schilderij van Rembrandt of Rubens! Op 19 november organiseert
AmuseeVous voor de vijfde opeenvolgende keer haar unieke
Kotroute in Gent, waarbij kunst buiten de museummuren breekt.
door Yana Morren, foto Max Van Hemel

Amanda Terpstra (26) is het culturele brein
achter én tevens ook de regio-coördinator van
AmuseeVous, de organisatie die de Kotroute
in Gent in goede banen leidt. “Met dit project
door en voor jongeren willen we de drempel
tussen jongeren en musea zo klein mogelijk
maken”, vertelt ze daarover.

9 koten, 9 talenten
Er is goed en er is slecht nieuws. We beginnen met het slechte nieuws: er heerst nog
steeds een kloof tussen jongeren en musea. De
afgelopen maanden al in het S.M.A.K., STAM
of MSK geweest? Voilà. Het goede nieuws is dat
AmuseeVous daar met de Kotroute verandering in brengt. ‘Kunst’, ‘kot’ en ‘jonge, studerende knapen’? Hoe laat je deze drie begrippen in
godsnaam samenvloeien? AmuseeVous slaagt
erin met de Kotroute, een kunstevenement dat
plaatsvindt op dinsdag 19 november. In negen
verschillende koten wordt er kunst tentoongesteld door jonge kunstenaars met unieke
talenten. Studenten kunnen er in hun eigen
omgeving kunst bewonderen op verschillende
manieren en via diverse voorstellingen. Reden
genoeg om die dinsdagavond voor één keer uit
je luie zetel te komen.

The place to be
Met een warme jas, stapschoenen een
vleugje zin in kunst op zak, trek je die bewuste
dinsdagavond om 19u30 naar het S.M.A.K. in
Gent. Dit museum zal de hele avond lang het
infopunt van dienst zijn. Vanaf dit vertrekpunt,
dat kick-off genoemd wordt, begin je een route
langs negen verschillende koten die elk op hun
manier omgetoverd worden tot een paradijs
vol kunst. De koten liggen verspreid tussen het
S.M.A.K. en het historische centrum van Gent.
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Onder andere wilde fotografen, een dichtersoffensief en een indrukwekkende stem zullen kunst op een pakkende en controversiële
manier tot je door laten dringen. Zo is er het
dichterscollectief Omfloerst, dat vorig jaar nog
uitgebreid aan bod kwam in Schamper. “Omfloerst is een Gents dichterscollectief dat graag
de poëzie in de mensen hun gezichten smijt.
Ons 50ste optreden wordt de Kotroute en
voor poëzie betekent dat samen in een knusse
ruimte ons werk voordragen en de mensen uitnodigen om over de poëzie te praten. We verwachten op de Kotroute een kamer, tot de nok
gevuld, vol poëzie en wijn.”

Talent gezocht én gevonden!
Via een oproep kon je je tot en met 11 oktober kandidaat stellen als jonge kunstenaar,
als vrijwilliger of ook als kotgenoot in het bezit van een gezellig kot. Daar kwam een lijst
met negen verschillende kunstenaars uit voort.
AmuseeVous selecteerde de kunstenaars en
koten zo uit dat er voor ieder wat wils is die
avond: een uitgebreid en gevarieerd aanbod
staat jullie te wachten!

Lekker praktisch
Wil je zeker zijn van een toegangsticketje?
Je kan tot de avond voordien een polsbandje
bestellen aan 1 euro. Dit doe je door te mailen
naar info@amuseevous.be. Wie daar geen tijd
voor heeft kan er ook de avond zelf één kopen,
maar dan kost het je wel drie euro. De polsbandjes zijn op te halen aan het S.M.A.K. De
kotroute start om 19 uur en gaat door tot 23.30
uur. In tegenstelling tot andere steden gaat de
Kotroute een halfuur langer door omdat, zo
zegt Amanda Terpstra lachend, “Gent meer
rock-‘n-roll is dan de rest!” ■

www.schamper.ugent.be

Lang leve de tv!

