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Eindelijk schijnt het zover te zijn. Uw vader mompelt het 
morrend vanachter zijn ochtendkrant. De behaarde marxisti-
sche stuver tiert het uit vanachter zijn megafoon voor zijn pu-
bliek van drie man en zijn lief. Uzelf loopt achter uw pint en 
uw piemel aan in de Overpoort en bent zich van geen kwaad 
bewust. Het raakt nochtans alle drie. Een verhoging van het in-
schrijvingsgeld is op komst. Dat is althans wat de politiek van 
plan is na de volgende verkiezingen als we de onheilstijdingen 
mogen geloven. Vlaanderen is uniek in West-Europa. Nergens 
anders betalen we zo weinig voor hoger onderwijs dan hier in 
ons kleine Vlaanderenland. Zelfs in het zo verguisde PS-gere-
geerde Wallonië betalen ze meer voor hun diploma. Er wordt 
graag laatdunkend gedaan over ons paternalisme en ons pro-
vincialisme, maar dit is iets om terecht trots op te zijn. Enkel de 
Scandinaviërs hebben nog meer democratische universiteiten, 
maar die leven dan weer op twee uur zonlicht per dag. Zo gaat 
het ideaalbeeld dat wij doorgaans naar de wereld willen uitstra-
len. 

De praktijk durft echter nogal wat van de theorie te verschil-
len. Wat de grootste verdedigers van ons toegankelijke onder-
wijssysteem vaak al dan niet bewust over het hoofd zien, is 
dat onze universiteiten helemaal niet zo democratisch zijn als 
iedereen denkt. Dan heb ik het niet alleen over de studenten 
die op de trappen les moeten volgen, of over de verhalen van 
overwerkte doctorandi die nachten moeten opblijven om hun 
werk af te krijgen. Dat zijn slechts symptomen van de onderfi-
nanciering. Het grote probleem is dat nog veel te vaak de ver-
keerde mensen gebruik maken van de vrijgevigheid van onze 
samenleving. Ook dat is helaas typisch voor Vlaanderen. Wie 
kent er niemand die een goedkope homekamer betrekt of van 
een studiebeurs geniet, terwijl diens ouders allesbehalve armoe-
zaaiers zijn? De truken van de foor zijn welbekend. Bovendien 
— laten we eerlijk zijn — heeft een universitair diploma sterk 
aan waarde verloren door de enorme toename van het aanbod. 
Alleen al in de rechten zijn ze met honderden te veel. Wie nu 
nog werkelijk carrière wil maken en de maatschappelijke lad-
der wil beklimmen, moet bijkomende diploma’s behalen in het 
buitenland of een MBA behalen aan een instelling als de Vlerick 
Management School. Daar ligt men minder wakker van demo-
cratische idealen en is het inschrijvingsgeld van Angelsaksische 
proporties. Dat alles wordt vaak over het hoofd gezien wanneer 
er gesproken wordt over de kosten van ons hoger onderwijs. Een 
verhoging van het inschrijvingsgeld zal daarin geen verandering 
brengen. Een mentaliteitswijziging is nodig. Want wie als stu-
dent al niet solidair wil zijn, zal dat later ook niet zijn. ■
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kortde ontdekking 
van theodor

Voor Theodor moet het studentenleven 
nog beginnen. In zijn eerste semester aan 
de UGent was hij veel te braaf, waardoor hij 
nog steeds single and ready to mingle is. Hij is 
op zoek naar die ene jongen waarmee hij de 
rest van zijn leven — of dit semester — wil 
doorbrengen. Op 3/3 staat het Verkeerd Ge-
parkeerd-café  op de agenda. Met wat gel in 
zijn haar, een gestreken hemdje en een liter 
parfum vertrekt hij op jacht. Via via maakt 
hij kennis met een burgiebink, die hem de 
dag erna (4/3) meeneemt naar de paintball 
van de VTK. De burgie bleek geen schot in de 
roos te zijn; het klikte niet tussen beide heren. 
Theo haalt zijn knuffelbeer Teddy uit de kast, 
en neemt hem mee naar bed.

Een tweede poging volgt op de Dessert-
avond (5/3) van Filologica. Daar stuit hij 
op een zoetgevooisde taalminnaar. Hij blijft 
maar praten en Theodor begint de hoop te 
verliezen. Op dat moment nodigt de jon-
gen hem uit naar zijn kot op Home Astrid, 
waar er op 6/3 stevig gefuifd zal worden. De 
blandino raakt dronken en onthult hem zijn 
duistere verleden. Dat schrikt Theo af en 
Teddy blijft weer bij Theodor slapen. Op de 
fuif hoorde hij wel iedereen over het galabal 
van WiNa (7/3) spreken. Dat wordt zijn vol-
gende poging. Bij het binnenkomen struikelt 
hij over zijn eigen veters, valt op de grond en 
gooit zijn kleine kans om iemand te ontmoe-
ten te grabbel. Teddy gaat een weekend mee 
naar huis.

Op maandag gaat hij naar de quiz van de 
Klassieke Kring (10/3) in de Therminal, om 
zijn kennis te toetsen. “Misschien ben ik niet 
slim genoeg om een vriend te vinden”, denkt 
hij. Na de bevestiging van zijn hypothese gaat 
onze Theo op het toilet wenen. Op de muur 
leest hij dat de Vlaamse Logopedische en Au-
diologische Kring een speeddate houdt op 
13/3. Een sprankeltje hoop! Het ziet ernaar 
uit dat het lukt, want daar leert hij een knap-
pe bink kennen. Het klikt tussen de twee en 

Theo’s nieuwste vlam stelt voor om diezelfde 
avond nog naar de praatavond van Kajira te 
gaan. Diep vanbinnen voelde hij iets dat hij 
nog nooit eerder had gevoeld. Nooit gedacht 
dat BDSM iets voor hem was. De praatavond 
was gezellig en Theo is nu van straat! Om dat 

te vieren gaat het kersverse koppel naar het 
Bal der Rechten (14/3), waar zij strak in ‘t 
pak het weekend zullen inzetten. ■

door Adel Mouchalleh 
cartoon Robbe Verschueren
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God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen 
vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper 
dat in zijn plaats. Vandaag: het Sint-Pietersplein.

Het Sint-Pietersplein: volgens enkelen het 
epicentrum van het studentenbestaan, voor 
de meesten een onbeduidend niemandsland 
tussen de bastions van de kennis en de (Over)
poort naar de onderwereld. Hoe is het toch 
ooit zover kunnen komen, vraagt u zich af. 
Een en ander wordt duidelijk na een verfris-
sende duik in de geschiedenis van het plein 
en de gelijknamige abdij.

Hoewel opgravingen aantoonden dat er 
ongeveer tienduizend jaar geleden al strop-
pendragers rondliepen in de omgeving van 
het Sint-Pietersplein, is het toch vooral 
in de vroege middeleeuwen dat de buurt 
echt vorm krijgt. De Sint-Pietersabdij 
speelt hierin een hoofdrol. Ze wordt in 
de tweede helft van de zevende eeuw 
gesticht door ene Amandus van Gent, 
een actieve Aquitaniër die voordien al 
de abdij van Sint-Baafs had opgericht 
en op die manier de heidense afstam-
melingen van de Gallo-Romeinse Blan-
dinus trachtte te evangeliseren. Of hem 
dat ook werkelijk lukte, blijft veertien 
eeuwen later nog steeds de vraag, ze-
ker als we op donderdagavond een blik 
werpen op de naburige Overpoort. Hoe 
dan ook werden zijn inspanningen nau-
welijks tweehonderd jaar later tenietge-
daan toen de Noormannen zowel abdij als 
kerk tot tweemaal toe plunderden. Na de — 
voorlopig althans — laatste verwoesting za-
ten de arme monniken in zak en as, maar dat 
was buiten de toenmalige graaf van Vlaan-
deren Arnulf I de Grote gerekend. Arnulfje 
zag wel wat in de monnikenkerk van de Sint-
Pietersabdij als grafkerk voor zijn ouders en 
liet ze met dat doel heropbouwen. Het heet 

dan ook geen wonder dat bij archeologisch 
onderzoek in 2006 op het Sint-Pietersplein 
de graven van enkele van zijn familieleden 
ontdekt werden. Ook het graf van Arnulf zelf 
kwam weer boven water.

De aandachtige lezer vraag zich wellicht 
af waarom die edelen hun laatste rustplaats 
kregen op het plein. In de twaalfde en der-
tiende eeuw werd de abdijkerk andermaal 
herbouwd in romaanse stijl. De lengte van de 
kerk werd aanzienlijk ingekort, waardoor Ar-
nulf en co buiten kwamen te liggen. Na een 

lange periode van bloei, uitbreiding en vooral 
rust tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw 
— louter onderbroken door faits divers als de 
Guldensporenslag, een grote hongersnood 
en de Zwarte Dood — was het in 1580 weer 
prijs: de beeldenstormers laten amper een 
steen overeind staan van de romaanse Sint-
Pieterskerk en ook de abdij krijgt het zwaar 
te verduren. Wanneer de alom bekende dich-

ter Cornelis Columbanus Vrancx in 1597 
als nieuwe abt aan het roer komt, kunnen 
de monniken weer gerust ademhalen. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw doen de 
aartshertogen Albrecht & Isabella de mon-
niken zelfs een nieuwe kerk cadeau, ditmaal 
van het barokke type.

Iedereen blij, iedereen tevreden, tot er eind 
achttiende eeuw weer een paar zo nodig keet 
moeten schoppen. De gevolgen van de Fran-
se Revolutie laten zich ook in onze contreien 
voelen en de monniken-pechvogels worden 

op 1 november 1796 uit de abdij gezet 
die ze op dat moment al give or take 
duizend jaar betrekken. De verbeurd 
verklaarde abdijgebouwen worden 
vanaf dan ingepalmd door soldaten. 
De parochiekerk wordt drie jaar later 
vernield, maar dankzij de inspannin-
gen van ene Karel van Hulthem blijft 
de Sint-Pietersabdijkerk gespaard. Ze 
wordt een opslagplaats annex museum 
voor schilderijen en andere kunstschat-
ten.

Onder Napoleon Bonaparte wordt 
het Sint-Pietersplein omgevormd tot 
marsplein en krijgt het zijn huidige 
rechthoekige uitzicht. Het kleine Franse 

mannetje besluit ook de aloude traditie 
van wijnproductie af te schaffen, misschien 
omdat de wijnranken hem te zeer herinneren 
aan zijn gedwongen vakantie op het eiland 
Elba. De studenten die bij mooi weer genie-
ten van de prachtige binnentuin van de abdij 
weten dat deze traditie in 2008 hervat werd. 
De virtuele gids Alison, de enige monnik die 
de abdij nog rijk is, kijkt goedkeurend toe. ■

door Jessie Van Cauter, foto Tijl Vercaemer
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Dubbelinterview sas van rouveroij & caroline gennez

De politieke zwaargewichten Sas van Rouveroij (Open VLD) en Caroline 
Gennez (sp.a) plaatsen het financieringsvraagstuk van het hoger onderwijs 
bovenaan de agenda. Beiden zien een uitbreiding van het onderwijsbudget 
als hoogst noodzakelijk. Door een verhoging van het inschrijvingsgeld wil 
de liberale UGent voorzitter extra middelen binnenhalen. Voor de socia-
listen is dat no pasaran en zal de Vlaamse overheid de extra centen elders 
moeten zoeken.

voorzitter ugent wil verhoging inschrijvingsgeld

Rond de middag arriveren we mooi op tijd op het 
secretariaat van de Open VLD-fractie. Daar staat een 
glunderende Sas van Rouveroij (Open VLD) ons op te 
wachten. Even later komt ook Caroline Gennez (sp.a) 
aan. Van Rouveroij: “Mijn excuses dat er geen brood-
jes zijn. Het is bijzonder sober hier.” Gennez lacht. “Ja, 
dat ben ik niet gewoon van Open VLD.” Waarop hij 
ons laat weten: “Ik ben dan ook een atypische libe-
raal.” De atypische liberaal is sinds dit academiejaar 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de UGent. Ca-
roline Gennez is op haar beurt sinds kort voorzitter 
van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Beiden 
combineren een actief politiek mandaat met het voor-
zitterschap van een grote onderwijsinstelling, beiden 
staan met één been in het onderwijsveld en met het 
andere in de politiek. Tot zover de gelijkenissen. 

Vanuit de politiek valt te horen dat een verhoging 
van het onderwijsbudget in de volgende legislatuur 
weinig haalbaar is. Is die verhoging noodzakelijk?

van Rouveroij: “Er is absoluut nood aan meer fi-
nanciële middelen. De vraag is natuurlijk vanwaar 
zo'n budgetverhoging moet komen. Ik betreur het 
dat de Vlaamse regering de komende jaren naar alle 
waarschijnlijkheid geen extra middelen zal toekennen 
voor het departement Onderwijs.”

Gennez: “Er is inderdaad meer geld nodig voor ho-
ger onderwijs, maar stellen dat de Vlaamse regering 
hiervoor geen ruimte heeft, is wat voorbarig.”

van Rouveroij: “Een verhoging van het onderwijs-
budget is mogelijk via een hoger inschrijvingsgeld. 
Het gaat er mij niet om de kost van hoger onderwijs 
voor de overheid te verlagen, maar het geld is drin-
gend nodig om meer proffen aan te kunnen werven. 
Aangezien het geld niet van Vlaanderen zal komen, 
zullen het de studenten en bij uitbreiding de ouders 
zijn die meer moeten bijdragen.”

Gennez: “Ik denk dat de verhoging van het in-
schrijvingsgeld een heel fout signaal zou zijn. On-
derwijs is de sociale zekerheid van de 21ste eeuw. De 
basisopleiding moet kwaliteitsvol, toegankelijk en 
betaalbaar zijn. Een eventuele verhoging van het in-
schrijvingsgeld voor MaNaMa’s en dergelijke vind ik 
wél een debat waard .”

van Rouveroij: “Het gemiddelde inschrijvingsgeld 
in Europa bedraagt €1.600, in Nederland ligt het rond 
de €1.700 en in Wallonië €835. Ik ben geen cijferfeti-
sjist, maar het geeft wel aan dat er ruimte is voor een 
verhoging van het inschrijvingsgeld in Vlaanderen.”

Gennez: “Het inschrijvingsgeld in de ons omrin-
gende landen is inderdaad hoger. Daardoor ontstaan 
echter ook perverse effecten, zoals de toenemende 
studieschuld en een massale toestroom van Neder-
landse studenten aan onze universiteiten. Ik ben zeer 
argwanend voor de evolutie naar een Nederlands of 
Brits model.”

van Rouveroij: “Ik pleit ook niet voor een Angel-
saksisch model. Wat ik doe is vergelijken met Wallonië, 
Nederland en het EU-gemiddelde. Bovendien kunnen 
we voor niet-EU-studenten het inschrijvingsgeld nog 
drastischer verhogen: voor hen mag het gerust 1000 à 
1500 euro bedragen zonder dat dat internationalise-
ring zou verhinderen.”

Wie gaat dat betalen?

Als het extra geld er niet via een verhoging van 
het inschrijvingsgeld mag komen, vanwaar dan 
wel?

Gennez: “Door keuzes te maken kunnen we meer 
middelen voorzien voor Onderwijs. Volgens ons is 
onderwijs het belangrijkste beleidsdomein van Vlaan-
deren. Na de staatshervorming komen er ook extra 
middelen over van het federale niveau. Er is dus zeker 
ruimte om de onderwijsportefeuille te verrijken.”

Maar het geld dat overkomt van het federale 
niveau zal minder zijn dan hetgeen de federale 
overheid nu aan de over te hevelen bevoegdheden 
besteedt.

Gennez: “Er zijn veel mogelijkheden om de midde-
len te herzien: zoals de dubbele uitgaven rond energie, 
het stedelijk beleid ... Elke overheid moet zich toespit-
sen op haar kernbevoegdheden. Vlaanderen moet dan 
onderwijs versterken en bijvoorbeeld de pensioenpro-
blematiek van lokale ambtenaren overlaten aan de ste-
den en gemeenten.”

door Frédéric Piccavet, Arno Vanhollebeke en Tobe Steel, foto's Arthur Joos
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voorzitter ugent wil verhoging inschrijvingsgeld
In Wallonië is een socialistische regering aan de 

macht. Toch is het inschrijvingsgeld daar €835. Is 
zelfs een lichte stijging tot dat niveau niet moge-
lijk?

Gennez: “Financiële drempels moeten net worden 
afgebroken in plaats van er nieuwe te creëren. Ik vind 
dat de maximumfactuur die ingevoerd werd voor het 
kleuter– en basisonderwijs ook in het hoger onder-
wijs van toepassing zou moeten worden.”

van Rouveroij: “De verhoging van het inschrij-
vingsgeld zou zeker geen verhoging van de drempel 
betekenen, dat lijkt me een loos argument. Ten eer-
ste belemmert een inschrijvingsgeld van om en bij 
de €600 vandaag de democratisering van het hoger 
onderwijs niet. Ten tweede toont studiewerk aan dat 
voornamelijk kapitaalkrachtigere gezinnen profiteren 
van het lage inschrijvingsgeld. Zo krijg je een zeker 
mattheüseffect waardoor vooral de financieel ster-
kere gezinnen en niet zij die het echt nodig hebben 
van het systeem genieten. Daarom kunnen we de in-
schrijvingsgelden rustig verhogen. Voorwaarde is wel 
dat we dan ook het studiebeurssysteem verfijnen. De 
opbrengst van het verhoogde inschrijvingsgeld moet 

integraal dienen om meer professoren aan te kunnen 
werven.”

Gennez: “Er is inderdaad een probleem met de 
verhouding tussen het aantal studenten en het aan-
tal proffen. Dat probleem kan eventueel verholpen 
worden door een volledige indexering waarbij de in-
stellingen voldoende middelen krijgen conform het 
aantal inschrijvingen.”

Uw partij levert al tien jaar de minister van On-
derwijs maar toch werd deze problematiek niet aan-
gepakt?

Gennez: “Het is niet dat er geen veranderingen 
plaatsvonden wat betreft de financiering van het ho-
ger onderwijs. De middelen voor onderzoek zijn ex-
ponentieel gegroeid toen de onderwijsinstellingen 
daar expliciet om vroegen.”

OveraanbOd aan studierichtingen 

Hoewel er een nijpend financieringsprobleem is, 
blijven de instellingen elkaar beconcurreren. Zou 
men niet beter meer inzetten op samenwerking?

Gennez: “In het hoger onderwijs is er zeker ruimte 
om te wieden in het aantal richtingen en faculteiten. 
De universiteiten en hogescholen spenderen ook te 
veel middelen aan de reclame voor hun opleidingen, 
dat zou objectiever moeten verlopen.”

van Rouveroij: “Op het niveau van de onderzoeks-
programma’s werken de instellingen al nauwer samen. 
Maar wat Caroline zegt, is ook waar. Vlaanderen is te 
klein om alles overal te organiseren: we moeten dat 
verdelingsvraagstuk onder handen nemen.”

dubbele petjes

Zorgen jullie nu niet voor een belangenconflict 
door zowel de spreekbuis te zijn van een onderwijs-
instelling als van een politieke partij?

van Rouveroij: “Mijn taak als fractievoorzitter heb 
ik opgegeven; je bent daar dagelijks mee bezig en het 
is een zeer wispelturige job die voor een onbeheers-
bare agenda zorgt. Het zou bovendien ongepast zijn 
om de ene dag Pascal Smet zijn mantel uit te vegen 
en de andere dag zoete broodjes voor hem te bakken 
omdat ik voorzitter ben van de UGent.”

Gennez: “Voor mij hoeft dat geen probleem te zijn. 
De politiek laat zich te vaak in de hoek zetten. Moest 
ik in het Vlaams Parlement zetelen, zou ik het niet 
ongepast vinden om een thema te verdedigen dat mij-
zelf sterk aangaat.”

Is het alsnog geen probleem dat jullie als politici 
in de hoogste regionen van onderwijsinstellingen 
zetelen?

van Rouveroij: “Als politicus ben ik ervan over-
tuigd dat ik aan een betere wereld bouw. Wij probe-
ren de samenleving te organiseren via wetten, regels 
en structuren. In het onderwijs doe je hetzelfde, maar 
dan voor wie de toekomst vorm zal geven. Als voor-
zitter van de Raad van Bestuur van de UGent wil ik 
een biotoop creëren waarin jongeren de kans krijgen 
hun talenten te ontwikkelen, met oog op een betere 
toekomst.”

En politici zijn daarin beter geplaatst dan apoli-
tieke figuren?

van Rouveroij: “Politici zijn ook vertegenwoor-
digers van een maatschappij die jaarlijks miljoenen 
euro’s investeert in hoger onderwijs. Bij ons staat nu 
een persoon met liberale roots aan het hoofd van de 
Raad van Bestuur, bij de UAB dan weer iemand met 
socialistische achtergrond enzovoort. Op die manier 
kunnen verschillende politieke overtuigingen naast 
elkaar bestaan.”

Gennez: “Het is niet de sp.a, maar wel de UAB zelf 
mij vroeg voorzitter te worden. Ik beantwoordde aan 
het profiel en de bekwaamheid van de persoon pri-
meert toch wel boven de politieke kleur. Er is niets 
mis met een politieke achtergrond wanneer je in be-
stuurskaders functioneert.”

van Rouveroij: “Bij mij was dat ook zo: men zocht 
de meest geschikte persoon, geen liberaal. Maar ik zal 
niet ontkennen dat dit voor de UGent mooi meege-
nomen was.” ■

“onderwijs is de sociale 

zekerheid van de 21ste 

eeuw”
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door Frédéric Piccavet en Adel Mouchalleh

April en mei zullen afgeladen vol zitten 
met campagnes die op Vlaams, Belgisch en 
Europees niveau zullen propageren om op 
de juiste te stemmen. Daarbovenop komen 
in het Gentse ook nog eens de battles tussen 
verkiesbaar gestelde studenten die u zullen 
uitleggen waarom stemmen op haar of hem 
van zo’n groot belang is. Die strijd zal dit 
jaar plaatsvinden tussen 5 en 9 mei. Voor de 
nieuwste telgen aan onze alma mater is het 
nog een mysterie wat dan juist op hen zal af-
komen. De al wat oudere rotten weten nu al 
dat ontkomen aan deze hetze onmogelijk zal 
zijn. Campagnes zullen plaatsvinden in de 
lessen, op Twitter en in elke Facebookgroep. 
Gepersonaliseerde hashtags en selfies met de 
kandidaten vallen dit jaar niet uit te sluiten. 
Zelfs in je mailbox zullen de kandidaten met 
hun beloften proberen jouw stem te winnen.

het abc van de stuver

Voor de studentenverkiezingen kan iedere 
student aan de Universiteit Gent, dus ook jij, 
zich verkiesbaar stellen als studentenverte-
genwoordiger, kortweg Stuver. Dat kan tus-
sen 31 maart en 4 april. Stuvers zetelen in de 
verschillende raden en commissies die onze 
unief rijk is. Het belangrijkste centrale or-
gaan is de Raad van Bestuur (RvB). Samen 
met het Bestuurscollege is dat een van de 
twee centrale bestuursorganen van de UGent. 