Elke dag weer komen talloze Vlaamse gezinnen in de woonkamer samen om een ritueel uit te
voeren dat ‘tv-kijken’ heet. De televisie bestaat amper een eeuw, maar is nauwelijks weg te denken uit ons leven. Daarnaast heeft de opkomst van het medium invloed gehad op ons leven en
de maatschappij. Lang leve de tv!, een tentoonstelling door televisiemakers gehouden in de
Sint-Pietersabdij, loodst ons door zestig jaar Vlaamse televisie. door Willem-Jan Persoons, foto Femke Baeke
De televisie deed voor het eerst haar intrede in België in 1953. Het toenmalige Nationale Instituut voor Radio-Omroep breidde
haar aanbod uit met een nieuw beeldmedium. Wat oorspronkelijk geacht werd als een
fenomeen van voorbijgaande aard, werd al
snel het belangrijkste object in de woonkamer van menig gezin. Wie programma’s zoals
‘De Slimste Mens ter Wereld’, ‘Man Bijt Hond’
of ‘Dagelijkse Kost’ niet kent, moet de voorbije jaren wel onder een steen geleefd hebben.
Veel televisieprogramma’s behoren vandaag
tot het collectieve geheugen. We denken dan
ook met nostalgie terug aan de tijd waarin
‘Samson en Gert’, ‘Pokémon’ en ‘The Power
Rangers’ werden uitgezonden. En nostalgie is
nu net het gevoel dat de tentoonstelling ‘Lang
leve de tv!’ wil opwekken.

Nostalgische reis door de tijd
Wie de tentoonstelling binnenstapt, merkt
al snel dat het veeleer een expositie van de
nationale omroep is. Al van aan de ingang
word je begroet door het ‘bolleke’ van Marc
Vertongen en de ‘moto’ van Samson en Gert.
De bezoeker kan zowaar een tijdreis maken

www.schamper.ugent.be

doorheen de geschiedenis van de VRT. Een
minpunt is wel dat andere televisiezenders
zoals VTM of VT4 blijkbaar geen plaats krijgen in de tentoonstelling. Ze krijgen slechts
af en toe een eervolle vermelding.
Het mag dan wel lijken alsof je een tijdreis
maakt, ze verloopt zeker niet chronologisch.
De tentoonstelling is opgedeeld in verschillende thematische ruimtes. Zalen met namen
als ‘Studio Quiz’, ‘Studio Fictie’ of ‘Studio
Sport’ belichten de verschillende aspecten
van zestig jaar televisiegeschiedenis. Interactiviteit met het publiek is een belangrijk aspect van de tentoonstelling. De organisatoren
hadden allerminst de bedoeling om er een
saaie museumwandeling van te maken. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld zelf ‘Het Journaal’ presenteren of een pintje drinken in het
café van ‘FC De Kampioenen’.

Het maatschappelijk belang
van televisie

sor Stijn Joye legt ons uit waarom televisie nu
net zo belangrijk is voor onze maatschappij.
“We leven vandaag zonder meer in een beeldcultuur en televisie is daar een belangrijke, zo
niet bepalende, hoeksteen van. De openbare
omroep is een belangrijke drijvende kracht
van de maatschappij en bovendien een soort
van barometer die aangeeft hoe de maatschappij in elkaar zit.” Verder heeft de televisie ook invloed gehad op de politiek, het
familieleven en de economie. We kunnen het
maatschappelijk belang ook vanuit een andere hoek benaderen. Wanneer we ons richten
op de opdrachten die de openbare omroepen krijgen, zien we twee belangrijke functies. De eerste is een democratische functie.
Een openbare omroep moet bijdragen aan
het goed functioneren van de democratische
maatschappij. Tot slot heeft een omroep ook
een belangrijke culturele functie. Ze brengt
de kijker cultuur bij en stimuleert de culturele omgeving waarin ze actief is. ■

Televisie gaat veel verder dan puur vermaak. Het medium vervult ook een maatschappelijke functie, iets wat ook duidelijk
gemaakt wordt in de tentoonstelling. Profes-

Wie zelf eens wil wandelen door de geschiedenis van zestig jaar Vlaamse televisie
kan nog tot 27 april terecht in de Sint-Pietersabdij.
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THE GREAT GATSBY van Baz Luhrmann

Omdat film
onze passie is
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort. En niet
te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.