In de RvB, bestaande uit 34 leden, wordt zo-
wat het pad uitgetekend dat de UGent de vol-
gende jaren wenst te bewandelen. De Raad 
neemt beslissingen omtrent onderwijs, on-
derzoek, dienstverlening en personeel. Daar-
naast heeft het de niet onbelangrijke taak om 
de jaarlijkse begroting op te stellen en goed 
te keuren. Het gaat daarbij om een slordige 
400 miljoen euro, gene kattepis dus. Het is 
voor onder andere deze raad dat er zich vier 
studenten kandidaat kunnen stellen in mei. 
Deze studenten nemen naast hun functie in 
de Raad van Bestuur nog een mandaat op in 
andere commissies of raden. De belangrijkste 
zijn de Onderwijsraad (OR) en de Sociale 
Raad (SoRa). Beide zijn adviesraden voor de 
Raad van Bestuur, waar ook andere verkozen 
studenten hun zegje kunnen doen.

centrale adviesraden

In de Sociale Raad zijn 8 van de 26 leden 
studenten. Vier daarvan kunnen rechtstreeks 
verkozen worden via de verkiezingen. De 
vijfde is een afgevaardigde vanuit het Facul-
teitenKonvent en de drie overige studenten 
worden afgevaardigd vanuit de RvB. Mocht je 
het zelf nog niet afgeleid hebben, geven we je 
nog even mee dat de SoRa de RvB adviseert 
inzake sociale materie. Dat houdt zowat alle 
aangelegenheden in die betrekking hebben 
op de sociale voorzieningen voor studenten.

Ook de Onderwijsraad heeft zijn naam 
niet gestolen. Via adviezen voor facultaire 
opleidingscommissies en kwaliteitscellen 
onderwijs assisteert ze de RvB in het nemen 
met beslissingen over… onderwijs. Net zoals 
in de SoRa zijn 8 van de 26 leden studenten. 
Zeven ervan komen uit de Faculteitsraden, 
de achtste is een lid van de RvB. Geen recht-
streeks verkozenen in deze raad dus.

Faculteitsraden

Een laatste plaats waar studenten zich twee 
jaar lang kunnen engageren voor een betere 
universiteit, is in de faculteitsraden. Het is 
ook in deze raden dat de meeste postjes te 
verdelen vallen. Elke faculteit van onze unief, 
en dat zijn er elf, heeft immers zo’n raad. Het 
aantal mandaten per faculteit verschilt sterk 
(naargelang het aantal studenten in die facul-
teit) en lag bij de vorige verkiezingen tussen 
de twee en achttien. Via die faculteitsraden 
wordt de faculteit bestuurd, door onder an-
dere de universiteit te adviseren over oplei-
dingsprogramma’s en lesgevers aan te stellen. 
De studentenvertegenwoordigers kunnen 
ook helpen bij het opstellen en/of goedkeu-
ren van de examenroosters en het al dan niet 
instellen van een toelatingsexamen.

In de tweede week van mei moeten al de 
hierboven opgenoemde postjes, zo’n 100, in-
gevuld worden. Door studenten die dan voor 
een termijn van twee jaar de stem en het oor 
zullen zijn voor alle studenten aan onze uni-
versiteit. Let the games begin. ■

Geïnteresseerd in de studentenverkiezin-
gen? Blijf op de hoogte via Schamper. En dat 
zowel online als op papier.

Wekenlang poerdroge aankondigingen, gratis boterkoeken, 
lolly’s en in sommige gevallen zelfs iPhones die te winnen zijn. 
Dat is wat er vanaf midden april weer te gebeuren staat in de 
talrijke Gentse auditoria. Dan gaan immers de tweejaarlijkse 
studentenverkiezingen van start.

Studentenverkiezingen – de aanloop

Veni. Vidi. Stuveri.
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“Stad wil drastisch  
koten schrappen”

Dat vrezen de meer dan honderd koteigenaren, die zich sinds vorige week hebben verenigd. Ze 
roepen de stad op de echte krotten aan te pakken en de geregistreerde koten meer zekerheid te 
geven. In ruil hiervoor willen ze zich tot prijsafspraken verbinden. Schepen Tom Balthazar ont-
kent dat de stad gericht kamers wil sluiten, maar staat open voor een akkoord met de eigenaars.

door Joost Depotter

Dinsdagavond 25 februari vond in de 
grootste congresruimte van de Gentse Holi-
day Inn een bijeenkomst plaats van een gro-
te groep koteigenaars, die samen meer dan 
2.000 studentenkamers vertegenwoordigen. 
Ze baren zich grote zorgen over de toekomst 
van hun vaak kleinschalige studentenhuizen. 
Velen werden de laatste maanden geconfron-
teerd met scherpe controles, waarbij erg vaak 
overtredingen werden vastgesteld, die zelfs 
tot ongeschiktverklaring van verschillende 
gebouwen hebben geleid. 

De eigenaars voelen zich hierdoor “bij het 
nekvel gegrepen”, want stuk voor stuk hebben 
zij, zo stellen ze, jarenlang de nodige kosten 
ondernomen om hun kamers brandveilig 
en comfortabel te houden. Later meldden 
ze zich ook aan bij de website ‘Kot@Gent.’ 
Hiertoe moesten zij niet alleen gemeente-
lijk geregistreerd zijn, maar onderwierpen 
ze zich ook aan geregelde steekproeven die 
onder andere door de brandweer worden uit-
gevoerd. De recente cijfers geven hen hierin 
gelijk. Uit de resultaten van deze steekproe-
ven, die de brandweer bekend maakte, blijkt 
namelijk dat slechts vier van de tweehonderd 
steekproeven vorig jaar niet door de beugel 
konden. 

KOt vs. KrOt

Initiatiefnemer Serge Renard (directeur 
van de in studentenkamers gespecialiseerde 
vastgoedmakelaar: Gent-Eurimmo) ver-
duidelijkt: “Veel eigenaars kregen de laatste 
maanden een brief in de bus die hen opriep 
hun conformiteitsattest voor kleine kamers 
te vernieuwen. Een aanvraag hiertoe opent 
de deur naar een gecoördineerde controle 
van het volledige gebouw door zowel ste-
denbouw en het gewest als de brandweer. Uit 
verschillende bronnen binnen deze diensten 
werd mij bevestigd dat hen werd opgedra-
gen elk op hun eigen categorieën zo grondig 
mogelijk naar overtredingen op zoek te gaan. 
Op de vergadering brachten eigenaars voor-

beelden naar voren van kamers waarvan het 
plafond een halve centimeter te laag kwam, 
of verbindingen tussen twee gebouwen, die al 
dertig jaar gedoogd worden.”

“De stad heeft spijtig genoeg de bedoe-
ling om tot 4.000 kamers op de privémarkt 
te schrappen. Geregistreerde kamers, die per-
fect veilig zijn. Dit doen ze omdat ze de gro-
te kotencomplexen, waar ze vandaag zo op 
inzetten niet gevuld krijgen. Dat ze die niet 
gevuld krijgen verbaast me overigens niets. 
Studenten lusten die manier van samenwo-
nen niet, die willen kleinschaliger, gezelliger 
wonen en niet in een veredelde kazerne.”

prijsaFspraKen met 
stadsbestuur

“Wat wij nu willen doen is onderhandelen 
met het stadsbestuur of zelfs het bevoegde 
ministerie. Een juridische procedure willen 
we zo lang mogelijk vermijden. Wat de stad 
zo bevalt aan die nieuwe complexen, is dat ze 
die in de hand hebben en een aantal kamers 
aan een sociaal tarief kunnen aanbieden. 
Wij zijn ook bereid om een bepaald percen-

tage van onze kamers aan te bieden aan een 
sociaal tarief, in ruil voor meer zekerheid 
weliswaar. Ook willen we het stadsbestuur 
oproepen om zich niet op ons, maar op die 
grote helft aan niet-geregistreerde koten te 
concentreren. Zij hebben nog nooit moeite 
gedaan om hun gebouw brandveilig te ma-
ken. Willen we drama’s zoals die brand in 
Leuven voorkomen, dan moeten die krotten 
er echt uit. Via deze weg wil ik ook mijn hand 
uitsteken naar de studenten, want ik ben er-
van overtuigd dat we hier beiden belang bij 
hebben. Als deze koten verdwijnen, schieten 
de prijzen de hoogte in.”

In een reactie ontkent Schepen van Wonen 
Tom Balthazar, dat het stadsbestuur er bewust 
op uit zou zijn om kamers te schrappen. Ook 
ontkent hij in alle talen dat de inspectiedien-
sten gerichte instructies zouden hebben. Wel 
staat het stadsbestuur zeker open voor een 
constructief gesprek met de eigenaars: “Als 
die meer dan 2.000 kamers vertegenwoordi-
gen, kunnen we hen zeker niet negeren.” Ook 
gaf hij toe dat de niet-geregistreerde koten 
momenteel niet systematisch worden opge-
spoord. ■

not amused.
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Elk jaar je examens acen, het is voor velen geen evidentie. Wanneer je als student dan nog eens 
een functiebeperking hebt, wordt deze doelstelling nog een pak moeilijker. Gelukkig schiet de 
UGent deze studenten te hulp. Hoe dit in zijn werk gaat, werd ons uitgelegd door Charlotte De 
Lange van het Aanspreekpunt Student en Functiebeperking. De getuigenissen van Heleen (22) 
en Charlotte (21) leerden ons hoe het is om met een functiebeperking te studeren. 

Voorheen stond de dienstverlening be-
kend onder de naam Cursief, maar in juni vo-
rig jaar werd de overkoepelende dienst voor 
studenten in Gent geïntegreerd in het advies-
centrum van de UGent. Een erkenning waar 
Charlotte De Lange erg tevreden mee is.

Hoe komen de studenten bij jullie?
“Er is geen meldingsplicht, maar een stu-

dent kan wel bij inschrijving aanvinken of hij 
of zij een functiebeperking heeft. Dat is puur 
voor de registratie en komt niet bij mij te-
recht. We zien dat de manier waarop studen-
ten bij ons komen in de praktijk heel divers is: 
via medestudenten, lesgevers, de monitoraten 
of via de studentenpsychologen die doorver-
wijzen. Lang geleden deden we ook jaarlijkse 
voorlichtingsgesprekken in middelbare scho-
len, maar daar zijn we van afgestapt, omdat 
we studenten willen laten aansluiten bij de 
activiteiten en dienstverleningen die er zijn 
voor alle studenten.”

Waar houdt de dienstverlening zich con-
creet mee bezig?

“In de eerste plaats bieden we met de 
dienstverlening een antwoord op individu-
ele vragen van de studenten. Daarnaast wor-
den we ook meer en meer een aanspreekpunt 
voor andere actoren in het verhaal, bijvoor-
beeld lesgevers, studiebegeleiding en tra-
jectbegeleiding. Concreet komen de meeste 
studenten langs om faciliteiten aan te vragen. 
Op dat moment gaan we, naast het aanvragen 
van een bijzonder statuut, het totaalplaatje 
bekijken, om te weten wat de student nodig 
heeft.”

“Niet alleen studenten met motorische, 
auditieve of visuele beperkingen kunnen een 
bijzonder statuut aanvragen. Ook met een 
chronische medische aandoening, een psy-
chiatrische functiebeperking of leerstoornis-
sen kunnen ze komen aankloppen.”

Kan een bijzonder statuut in conflict ko-
men met de competenties die een student 
moet bewijzen?

“Sommige proffen geven de opmerking 
dat er op het diploma zou moeten staan dat 
die studenten een bijzonder statuut hebben, 
uit vrees daarvoor. Uiteraard proberen we de 
redelijkheid te bewaren. Ik denk niet dat we 
de studenten bepamperen: we wijzen niet en-
kel op hun rechten, maar ook op hun plich-
ten. De faciliteiten zullen de kwaliteit of het 
niveau niet verlagen. Studenten beseffen ook 
dat ze hun competenties moeten bewijzen.”

In welke mate is er sprake van taboe?
“Bij studenten zelf is er soms taboe om 

zich te outen als iemand met een functiebe-
perking; ik denk daarbij vooral aan studenten 
met een psychiatrisch probleem. Dat kun je 
verbergen, maar als er dan een faciliteit wordt 
aangevraagd, of als ze voor een tijdje opge-
nomen worden, moet je dat communiceren 
met de lesgever. Je merkt dat veel studenten 
het er moeilijk mee hebben om aan medestu-
denten notities te vragen, want dan wordt om 
uitleg gevraagd. We moedigen aan om om 
hulp te vragen,  en als dat niet lukt, beroep 
te doen op ons. Wij doen anoniem oproepen 
om notities. Ik denk dat het vaak nog moeilij-
ker ligt bij studenten bij wie de dokter recent 
een diagnose heeft gesteld, omdat ze nog in 
de verwerking zitten. Maar anderen hebben 
het vroeger al kenbaar moeten maken, en zij 
trekken dan ook hun plan in het hoger on-
derwijs. De studenten zelf zijn ook ervarings-
deskundigen: ze weten best wat ze kunnen en 
niet kunnen, en hoe ze het moeten commu-
niceren.” 

Ziet men mensen met een beperking te 
vaak in een vakje?

“Ik denk wel dat er een evolutie is. Som-
mige lesgevers hebben iets gelezen over autis-
me en hebben daar al meteen een beeld van. 

Wijzelf gaan nooit de beperking benoemen, 
enkel de faciliteiten die men aanvraagt. Dat is 
ook iets dat we bespreken met de student: wat 
wil je dat er gecommuniceerd wordt? Soms 
moeten we studenten ook adviseren om niet 
te veel te vertellen. Met de succesverhalen die 
we hebben hopen we dat de beeldvorming bij 
sommige lesgevers verandert. Bij de aanvraag 
van een bijzonder statuut gaan we wel werken 
met categorieën, ten gunste van de registra-
tie, maar dan weten de studenten natuurlijk 
ook dat dat de enige reden is.”

Zijn er ook studenten die hulp krijgen 
maar uiteindelijk toch hun studie stopzet-
ten?

“Zoals bij alle studenten. Dat is dan ook 
niet noodzakelijk te wijten aan de functiebe-
perking. Als je ADHD hebt en je gaat vaak 
uit, zijn er wellicht meerdere factoren die 
meespelen bij het falen. Ook de manier waar-
op iemand met zijn functiebeperking om-
gaat, is doorslaggevend.” 

Met ongeveer 60 % maken studenten met 
dyslexie het grootste deel uit van de groep, 
met daarnaast psychiatrische beperkingen, 
in het bijzonder mensen met ADHD en au-
tisme. Hoe de beperking zich uit bij studen-
ten is heel individueel. We vroegen Charlotte 
en Heleen naar hun persoonlijke ervaring.

Charlotte (21) studeert Revalidatieweten-
schappen en Kinesitherapie aan UGent en 
vertelt ons over haar ervaring met dyslexie. 
Heleen (22) heeft ADHD, en combineert een 
master in de klinische psychologie met een 
lerarenopleiding.

Wat zijn je ervaringen rond studeren met 
een functiebeperking?

Charlotte: “De hinder is nooit ver weg. 
Schrijffouten durven ondanks de spellings-
corrector van mijn computer nog eens op 

door Willem-Jan Persoons, Olivier Vander Bauwede en Lisa De Pelsmaeker,  
cartoon Ine T'Sjoen

Studeren met een 
functiebeperking
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te duiken. Ik vraag telkens iemand om mijn 
papers en verslagen na te lezen. Lezen gaat 
ook trager dan bij mijn medestudenten en 
ik maak ook meer fouten. Het meest frustre-
rende vind ik de leerstof die tijdens de laatste 
lessen van het semester nog wordt gedoceerd. 
Aangezien ik trager leer, moet ik echt op tijd 
aan alles beginnen en plannen. Ik kan in de 
loop van het semester mijn cursussen digitaal 
aanvragen. Via software kan ik dan de leer-
stof op mijn computer laten voorlezen. Ook 
mijn examens verlopen anders. De profes-
soren voorzien digitale examenvragen en het 
aanspreekpunt biedt mij een computer aan 
die de vragen kan voorlezen.”

Heleen: “Waar ik de meeste moeite mee 
heb, zijn de hoorcolleges. Ik merkte al snel dat 
het me niet lukt om met honderden studen-
ten drie uur lang in een aula te zitten. Zelfs 
als ik me voorneem om aandachtig te zijn, 
merkte ik dat mijn gedachten afdwaalden. 
Tijdens de werkcolleges ondervind ik daar-
entegen geen problemen. Je zit daar immers 
in een kleinere groep, en hebt meer interac-
tie met elkaar. Ik vergeet ook vaak deadlines. 
Nu, je kunt zeggen dat iedereen wel eens ver-
geetachtig is, maar ik heb het hier echt lastig 
mee. Het is moeilijk voor andere mensen om 
dat te begrijpen.”

Hoe ben je bij het aanspreekpunt student 
en functiebeperking terechtgekomen?

Heleen: “In het middelbaar kreeg ik meer 
tijd voor het maken van mijn examens. Toen 
ik me inschreef aan de universiteit, wou ik 
iets gelijkaardigs aanvragen. Toen heette 
het aanspreekpunt echter nog Begeleidings-
dienst voor Studenten met een Handicap. 
Omwille van die naam heb ik toen geen be-
geleiding aangevraagd (lacht). Een foute be-
slissing, want ik heb het de jaren erna echt 
moeilijk gehad. Ik had dan ook iedere zomer 
een heel pak herexamens. Sinds ik naar het 
Aanspreekpunt Student en Functiebeperking 
ben gestapt, zijn mijn studieresultaten er erg 
op vooruitgegaan. Voorlopig heb ik nog geen 
enkel herexamen.”

“Dankzij mijn speciaal statuut krijg ik 
meer tijd om mijn examens te maken. Het 
mag dan wel een uur extra zijn, de extra tijd 
die ik krijg maakt echt wel het verschil. An-
dere vormen van begeleiding heb ik niet echt 
nodig.”

Hoe reageren je professoren en medestu-
denten op je functiebeperking?

Charlotte: “Het Aanspreekpunt Student en 
Functiebeperking sensibiliseert professoren 
en studenten. Al kan er ook wel eens onbe-

grip opduiken: een aantal professoren ston-
den aarzelend tegenover de compenserende 
maatregelen. Vaak is dat te wijten aan on-
voldoende kennis over dyslexie. Maar als het 
aanspreekpunt uitlegt hoe het allemaal in zijn 
werk gaat is het onbegrip snel verdwenen.”

“Medestudenten zijn vooral nieuwsgierig 
en begripvol. Ze vragen mij regelmatig waar-
om ik het examen op een laptop afleg. Dan 
kan ik vaak op veel begrip rekenen. Mijn me-
destudenten zijn vooral blij dat zij niet met 
een functiebeperking hoeven te studeren.”

Heleen: “Ik heb al verschillende soorten 
reacties gehad. Sommige psychologische 
stromingen ontkennen ADHD immers. Zul-
ke zaken maken mij enorm boos, net om-
dat ik in het ziekenhuis extra onderzoeken 
heb laten afleggen om mijn speciaal statuut 
te verkrijgen. Als ze eens een week bij mij 
woonden, zouden ze wel anders piepen. Een 
andere professor was daarentegen erg geïnte-
resseerd en hij nodigde me zelfs uit voor een 
gesprek.”

“Eerst was ik bang dat mijn medestuden-
ten jaloers of onbegripvol zouden zijn, maar 
dat was helemaal niet het geval. Meer nog, ze 
vinden het dom van me dat ik mijn speciaal 
statuut niet eerder heb aangevraagd (lacht).”■
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Low Countries Studies

Woensdag 19 februari, namiddag. Een 
groep wereldburgers verzamelt zich voor 
de Sint-Baafskathedraal om een historische 
stadswandeling door Gent in te zetten. De 
tocht kadert in de lessenreeks Low Countries 
Studies, een initiatief van het International 
Relations Office aan onze universiteit. Enke-
len van hen zijn beladen met een notitieboek 
en voorafgaand opzoekwerk lijkt de enige 
verklaring voor hun kennis van de Vlaamse 
geschiedenis. De Lage Landen blijken een 
grote interesse op te wekken.

acculturatie

Valère Meus, coördinator van het project, 
legt uit dat de cursus voornamelijk gericht is 
op internationale studenten en doctorandi. 
Het gaat niet om integratie, maar accultura-
tie. Via uitdieping van verschillende thema’s 
hopen de lesgevers de buitenlandse studenten 
wegwijs te maken in onze Vlaamse cultuur. 
Dit omvat een brede waaier aan onderwer-
pen die reiken van onze media en gastrono-
mie tot economie en ruimtelijke ordening. 
Politiek wordt wijselijk onderbelicht. De les-
senreeks werd achttien jaar geleden als een 
kleinschalig project opgericht door Meus en 
zijn team. Ondertussen nemen jaarlijks zo’n 

tweehonderdvijftig geïnteresseerden uit alle 
delen van de wereld deel aan het vak. Er val-
len geen studiepunten te sprokkelen, regel-
matige aanwezigheid is verplicht en de sessies 
vallen doorgaans in de avond — het lijkt erop 
dat de enige drijfveer tot deelname een inte-
resse in de Lage Landen is. En waarom ook 
niet: het vak behandelt boeiend cultureel erf-
goed waar wij wel eens trots vergeten op te 
zijn. De studenten zijn stuk voor stuk razend 
enthousiast. Valère Meus wordt bejubeld om-
wille van zijn occasionele grapjes en luchtige 
vertelstijl. 

iedereen WelKOm

Hoewel de meerderheid van de studenten 
uit het buitenland komt, zijn ook studenten 
van eigen bodem vrij om de lessen te volgen. 
Te midden van de tweehonderd deelnemers 
is een enkeling Belg. Vorig jaar was Mathias 
Steyaert (student politieke wetenschappen) 
een van hen. Mathias zou de cursus zeker 
aanraden aan al wie geboeid is door de ge-
schiedenis van de Nederlanden. Volgens hem 
ligt de klemtoon niet zozeer op Vlaanderen 
in het bijzonder, maar ook op onze noor-
derburen. Regelmatig wordt de Vlaamse re-
gio in verband gebracht met de Nederlandse 

cultuur en wordt de gemeenschappelijke ge-
schiedenis van de Lage Landen benadrukt. 

cultuur vOOrOp

Na twee weken lijken alle studenten nog 
steeds enorm gemotiveerd. De eerste inlei-
dende les wist hun interesse aan te wakkeren 
en ze kijken uit naar de excursies die later in 
het programma aan bod zullen komen. Het 
enthousiasme is duidelijk aanwezig, maar wat 
wordt onze expats dan precies aangeleerd? 

Meus geeft toe dat de focus van de cursus 
vooral Vlaanderen betreft en België hierin 
eerder de rol van contextuele setting speelt. 
Zo wordt niet onze hoofdstad, maar wel het 
Meetjesland uitgebreid bezocht tijdens een 
dagexcursie. Dit hoeft niet noodzakelijk 
problematisch te zijn. Het Meetjesland heeft 
ongetwijfeld een heleboel te bieden en zo-
als Valère Meus aangeeft, zullen de studen-
ten wel eens op eigen houtje richting Brussel 
trekken. De cursus stelt cultuur voorop en be-
perkt economie en politiek tot de institutio-
nele context die zij vormen. Allesbehalve een 
communautair pamflet dus. De verschillende 
lesthema’s bieden voor elk wat wils en voor 
wie het allemaal nog te Vlaams is, biedt de 
gastronomische initiatie de nationale troost. 
Op het menu: de Luikse wafel. ■

Meer weten? Alle info vind je op  
www.lowcountries.ugent.be. Deelnemen kan 
nog steeds.

Onderwijskort: that's what she said
SB De National Union of Students, kort-

weg de NUS, publiceerde onlangs een verslag 
met resultaten van verschillende onderzoe-
ken naar de machocultuur aan de universiteit. 
De onderzoeken, gevoerd door de Universi-
teit van Sussex, tonen aan dat de helft van de 
deelneemsters last heeft van seksisme en in-
timidatie aan hun universiteit. Voor de geïn-
teresseerden: het verslag, getiteld That’s what 
she said, is vrij te downloaden op de site van 
de NUS.