FOTO

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

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

volg ons ook op facebook

de gierenclub - strzelecki & vranckx
LDP De Belgische striptekenaar Caryl
Strzelecki stelde aan Rudi Vranckx voor om
een graphic novel te maken over zijn ervaringen als oorlogscorrespondent. De Gierenclub
verwijst naar de besloten Facebookgroep
waarin journalisten mekaar tippen waar het
nieuws zich bevindt. De striproman vertelt het verhaal van de revoluties in Tunesië,
Egypte, Libië en Syrië: Vranckx praat met de
moeder van Bouazizi (de Tunesiër die zichzelf in brand stak en het symbool van de
revolutie werd), Nawal el Saadawi (een moslimfeministe en een politiek activiste die opkomt voor vrouwenrechten), kinderen die het
slachtoffer zijn van de oorlog in Libië, etc. Je
krijgt als lezer m.a.w. een meerstemmige getuigenis van de gebeurtenissen in deze Arabische landen.
Strzelecki wou ook de ziel van Rudi
Vranckx blootleggen. Elke revolutie in het
boek wordt voorafgegaan door een gesprek
tussen beide heren als duiding. Je leest ook
persoonlijke uitspraken en je ziet de dood
in een aantal prenten sterk naar voor komen. Maar het boek mist hier en daar aan
diepgang: de verschillende gebeurtenissen

mogen uitgebreider aan bod komen en de
beelden die Strzelecki gebruikt ter illustratie
zijn soms replica’s uit het televisiejournaal.
Daardoor zijn ze eigenlijk te herkenbaar en
vormen ze geen echte meerwaarde. Je weet
dat een aasgier telkens opnieuw op zoek gaat
naar het gevaar en geconfronteerd wordt met
gruweldaden en lijken. Hoe zwaar dit na jarenlange ervaring doorweegt, kom je echter
bijna niet te weten.
Het boek wordt opgedragen aan overleden
journalisten in conflictgebieden. Net daarom
mist de emotionele insteek aan kracht. De
weemoedigheid zou, zoals de uitzichtloosheid en de emotionele verslagenheid, veel
meer aanwezig mogen zijn. Anderzijds blijft
er wel iets mysterieus hangen rondom de persoon Rudi Vranckx en dat spreekt aan. Je wil
hem als lezer echt wel beter leren kennen. De
Gierenclub is een mooie striproman die tracht
een gezicht te geven aan de Arabische Lente.
Er werd ontzettend veel verwacht en vergelijkingen met Joe Sacco konden niet uitblijven.
Gelukkig blijft Rudi Vranckx elke dag een
beetje held. ■

het vonnis - jan verheyen
Evo Het rechtbankdrama scoort in Vlaanderen. Het begon met de documentairereeks
‘De Rechtbank’, die de keurige burger een blik
achter de schermen van justitie gunt. Dan
kwam daar ‘De Ridder’ bij, een serie die menig jurist op de zenuwen werkte door de vele
onjuistheden. Jan Verheyen ging mee met de
trend en treiterde die mierenneukende juristen nog wat meer door zijn nieuwste film de
foutieve titel Het Vonnis te geven.
Laat die juristen maar muggenziften, Het
Vonnis is een ijzersterke film. Het verhaal
draait rond Luc Segers die door het lint gaat
wanneer de moordenaar van zijn vrouw en
kind vrijkomt door een procedurefout. De
hele zaak ontaardt in een juridische strijd tus-

Boek

sen de volksheld die het systeem op de knieën wil krijgen en de rechtsstaat die zich moet
verantwoorden. Wel jammer dat Verheyen
vooral de focus legt op het rechtbankdrama
en de aanloop naar het eigenlijke proces niet
zo nauwgezet uitwerkt (Segers is alom geliefd, maar tijdens zijn rouwproces blijkt hij
plots geen vrienden of familie te hebben).
Eens in de rechtbank, komt Verheyen op
dreef en is de film een plezier om naar te kijken. Elke partij en haar standpunten komen
genuanceerd aan bod. Bij iedere nieuwe wending in het proces wordt de kijker gedwongen
zijn mening te herzien. Hier geen populistisch
betoog, maar een intelligente rechtbankthriller die aan het denken zet. Het proces bouwt

film
op naar een climax en de slotpleidooien zijn
om de vingers bij af te likken. Aan welke kant
je ook dacht te staan, bij elk betoog slaat de
twijfel weer toe.
Verheyen wordt bijgestaan door een sterke cast. Koen de Bouw is overtuigend als de
gebroken Luc Segers. Veerle Baetens doet je
door haar indrukwekkende betoog geloven
dat er aan haar een briljant advocate verloren
gegaan is en Jan Leysen schittert als de minzame en scherpzinnige meester De Cock.
Het Vonnis is een meeslepende film die
entertainment overstijgt door de kijker uit
te dagen. Dat de titel eigenlijk ‘Het Arrest’
had moeten zijn, is dan ook een vergeeflijk
foutje.■