Volgens de deelneemsters omvat ma-
chocultuur onder andere overmatig drank-
gebruik, groepsmentaliteit, seksisme, 
homofobie en seksuele intimidatie. Macho-

cultuur heeft vooral invloed op het sociale 
aspect van het studentenleven en voor veel 
studentes is het ook significant geweest in 
hun persoonlijke leven. 

Naar aanleiding van het verslag organi-
seerde de NUS, in samenwerking met an-
dere prominente vrouwenorganisaties, een 
top waar deze machocultuur uitvoerig werd 
besproken. De nood om mannen te betrek-
ken bij deze problematiek was een belangrijk 
punt op de agenda. Sommigen hadden kri-
tiek op de dominantie van vrouwen, aanwe-
zig op de bijeenkomst. Izzy Young, van de 
Universiteit van Sussex, verklaart dat er voor 
de onderzoeken geen mannen geïnterviewd 

werden omdat men vrouwen een stem wilde 
geven. 

Een studente meent dat vrouwen soms me-
deplichtig zijn aan deze machocultuur, omdat 
het makkelijker is om te conformeren dan het 
probleem aan te pakken. Er alleen voor staan 
kan inderdaad moeilijk zijn, beamen andere 
studenten. Daarom zouden nationale cam-
pagnes een oplossing kunnen zijn. 

Het blijft evenwel belangrijk om te ont-
houden dat de pijnpunten zich niet beperken 
tot studenten, maar aanwezig zijn in verschil-
lende lagen van de maatschappij. ■

Steeds meer uitwisselingsstudenten komen hun geluk beproe-
ven aan onze universiteit. Een lichte cultuurshock is niet uit-
gesloten en daarom voorziet de UGent een acculturatiecursus 
voor de fans of Flanders. Welkom in Low Countries Studies.

door Eva Christiaens
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f o r e i g n 
a f f a i r s
Not only foreign students can travel the world to 
learn and play, foreign researchers are also able to 
move abroad in order to enrich their minds and 
develop their research. Every two weeks a foreign 
researcher discusses his/her experiences with 
living and working in Ghent. This week: Vishvas 
Pandey (26). door Nathalie Dujardin

"i've always wanted to be a scientist."

Where are you from?
“Originally, I am from Shahjahanpur, 

which is a city in the north of India. I hold a 
master’s degree in nuclear physics and wrote 
my master’s thesis on string theory in 2010. 
Two months after graduating I moved to 
Ghent, so I have been here for almost four 
years.”

What are you currently researching?
“Essentially, I am doing a PhD in nuclear 

physics. At the moment I  am developing the 
theoretical framework for modelling the in-
teraction of neutrinos and nucleus at inter-
mediate energies. This theoretical framework 
should be useful for understanding oscillati-
on and mass properties of neutrinos as well as 
for studying the axial properties of nucleons. 
My PhD will be finished in September 2015, 
but I would like to continue doing research, 
no matter where.”

Do you enjoy living in Ghent?
“Yes, I like it a lot! Ghent is a small city, but 

it has everything you might need. The city is 
also safe, beautiful and lively. There are plenty 
of things to do, such as the Light Festival, the 
Film Festival, the Gentse Feesten and all the 
numerous exhibitions and concerts. I like the 
Ghent Jazz Festival as well — I love jazz and 
classical music.”

What are some of your hobbies?
“I direct, shoot and act in short movies. 

Actually, I would like to make a short movie 
and dedicate it to Ghent. There are a lot of 
beautiful, hidden places in this city that I want 
to collect in a script for a movie. For example, 
while walking around in Ghent I discovered a 

lot of impressive graffiti and graffiti paths that 
few people know about.”

“Additionally, I am involved with TEDxG-
hent. This organization promotes innovation 
and ideas, and combines video and live spea-
kers to spark discussions and connections 
within a small group.”

Do you play any sports in Ghent?
“Quite a lot actually. I often go for a swim 

in the Rozebroeken centre, and I also play 
badminton and cricket — the most popu-
lar sport in India. I even joined the ice ska-
ting club in the Kristallijn. Ice skating hardly 
exists in India, so I was overjoyed when I dis-
covered I could go ice skating here.” 

What is your favourite Belgian city?
“I have visited many Belgian cities, and 

I would say Bruges is nice for tourists, but 
Ghent is a better city to live in. I prefer smal-
ler cities, probably because I am from India. 
There is more chaos over there, whereas Bel-
gium is all about structure.” 

What do you think of Belgian food?
“Waffles, fries, chocolate, beer and Bicky 

Burgers are all great. I was also impressed by 
the many different kinds of sauces you can 
choose from to put on your fries; my favou-
rite kind is andalouse. I miss the Indian food 
though, probably because it reminds me of 
my family and all the festivities. I also miss 
the large Indian weddings with free and de-
licious food.”

Did you experience a culture shock when 
you first moved to Ghent?

“Not really, but when I first came here, 
I really missed the noise. India is so much 

noisier! Ghent is, however, more or less what 
I expected. I think the culture shock was a lot 
smaller for me because I grew up watching 
European cinema and reading books by Eu-
ropean authors.”

What do you think of Ghent University?
“It is better on the scientific level and I also 

prefer the Belgian work ethic. For instance, 
there is no gap between my professors and 
me. We are on the same level in a discussion. 
In India, you have to show a lot of respect to 
elder people, which makes it more difficult to 
have candid discussions. I had to get used to 
that when I first moved here. A lot of my col-
leagues initially thought I was shy or just not 
frank enough.”

How often do people tell you that you 
look like Raj from The Big Bang Theory?

“I get that very often. I have watched the 
show before, but never got into it. As a matter 
of fact, most physicists do not enjoy The Big 
Bang Theory.”

Can you speak some Dutch?
“I have completed the first level, A1, but I 

quit the course due to lack of time. I actually 
preferred my other hobbies. I think it is quite 
an easy language to learn if you already know 
English. I can understand almost all of the 
announcements, the signs in the street and 
the menus in restaurants.”

What did you want to be when you grew 
up?

“I always wanted to be a scientist, so I 
guess I am on the right track!” ■
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schampers teletijdmachine

Slecht nieuws voor wie volgend jaar in Zwitserland wou 

studeren. De Europese Commissie schorst namelijk het Eras-

musprogramma van Zwitserland voor het academiejaar 2014-

15. Daarmee antwoordt Europa op de uitslag van een recent 

referendum in Zwitserland. Met een nipte meerderheid be-

sloot de Zwitserse regering vorige week om een samenwer-

kingsakkoord met Kroatië niet te ondertekenen, in een poging 

om toekomstige immigratie te beperken. Een maatregel die 

lijnrecht ingaat tegen een internationale afspraak van de EU 

over vrij verkeer van personen. Dat zal ze leren, gedaan met 

migreren!
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I’ve got a hangover, whohoho. Vanaf nu niet meer, tenmin-

ste als je de ondernemers van Hangover Hero Gent mag ge-

loven. Zij denken het gat in de markt gevonden te hebben 

met een leveringsservice van allerlei boefsel voor mensen die 

na een avondje in de Overgeefpoort met bijhorende buiten-

sporig drankverbruik hun bed niet meer uit geraken. Of ze 

dan ook effectief een Bicky-ontbijt op bed brengen is niet 

bekend. Wanneer ze effectief van start gaan evenmin.

hangover

Bij discriminatie denken sommigen aan rechts gepeupel met ex-
tremistisch gedachtegoed. Zo niet deze keer. Nu zijn het de Vlaams 
Nationalistische KVHV’ers die zich slachtoffer voelen van uitslui-
ting. Toen ze een delegatie stuurden naar een tentoonstelling van de 
extreem linkse COMAC kregen ze de deur op de neus –aldus melden 
de Vlaamse leeuwendragers op hun facebookpagina. En dat terwijl 
de expositie racisme als onderwerp had. Schamper slaagde er niet 
meer in hiervan bevestiging te krijgen bij de COMAC-ers zelf. “De 
instanties zijn al op de hoogte gebracht en dit incident zal ongetwij-
feld een vervolg kennen,” aldus KVHV.

ambracisme

getal van d
e week: 86

Het aantal Londense studenten dat tegen de geplande opheffing van 

de Londense studentenvakbond stemde, bedroeg maar liefst 86 procent. 

Bijna 5000 studenten brachten hun stem uit, terwijl aan twee universitei-

ten het referendum nog moet plaatsvinden. De woordvoerder van de Lon-

dense universiteitenassociatie deelde mee dat de “university” haar mening 

niet verandert, “at all”. De studenten blijven dus boos. Het brandt aan wel 

meer Britse universiteiten, want ook manifestaties in Sussex en Birming-

ham haalden de nationale pers. Ondertussen organiseerde COMAC vorige 

woensdag een volkskeuken met afterparty.

hangover

Ils ne passeront pas!
henri-Philippe Petain,  
battle of verdun, 1916



“Dit is een gemakkelijke”, zei presentatrice Veronique De 
Kock toen ze Miss België-kandidate Cindy Sabbe vroeg 
wanneer de Eerste Wereldoorlog begon. “Tien jaar gele-
den!” antwoordde die vol trots, een antwoord dat de jury 
net niet goed kon keuren. Maar wat als Cindy gelijk had 
gehad? Hoe zou de oorlog er dan hebben uitgezien?

1) Kerstavond 2005. Een Duitse generaal grijpt naar zijn gsm en sms’t naar een Vlaamse 
vijand: “Dude, wa peisje van een potje sjotten? In Niemandsland? #YOLO”

2) Dag 271 in de oorlog. De troepen dreigen zonder Bicky Burgers te vallen en de eerste 
opstanden bij de geallieerden breken uit.

3) De servers van Netlog blijken gehackt te zijn, wat leidt tot verwarring aan het front. 
“Hoe kan ik nu in godsnaam aan Kelly zeggen dat ik haar een tientje vind?”, klaagt 
een korporaal uit Neder-Over-Heembeek. 

4) Een Britse delegatie bereikt Ieper. Selfie aan de Menenpoort!
5) Twee veldmajoren raken slaags wanneer de ene dagenlang dat ene flutnummer van 

Fixkes blijft neuriën.
6) VTM besluit een reality-reeks te draaien over de oorlog met als titel ‘Stuck in the 

middle with some random dudes’. De kijkcijfers breken alle records en Tom Waes laat 
optekenen dat volgens hem “niet alles wat op televisie wordt getoond is echt. Aleja, 
dat bloed bijvoorbeeld, dat is toch duidelijk fake?”

7) Twee Amerikaanse tanks worden als vermist opgegeven nadat de gps het in the mid-
dle of West Flanders begeeft.

8) Tennisidolen Justine en Kim geven wekelijkse peptalks aan de Belgische militairen. 
“Geef er gewoon een lap op en kreun maar luid om de vijand te imponeren”, is hun 
devies.

9) Piet Huysentruyt leert de soldaten dat rantsoeneren niet het einde van smullen be-
tekent. In drie stappen legt hij uit welke kleine tips de oorlogskost kunnen opwaar-
deren.

10) Tranen bij admiraal F. Baerdewyf wanneer blijkt dat zijn Donna Hit Club een vijan-
delijke aanval niet overleefde. Gejuich bij zijn troepen wanneer ze doorhebben dat 
ze de komende weken niet meer naar James Blunt, Mika en Bob Sinclar hoeven te 
luisteren.

11) “Voegde gij mij eens toe op MSN?” is een kreet die vrijwel dagelijks in de loopgraven 
weerklinkt.

12) Stress zorgt ervoor dat verschillende soldaten het geweer aan de haak hangen. In 
allerijl wordt besloten om de rekruten iedere zaterdag op yogatraining te sturen en 
wordt een zekere Bucky Laplasse ingehuurd die de manschappen terug in het gareel 
moet laten lopen.

13) “Mijn god, dees is echt zo fout”, kirt soldaat J. Kazaltzis wanneer hij merkt dat zijn 
compagnon in een witte driekwart legging op het appel verschijnt.

14) Major breakdown aan het front wanneer blijkt dat de Sugababes een exclusief con-
cert voor de troepen komen geven. Shake that booty!

15) Na verregaande collaboratie wordt het Vlaams Blok opgeheven. In de slipstream van 
dit drama volgt een romcom van de bovenste plank met Marie-Rose Morel en Frank 
Vanhecke in de hoofdrollen. 
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Wetenschap
WaarOm mijn hOnd me zO gOed 
begrijpt

Wanneer we de stem van een goede vriend 
horen, springt er meteen een beeld van die 
persoon in onze gedachten. Meer zelfs, aan 
de hand van de toon kunnen we afleiden of 
die vriend een schouderklopje nodig heeft of 
zin heeft in een feestje. Wanneer we iemand 
horen spreken, wordt de “voice area” in onze 
hersens geactiveerd. Hier wordt de identiteit 
van de spreker en de emotionele inhoud van 
de stem onderzocht. Zo kunnen we na een 
paar woorden weten hoe de andere zich voelt. 
Maar mensen kunnen zelfs beter dan dat. Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat mensen een 
blije van een kwade blaf kunnen onderschei-
den en zo kunnen weten hoe het met de ge-
voelens van hun trouwe viervoeter gesteld is. 
Aangezien we allemaal dezelfde sociale om-
geving delen, werd er verder gezocht naar de 
oorzaak van de goeie communicatie tussen 
hond en baasje. Onderzoekers trainden de 
honden om stil te liggen onder een fMRI-
scanner, met een hoofdtelefoon op de oren. 
Ze lieten zowel menselijke en dierlijke ge-
luiden, als achtergrondgeluiden horen. Vol-
gens de scans verwerken honden stemmen 
op net dezelfde manier als mensen en kun-
nen ze de emotionele lading uit onze stem 
oppikken. Natuurlijk zijn er ook verschillen. 
Honden hechten bijvoorbeeld veel meer be-
lang aan omgevingsgeluiden zoals onweer of 
vuurwerk. Maar toch verklaart dit onderzoek 
— dat verscheen in het wetenschappelijke 
tijdschrift Current Biology— waarom het niet 
zozeer belangrijk is wat je zegt tegen je hond, 
maar wel op welke toon. 

aziatische rOOts

In 1968 werd in het huidige Montana in 
Noord-Amerika een fossiel gevonden van 
een achttien maanden oude baby. Het jon-
getje was 12 600 jaar eerder overleden en 
werd begraven samen met nuttige gebruiks-
voorwerpen en bestrooid met rode oker. De 
gebruiksvoorwerpen waren nog eens hon-
derden jaren ouder en waarschijnlijk erfstuk-
ken. De baby behoorde tot de Cloviscultuur, 
een prehistorisch volk dat Noord-Amerika 
bevolkte zo’n 13 000 jaar geleden. Vandaag 
vertelt het jongetje nog een verhaal. Deze 
maand publiceerden wetenschappers in het 
tijdschrift Nature dat men door middel van 
DNA-analyse heeft vastgesteld dat alle native 
Americans , indianen zeg maar, afstammelin-
gen zijn van de Cloviscultuur. Het Clovisvolk 
zelf is dan weer een nazaat van Mal’ta boy, 
een kind dat in Siberië werd gevonden en er 
zo’n 24 000 jaar geleden leefde. De Clovisbaby 
heeft een derde Siberisch DNA en twee der-
den DNA van een oude Oost-Aziatische po-
pulatie. Met andere woorden: de voorouders 
van de oorspronkelijke Amerikanen waren 
Aziatisch. Hierbij wordt een einde gemaakt 
aan de zogenaamde Solutran-hypothese die 
zegt dat Europeanen de Atlantische Oceaan 
zijn overgestoken. Ze kwamen van de andere 
kant. 

hOOgtestage vOOr hOmmels

Hommels vliegen wat minder elegant dan 
bijen, maar het zijn beslist kampioenen in het 
hoogvliegen. Ze zijn gespot op bloemen in 
het hooggebergte van de Himalaya, op 5600 
meter hoogte. Dat is letterlijk de lat hoog leg-
gen, want de lucht is er bijna te ijl om über-
haupt te kunnen vliegen. Wetenschappers 
aan de Universiteit van Californië hebben 
in het laboratorium simulatie-experimenten 

uitgevoerd. Het resultaat stond te lezen in 
het vakblad Biology Letters. De gemiddelde 
hommel kan tot 7500 meter hoogte vliegen 
en de echte krakken tot 9000 meter. Daar-
mee halen ze ruim de hoogste top van de we-
reld, de Mount Everest met zijn 8848 meter. 
Eerst werd verondersteld dat de hommels de 
frequentie van hun vleugelslagen aanpasten, 
maar bij de simulaties bleek dat de vleugel-
slagen een scherpere hoek maken. Nu zullen 
we nooit een hommel tegenkomen op het dak 
van de wereld. Ze hebben daar immers niets 
te zoeken en bovendien zouden ze, net als al-
pinisten, een zuurstoftank mee naar boven 
moeten nemen. 

van vislijn tOt spier

Onderzoekers van de Universiteit van 
Texas zijn druk in de weer geweest met vis-
lijn en naaigaren. Waarom? Om artificiële 
spieren te ontwikkelen natuurlijk. Met het 
gebruik van alledaagse huishoudtoestellen 
zoals een haardroger en een elektrische boor-
machine zijn ze erin geslaagd nylonvezels om 
te zetten in artificiële spieren die honderd 
keer sterker zijn dan menselijke spieren. De 
sterkte zit hem in de geometrie van het mate-
riaal. Door de draden aan een boormachine 
vast te maken, wordt er druk op het materiaal 
uitgeoefend tot er een helicale, vezelachtige 
structuur ontstond. Daarna werd het geheel 
verwarmd et voilà, een spiervezel. Een moge-
lijke applicatie van dit kleine wonder kan in 
de textielsector gevonden worden. Door de 
artificiële spieren in een stof te weven kan de 
stof luchtdoorlatend zijn, wanneer de drager 
het warm heeft of juist isolerend als het koud 
is. Dat allemaal omdat de vezels reageren op 
warmte. Hier hebben we het laatste nog niet 
van gezien. ■ door Tine Eeckelaert

deze lijkt ons blij. artificiële spieren.

als je nog één dodebabymop maakt...
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Voor 
eens 
en 
voor 
altijd

door Park Meeters
opgetekend door Fabrice Luyckx,

cartoon Robbe Verschueren

Als 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 het vuilnis 
buitenzetten.

Ik weet nog goed hoe ik in mijn jongere ja-
ren verplicht werd na de schooluren mijn tijd 
te spenderen in het klooster bij Tante Non. 
Een plek van devotie, stilte en droge foefen. 
Weinig interessants voor een kleine van zes, 
dat kan ik u vertellen, maar het gaf mij de 
kans mij toe te leggen op de oude geschriften 
en antieke filosofen. Het is daar dat ik mijn 
liefde voor de wetenschap heb gevonden. Oh 
ironie.

Toch spendeerde ik mijn naschoolse uren 
niet steeds in het klooster. Een week in de 
maand zochten mijn ouders consequent een 
alternatieve oplossing voor de opvang. Met 
een bijna panische angst werd het klooster 
elke derde week van de maand gemeden als 
de pest. Het is mij pas later gedaagd waarom 
mijn ouders zo schijnbaar irrationeel han-
delden: de rode vlag hing die week te wap-
peren in het huis van God zijn maagden. In 
die week verliet zelfs God zijn schip en was 
de Messias nergens te bespeuren.

Kon het zijn dat een hogere macht die 
stijve trienen ertoe bracht samen te bloeden? 
Of was er meer aan de hand? Bestaat er echt 
zoiets als ‘een synchronisatie van de menstru-
atiecyclus’?

Voorwaar, uw straffe praat op café lijkt 
eens te kloppen. Vrouwen die samenhokken 
kunnen na verloop van tijd op hetzelfde mo-
ment menstrueren. Hoe het precies in zijn 
werk gaat, weet men niet. Het principe zou 
op gelijke wijze werken als bij feromonen, 
moleculen die ons gedrag onbewust beïn-
vloeden, afgescheiden in bijvoorbeeld zweet. 
Gedurende de menstruatiecyclus schom-
melen verschillende hormonen op en neer, 
zoals estradiol en progesteron. Die schom-
melingen worden veroorzaakt door structu-
ren in de hersenen, de hypothalamus en de 
hypofyse. Het zouden deze structuren zijn 
die tevens beïnvloed kunnen worden door de 
schommelingen in hormonen van kamerge-
notes. Uiteindelijk, en dan spreken we over 
een periode van minstens drie tot zes maan-
den, beginnen de cycli van de vrouwen gelijk 
te lopen. 

De synchronisatie zal enkel voorkomen 
bij vrouwen die een klokvaste cyclus hebben 
van 28 dagen, anders zal het fenomeen nooit 
optreden. Maar als het gebeurt, dan kan je 
je klok erop gelijkzetten dat alle vrouwen op 
bijna exact dezelfde dag zullen menstrueren. 
Vermoed wordt dat een gevoeligheid voor de 

stof 3α-androstenol meespeelt. Vrouwen die 
synchroniseerden toonden een grotere ge-
voeligheid voor deze stof.

De controverse blijft echter bestaan. Veel 
van het onderzoek werd uitgevoerd in de ja-
ren zeventig en de methodologie die gebruikt 
werd, is voor discussie vatbaar. Synchronie 
werd gescoord op basis van de gemiddelde 
overlap tussen cycli. Hoe groter de overlap, 
hoe kleiner de gemiddelde verschilscore. Een 
overlap tussen cycli staat echter niet noodza-
kelijk voor een echte synchronie. Bovendien 
is het niet duidelijk wat het evolutionaire 
voordeel zou zijn van het samenlopen van 
cycli. Als alle oerwijfjes op hetzelfde moment 
vruchtbaar waren, konden ze misschien voor-
komen dat het mannetje elke week op een an-
der kon kruipen. Maar dat blijft speculatie.

Verder onderzoek zou zelfs aantonen dat 
vrouwelijke verzorgers in de dierentuin kun-
nen synchroniseren met vrouwelijke prima-
ten. Die resultaten zijn wel preliminair. Zo 
heeft u toch nog iets om over te discussiëren 
op café. ■
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Graag eentje die past  
bij m’n handtas, 
dokter!

Het vraagstuk van de designerbaby

Angelina Jolie en Brad Pitt hebben ze graag in alle kleuren van de regenboog, in Duitsland wa-
ren blond haar en blauwe ogen een tijdje nogal hip en werkelijk niemand wil er een met rost 
haar en flaporen. Het is niet ondenkbaar dat koppels in de toekomst enkel een boodschappen-
lijstje moeten doorgeven aan de juiste geneticus om negen maanden later hun perfecte baby te 
mogen verwelkomen. door Clara Casert en Eva Van Ootegem, illustraties Nick Dillen

Momenteel loopt het nog niet zo’n vaart 
en is het enkel mogelijk een zogenaamde de-
signerbaby te creëren in een medische con-
text. “Als er een risico is dat het kind anders 
opgezadeld zit met een ernstige erfelijke 
aandoening, kunnen we ingrijpen. Ook om 
als geschikte donor te dienen voor een zieke 
broer of zus, kan deze techniek gebruikt wor-
den. We spreken dan van een saviour baby”, 
aldus professor Elfride De Baere van het 
Centrum voor Medische Genetica. De me-
thode die hiervoor gebruikt wordt, steunt op 
embryoselectie. Door middel van in-vitro-
fertilisatie worden embryo’s gemaakt waarbij 
een paar cellen van de verschillende embryo’s 
van ongeveer drie dagen oud verwijderd wor-
den. Deze cellen worden bestudeerd om vast 
te stellen of er een ernstige erfelijke ziekte 
aanwezig is of om te kijken of het embryo 
weefselcompatibel is met een zieke broer of 
zus. Op basis van de resultaten wordt beslo-
ten welk embryo naar de baarmoeder wordt 
overgebracht.