De klimaattop, wij waren er bij!
Betogen is helemaal hip, dat bewezen de Belgen in Polen. Met meer dan tienduizend zakten ze
af naar de klimaattop in Warschau en toonden de staatshoofden dat het groene gedachtegoed
leeft. En ze waren er zeker niet alleen om een gratis vliegticket naar de Duivels in Brazilië te
door Joost Depotter
veroveren.
De Groene Duivels, zo doopte Bondsvoorzitter François De Keersmaecker de meest
recente duivelopdracht. Die opdracht hield
in dat de eerste vijfhonderd supporters die
zich op de COP 19 in Warschau incheckten
via Foursquare, gratis naar Brazilië mochten.
“De supporters overtreffen steeds weer onze
wildste
dromen”,
zo klinkt het bij De
Keersmaecker. “Meer
dan
tweeduizend
duivelfans hebben
dit weekend ingecheckt en dat terwijl
we de opdracht pas
een week op voorhand hadden aangekondigd. Bovendien
was het dit weekend
poezenweekend in
de GAMMA. Het klimaat is heel belangrijk voor onze spelers
en ook het recente
drama in de Filipijnen heeft de jongens
enorm aangegrepen,
daarom wilden we
ons steentje bijdragen", besloot de apetrotse bondsvoorzitter.
En of ze een verschil hebben gemaakt! ‘We
climate, every fight we fight!!’ en ‘Filippino,
lalalalalalalaaa, lalalalalalalaaaa!!’ werden dé
protestsongs die de klimaattop van Warschau
omtoverden tot een bruisend sambafeestje
dat nog dagen zal nazinderen.
Maar er is meer. Naast de duivelsupporters,
die voor het merendeel een last minute vanuit
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Charleroi namen, was het vrijdagavond ook
drummen op de Brusselse perrons vanwaar
verschillende speciaal ingelegde klimaattreinen naar de top vertrokken. Het beeld van
de samengekomen Vlaamse jeugd was werkelijk imposant. Oud-politica Mieke Vogels
(Groen) moest zelfs een traantje wegpinken

gens halverwege Duitsland. “Maar de naam
daarvan ga ik je niet vertellen. Anders loopt
het er volgend jaar vol Belgen.” Haar interesse
voor het klimaat is vrij recent, maar ze gaat
wel al langer naar de kringloopwinkel en bovendien breit ze haar eigen mutsen. Voor de
betoging zelf heeft ze blauwe schmink meegenomen, om er uit te
zien als de Na’vi uit Avatar. “Iedereen draagt zo
een Fawkes-masker dezer dagen, en ik dacht,
Avatar, dat ging ook zo
wat over het klimaat?
Ma ’t is waar hé? (lacht)
Vind je ‘t leuk?” Gedurende de volledige top
bleef de sfeer opperbest onder de Vlaamse
protestgangers, met als
toppunt het moment
waarop Romelu Lukaku het tot Mayor van
het plein schopte.
Met meer dan tienduizend waren ze, dus
riep trendwatcher Tom
Softenon sneeuwman
Palmaerts op zijn blog
betogen uit tot dé nieuwe hype in sociale metoen ze haar dochter Venkel afzette aan het dialand. “Vorig jaar zagen we het vooral als
station: “Als dit je geen vertrouwen geeft in trend opkomen in andere delen van de wereld,
de toekomst, wat dan wel?!” Op de trein zelf denk maar aan Tunesië of Turkije. Nu merheerste een sweet festivalsfeertje met Belgi- ken we dat op vlak van klimaatconferenties
sche pintjes en flink wat gras.
de hippe mainstream het zo wat heeft over“Ik ben vorig jaar nog met zo’n trein naar genomen van de eerder stoffige boomknuffeeen beestig festivalleke in Hongarije geweest”, laars dus we kunnen echt wel spreken van een
vertelt Steffie-Gene Janssen, een vlotte stu- blijvertje!” ■
dente farmacie uit het pajottenland, mij er-

satire

www.schamper.ugent.be

door Lorenz Kempeneers

Interesse in studentenvertegenwoordiging?
Neem een kijkje op www.gsr.ugent.be en ontdek waar wij mee bezig zijn!
Vragen of ideeën? Mail naar info@gsr.ugent.be.
De Gentse Studentenraad is jouw stem aan de UGent!

Bouw mee aan
het paradijs