In april 2013 kreeg het Amerikaanse be-
drijf 23andMe echter een patent dat hen in 
staat stelt om een volgende stap te zetten in 
het creëren van baby’s op maat. Professor 
Sigrid Sterckx, specialiste in de bio-ethiek, 
wijst erop dat het patent van 23andMe zo uit-
zonderlijk is omdat het toelaat dat het bedrijf 
niet enkel zaad- en eicellen selecteert om mo-
gelijke erfelijke ziekten te vermijden, maar 

ook om de kans te vergroten op specifieke ui-
terlijke kenmerken die de ouders willen voor 
hun kind. Het bedrijf beschikt zelf niet over 
een sperma- of eicelbank, maar het is hun be-
doeling om samen te werken met centra voor 
reproductieve geneeskunde. Mensen die bij 
deze centra terechtkomen kunnen dan tegen 
betaling gebruik maken van de extra diensten 
die door 23andMe worden aangeboden. 

OnvOOrWaardelijKe lieFde Op 
de helling

Volgens professor Sterckx is enige voor-
zichtigheid geboden wanneer we technologie 
inzetten om designerbaby’s te maken buiten 
de medische context. In een artikel dat ze 
schreef over het onderwerp verwijst ze naar 
de Amerikaanse filosoof Michael Sandel. 
Hij ziet de verregaande vorm van eugenetica 
die door 23andMe gepromoot wordt als een 
bedreiging voor de onvoorwaardelijke liefde 
van ouders voor hun kind. Professor Sterckx 
is het eens met deze visie en vindt dat ou-
ders die een volledig profiel opstellen voor 
hun ongeboren kind lijden aan een totaal 
misplaatste vorm van controledwang. Deze 
ouders hebben de illusie dat ze pas gelukkig 
kunnen zijn met hun kind als het én atletisch 
én muzikaal getalenteerd én mooi is. De lief-
de die ze voelen voor hun kind wordt op die 
manier voorwaardelijk. 

Mensen hebben ook een heel stereotiep 
beeld van welke eigenschappen we nodig 
hebben om succesvol te zijn in onze maat-
schappij. Veel ouders zouden dan ook een ge-
lijkaardige set van eigenschappen willen voor 
hun designerbaby. Stel dat de praktijken van 
23andMe gemeengoed zouden worden, dan 
lopen we volgens professor Sterckx het risico 
op een minder diverse wereld. Niet alleen zou 
de diversiteit sterk afnemen, maar de toleran-
tie ten aanzien van mensen die afwijken van 
de norm zou veel minder groot zijn. Onze 
samenleving loopt het risico steeds minder 
inclusief te worden. Deze verregaande stan-
daardisering zou een grote maatschappelijke 
verarming betekenen.

Professor Sterckx en professor De Baere 
wijzen ook op een ander probleem, namelijk 
de manier waarop 23andMe communiceert 
naar de buitenwereld. Potentiële klanten krij-
gen de indruk dat eigenschappen als intelli-
gentie of muzikaal talent volledig genetisch 
bepaald zijn, terwijl deze eigenschappen van 
veel verschillende factoren afhangen. Het is 
niet mogelijk om ouders te garanderen dat 
hun kind helemaal zal zijn zoals ze voor ogen 
hadden. Volgens professor De Baere is de 
waarde van de tests die 23andMe aanbiedt 
dan ook relatief, aangezien we meestal nog 
niet in staat zijn om een een-op-eenrelatie te 
leggen tussen ons genetisch paspoort en een 
bepaald kenmerk. 
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Wat met de Kinderen van 
mOrgen?

Professor De Baere vermoedt dat het cre-
eren van perfecte baby’s niet ineens een hoge 
vlucht zal nemen in België. Momenteel is 
embryoselectie namelijk enkel mogelijk op 
medische indicatie en dus streng gereguleerd 
in ons land. Het is niet helemaal ondenkbaar 
dat er ooit een verschuiving plaatsvindt en 
er bijvoorbeeld geslachtsselectie gebeurt bij 
ouders die drie dochters hebben en graag 
nog een zoontje willen. Het is belangrijk dat 
er hierover voldoende zaken worden inge-
bouwd in de wetgeving zodat dergelijke vor-
men van geslachtsselectie kunnen geweerd 
worden. Ook Amerika neemt een strengere 
houding aan: de Food and Drug Adminis-
tration (FDA) heeft 23andMe aan banden 
gelegd, meer bepaald op het vlak van hun 
direct-to-consumer-aanpak over de gezond-
heid van de mensen die hen consulteren. “Er 
is een groot verschil tussen iets rechtstreeks 
aan een patiënt aanbieden en iets aanbieden 
in een medische context, ondersteund door 
specialisten”, aldus professor De Baere.

Professor Sterckx maakt zich dan weer zor-
gen over de veranderende attitude die ouders 
van vandaag en morgen meer en meer aan-
nemen. Zij ziet culturele processen, en niet 
technologische processen, als de oplossing 
voor deze verdraaide visie: “Technologie is 
fantastisch, maar kan niet al onze problemen 
oplossen. We hebben het idee dat de wereld 
zich moet aanpassen aan onze wensen, we le-
ren niet meer om onze wensen bij te stellen.” 
Volgens professor Sterckx knelt het schoentje 
bij de ouders en moeten we daar beginnen.

Ouders moeten als het ware heropgevoed 
worden, ze moeten weer blij zijn dat ze een 
kind kunnen krijgen en dat het kind gezond 
is. Geslachtsselectie mag dan maar een eerste 
stap zijn die overwogen wordt, daarna is het 
kind dan niet gewenst omdat het toch niet at-
letisch of niet slim genoeg is. De maatschap-
pij moet werken op deze instrumentele visie 
ten aanzien van kinderen. 

de gevaren van hypeRpAReNtINg

De praktijken van 23andMe zijn bij ons 
misschien nog grotendeels onbekend, maar 
ook hier ziet professor Sterckx ouders die al-
les over hebben voor het perfecte kind. Het 
mag dan mijlenver staan van designerbaby’s, 
maar ouders die jaarlijks honderdduizenden 
euro’s uitgeven aan bijlessen en privéleraren 
lijden aan een even verwerpelijke contro-
ledwang als de klanten van 23andMe. Mi-
chael Sandel bedacht de term hyperparenting 

voor dit fenomeen. “De attitude die aan de 
grondslag ligt van zowel hyperparenting als 
designerbaby’s kan een kind tekenen voor het 
leven”, concludeert professor Sterckx. Haar 
verontrusting over de impact die het attitu-
deprobleem van de ouders kan hebben op het 
leven van een kind is niet uit de lucht gegre-
pen. Vorige week verscheen er in De Morgen 
een artikel waarin gesteld wordt dat 4105 kin-
deren onder de tien jaar kampen met kinder-
depressie. De oorzaak hiervan moet volgens 
specialisten gezocht worden bij de ouders en 
onze haastige, overprikkelende maatschappij. 
Jonge kinderen hebben steeds vaker af te re-
kenen met faalangst, prestatiedruk en over-
stimulatie en het maakt hen ongelukkig. Het 
artikel legt de vinger op dezelfde wonde als 

de uiteenzetting van professor Sterckx: ou-
ders willen steeds vaker perfecte kinderen, 
maar dat gaat ten koste van de kinderen.

Het mag misschien lijken alsof het met 
designerbaby’s niet zo’n vaart zal lopen, toch 
legt de zich ontwikkelende technologie en 
het hele omringende debat een belangrijk 
maatschappelijk probleem bloot. Onze maat-
schappij streeft steeds meer naar perfectie en 
het maken van designerbaby’s is maar een 
van de uitingen ervan. Helaas lopen we het 
risico dat bedrijven als 23andMe niet helpen 
bouwen aan een wereld met mooiere, slim-
mere en succesvollere mensen, maar aan één 
waar standaardisering en intolerantie hoogtij 
vieren. ■
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Geluk en emoties anno 120 

Wie aan Romeinen denkt, denkt aan Caesar, Augustus, heroïsche veldslagen, magnifieke kos-
tuums, bloederige gladiatorengevechten, decadente braspartijen, epische mythes en mysterieuze 
goden. De gemiddelde academicus houdt het meestal echter iets meer down-to-earth: marxisti-
sche economische theorieën, potscherven en hypotheses over imperiumvorming. Maar ook een 
nogal onverwachte vraag: waren de Romeinen eigenlijk gelukkig?

Professor Katelijn Vandorpe (KU Leu-
ven), gespecialiseerd in de door een gebrek 
aan bronnen al bij al moeilijk te beantwoor-
den kwestie van geluk in de klassieke oud-
heid, kwam over die vraag spreken aan de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. De kwestie splitst zich 
volgens professor Vandorpe op in twee delen: 
enerzijds is er de vraag naar individuele ui-
tingen van emotie in de oudheid, anderzijds 
probeert ze op een structurele manier onder-
zoek te doen naar maatschappelijke elemen-
ten die persoonlijk geluk en tevredenheid 
bepalen.

emOties

Emotionele uitingen op een individueel 
vlak zijn verrassend vaak bewaard gebleven 
in de vorm van brieven. Professor Vandorpe 
presenteert liefdesbrieven, correspondenties 
van ongeruste echtgenoten en andere bron-
nen die getuigen van een complexe emoti-
onele wereld die op persoonlijk niveau in 
grote mate gelijkloopt met de onze. Dit doet 
vermoeden dat de factoren die die Romein-
se emotionele wereld uitmaken gelijkaardig 
zijn aan de factoren die onze contemporaine 
emoties sturen. Om op een structurele ma-
nier onderzoek te doen naar geluk in de an-
tieke wereld, baseert professor Vandorpe zich 
dan ook op dezelfde factoren die door aca-

demici gebruikt worden om geluk vandaag 
te onderzoeken en die verzameld zijn in de 
happiness-index. Die neemt vijf grote speel-
velden in rekening die ons emotioneel geluk 
samen bepalen: het fysieke veld, het sociale 
veld, het economische veld, het culturele veld 
en het politieke veld.

happiness-index

Niet al die velden zijn echter even goed ge-
documenteerd. Het blijft bijvoorbeeld moei-
lijk om te achterhalen of een doordeweekse 
inwoner van Alexandrië of Rome tevreden 
was met de basisgezondheidszorg, en of hij 
vond dat zijn dokter genoeg persoonlijk con-
tact onderhield. Eigenlijk weten we zelfs niet 
of die doordeweekse Romein wel degelijk een 
dokter had. Met betrekking tot het fysieke 
veld moeten we ons dus beperken tot een 
aantal structurele factoren zoals levensver-
wachting en hygiëne.

Andere velden zijn toegankelijker om te 
onderzoeken: op economisch vlak ligt het 
aantal beschikbare bronnen bijvoorbeeld 
veel hoger, maar dat houdt zeker niet in dat 
het makkelijker is om na te gaan of Janus met 
de pet de economische stabiliteit bezat die 
een gelukkig leven faciliteert. Veel documen-
ten zijn vooral gerelateerd aan belastingen 
en financiën, maar ze zeggen weinig over de 
individuele belastingdruk. Bovendien impli-

ceren hoge belastingen niet per definitie dat 
het economisch regime een negatieve impact 
heeft op het individueel geluk. Integendeel, 
veel moderne landen met een hoge happi-
ness-index hebben hoge belastingen, maar 
ook een sterke overheid die veel dienstverle-
ning biedt. Dit koppelt dan weer terug naar 
het politieke veld, waar de geringe mate van 
aanwezigheid van de premoderne Romeinse 
staat in het leven van alledag wel een nega-
tieve factor kan zijn.

Finaal is het volgens professor Vandorpe 
moeilijk om definitieve uitspraken te doen 
over het geluk van de Romein. Maar haar on-
derzoek opent wel een massa perspectieven 
naar nieuwe, concrete probleemstellingen die 
met een volledig andere oriëntatie dan klas-
siek onderzoek. Antieke economen peilen 
meestal naar staatsfinanciën, maar het indi-
vidu verwatert vaak in deze structuralistische 
methodologie, hoewel ook zeker voor hogere 
klassen wat Vandorpe ‘persoonlijke assets’ 
noemt te onderzoeken vallen. Idem op poli-
tiek vlak, waar vaak individuen zoals Cicero 
en Caesar het academische discours domine-
ren. De aanpak van professor Vandorpe staat 
toe om het onderzoek te focussen op de ma-
nier waarop het politieke veld concreet in de 
maatschappij aanwezig (of afwezig) is en in-
tervenieert. ■

door Thomas Jacobs
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De mens voelt zich koning te dierenrijk. Wij lijken, als enige alle diersoorten, gezegend met een 
complex vermogen tot redeneren. Maar bestaan er slimmere diersoorten en zou evolutie hen 
ooit op gelijke tred met ons kunnen brengen?

De slimsten  
van het dierenrijk

door Iris Jiang, cartoon Ine T'Sjoen

Zo’n drie tot vier miljard jaar geleden was 
er eens een cel, LUCA was zijn naam. Van 
deze cel stammen we allen af. Ook al deelt ie-
dereen dezelfde voorouder(cel), in de tussen-
tijd heeft de mensheid een spurtje gemaakt 
op vlak van vermogen tot redeneren. Volgens 
sommige onderzoekers is het deze capaciteit 
tot redeneren en begrijpen die ons onder-
scheidt van dieren. Prof. dr. Jan De Houwer 
van de faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen legt uit: “Er zijn drie grada-
ties in intelligentie. Eerst heeft men het in-
stinct. Het instinct is een ingebakken reactie, 
een reflex, hierbij hoef je niet na te denken. 
Een stapje verder dan instinct ligt conditio-
nering. Men kan een reactie op een situatie 
aanleren. Het verschil bestaat erin dat deze 
reactie niet evolutionair werd doorgegeven, 
maar tot stand komt tijdens het leven van 
het dier door een herhaalde ervaring met een 
nieuwe situatie. De hoogste tred van intelli-
gentie is de mogelijkheid tot problem solving. 
Hierbij leert men zelf een nieuwe situatie in 
te schatten en zichzelf naar een doel toe te 
werken.” De vraag is of dieren ook aan pro-
blem solving doen.

het grOte debat

Er waren eens twee muizen. De ene zat op-
gesloten achter een deurtje, de andere bevond 
zich in de vrije ruimte. Men zag hoe de ene 
muis een manier zocht om de andere muis te 
bevrijden en hier uiteindelijk ook in slaagde. 
Empathische muizen? Een teken van problem 
solving? “Op het eerste zicht lijkt dit inder-
daad op probleemoplossend denken, maar 
verder onderzoek wees uit dat de opgesloten 
muis een geluid produceerde dat aversie op-
riep bij de andere muis. Het bevrijden van 
de andere muis was louter een toevallig ge-
drag dat nadien vaker gesteld werd omdat het 
steeds resulteert in het stoppen van dat aver-
sieve geluid”, vertelt professor De Houwer. 
Een ander voorbeeld heb je bij papegaaien. 
“Stel dat ik een papegaai ‘Daar is Kaatje!’ leer 
roepen telkens een bepaald meisje langs de 
voordeur naar binnen komt,” legt professor 
De Houwer uit,“dan zal de naam Kaatje voor 
de papegaai geen betekenis hebben, het blijft 
louter een klank. De zin die hij roept is slechts 

een reactie op een gebeurtenis, namelijk het 
opengaan van de deur en het verschijnen van 
het meisje. De naam ‘Kaatje’ op zich, ontlokt 
geen reactie bij de papegaai. Bij een talig kind 
zou de naam ‘Kaatje’ er wellicht voor zorgen 
dat het kind naar de voordeur kijkt waar-
langs Kaatje normaal gezien binnenkomt. Dit 
toont aan dat de klank ‘Kaatje’ voor het kind 
een betekenis heeft gekregen, het is namelijk 
een symbool geworden voor het meisje dat 
steeds langs de voordeur binnenkomt.” Het 
gedrag van de papegaai daarentegen lijkt op-
pervlakkig op taalgebruik, maar is slechts een 
geconditioneerde reactie. Het onderscheiden 
van beide is niet gemakkelijk en leidt tot ver-
hitte debatten tussen experts.

talige dieren

“Het feit dat mensen in staat zijn tot com-
plexe vormen van probleemoplossend den-
ken is deels te danken aan het feit dat wij een 
talige diersoort zijn. Door het ontstaan van 
taal kunnen wij een interne wereld creëren, 
gedachten ordenen en ook vooruit denken”, 
zegt professor De Houwer. Toch zit taal niet 

van de geboorte bij de mens ingebakken. 
Wanneer mama naar een koe wijst en zegt: 
“Dit is een koe!” en daarna naar een geit: “Dit 
is een geit, geen koe”, leer je het verschil tus-
sen een koe en een geit. Taal stelt ons in staat 
om verschillen en gelijkenissen op te merken 
en dit vormt de basis tot redeneren. Als de 
mens dit aangeleerd kan krijgen, kunnen die-
ren dit dan ook? “We zijn momenteel onder-
zoek aan het doen op dit gebied,” antwoordt 
professor De Houwer, “maar de korte levens-
duur van de meeste diersoorten speelt in het 
nadeel van ons onderzoek. Ratten leven niet 
zo lang als mensen, dus indien zij een talig 
gedrag zouden kunnen ontwikkelen zal dit 
nooit zo gevorderd zijn als bij ons.” Nu blij-
ven we nog zitten met de hamvraag: welke 
diersoorten zullen ons als eerste inhalen? “We 
merken een grotere capaciteit tot problem sol-
ving bij papegaaien, kraaiachtigen en zoog-
dieren over het algemeen”, zegt professor De 
Houwer. “Interessant hierbij is dat de herse-
nen van vogels en zoogdieren erg verschillen, 
beide hebben een totaal andere interne orga-
nisatie.” Zo zie je maar dat verwarde hoofden 
ook best intelligent kunnen zijn. ■
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cultuur
agenda

Een zucht naar cultuur, een onvervulde 
begeerte naar kunst en al fluitend door het 
leven gaan? Gent is gunstig voor wie meer 
verlangt van het studentenleven dan enkel 
droge lessen en stoffige boeken. Waan je in 
de fabriek van Willy Wonka, want er is voor 
elk wat wils. 

Zondag 9 maart komt Emily Jane White 
een voorproefje geven van haar nieuwe al-
bum dat verschijnt in oktober. White brengt 
een mengeling van folk en pop en doet je on-
middellijk wegdromen. Verwacht je aan een 
intiem concert in de Minard. 

Reikhalzend uitkijken naar de nieuwste 
Pixar of Disney is geen schande. Sterker nog, 
een welgemeende ‘Hoera!’, want Sfinx orga-
niseert op 13 februari zijn jaarlijkse Anima-
nacht.

Vanaf 20 uur tot 2 uur kan je je tegoed 
doen aan de leukste filmpjes. In totaal worden 
er zo’n tien filmpjes afgespeeld, elk even kort 
als origineel. Om dit alles in een stuk door te 
komen, is er een speciale cateringploeg die je 
drank en spijs aanbiedt. Vertier heeft ook zo 
zijn prijs en in dit geval is het €16. 

Begin je spontaan mee te heupwiegen als je 
nog maar de eerste noten van In The Mood te 
horen krijgt, dan is Ghentlemen wellicht op 
je (heupwiegende) lijf geschreven. Helaas wel 
op dezelfde avond als Anima-nacht (13/03), 
maar keuzes moeten nu eenmaal gemaakt 
worden. Ghentlemen bestaat uit Kris Bau-
wens en Sep Vermeersch; zij zullen de hele 
avond het beste van zichzelf geven door een 
selectie te spelen uit hun repertoire van jazz 
en swing. De locatie is Zebrapoint en boven-
dien helemaal gratis. Geen excuses meer om 
je nieuw aangeleerde lindyhopdanspasjes en-
kel maar voor je spiegel te oefenen. 

en dan nOg dit 

WO I is hot en je zal het geweten hebben. 
Overal word je bestookt met series, voorstel-
lingen en documentaires. Hoe kies je dan? 

01/11/2013-30/06/2014: Een aanrader is 
de tentoonstelling Oorlog en Trauma, het re-
sultaat van een samenwerking tussen het Mu-
seum Dr. Guislain en het In Flanders Field 
Museum. Ze belichten er niet enkel de trau-
matiserende kant ten tijde van den Groote 
Oorlog, maar tonen eveneens hoe men er 
vandaag mee omgaat. De tentoonstelling 
loopt nog tot 30 juni 2014 in het Museum Dr. 
Guislain en dit allemaal voor het luttele be-
drag van €3.

7/03: Zie je liever bewegende beelden, 
dan is Ontploft! wellicht meer iets voor jou. 
In Ontploft! vertelt Begijn Lebleu, bekend 
van het programma Foute Vrienden, op ba-
sis van echte getuigenissen het verhaal van 
Pol de Smet, een Vlaamse plattelandsjongen 
die noodgedwongen moet strijden tegen de 
Duitsers. Dit alles gaat door op 7 maart om 
20.30 uur in theater De Vieze Gasten.

08/03-16/03: De Vlaamse Boekenweek 
valt dit jaar uitzonderlijk samen met de Ne-
derlandse Boekenweek en dat moet gevierd 

worden. Hoe kan dat beter dan door een van 
onze noorderburen zelf uit te nodigen? De 
gerenommeerde schrijver Tommy Wieringa, 
bekend van het boek Joe Speedboot, zal samen 
met nog een andere schrijver, twee dichters 
en Spinvis gestalte geven aan Wieringa’s laat-
ste boek een mooie jonge vrouw. Afsluiten 
doen ze op zondag 16 maart in de Vooruit. 

We nemen aFscheid van

Before Your Very Eyes. Een voorstel-
ling die drie jaar geleden begon in Cam-
po-Nieuwpoort, vervolgens zowat de hele 
wereld rondreisde en nu afscheid neemt in 
haar thuisbasis. In Before Your Very Eyes zie 
je kinderen die eigenlijk volwassenen zijn. 
Schrik dus niet van kinderen die roken, drin-
ken en een ruimer vocabularium hebben. 
De hele voorstelling wordt gedirigeerd door 
een vrouwelijke stem van hierboven (vul zelf 
maar aan wat of wie je hieronder verstaat), 
die de kinderen vragen stelt. De voorstel-
ling verloopt gedeeltelijk in het Engels, maar 
ondertitels zijn voorzien. Tickets vliegen de 
deur uit, snel zijn is de boodschap. Tickets 
zijn enkel nog te verkrijgen voor zaterdag 
15 maart en voor de matineevoorstelling op 
zondag 16 maart.  ■ door Sara Vansteenkiste,

foto Philippe Deprez
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Beelden van Beel
Wat zou je doen als je plots te horen krijgt dat je 
rondloopt met een tumor in je hoofd? Wanneer 
alles wat voorheen zo zeker leek plots onzeker 
wordt? “Stoppen met school en gaan reizen”, zou 
de jonge fotografe Luca Beel (°1990) antwoorden.

En zij kan het weten, want in januari 2011 kwam de Gentse te weten dat 
ze een tumor had. Goedaardig, dat wel, maar toch. Ze zette meteen haar fo-
tostudie aan het KASK op pauze en trok alleen op reis. Kriskras door Euro-
pa, van Macedonië en Israël tot Zweden en Noorwegen. Korte maar intense 
tochten die vooral veel inspiratie voor foto’s opleverden. Zo veel beeldma-
teriaal dat Luca binnenkort een expo wijdt aan deze reeks (Recovery) en een 
andere die ze op vuilnisbelten maakte (Container Constructions).

Het zijn zeer uiteenlopende foto’s geworden, zowel op het vlak van on-
derwerpen als de camera’s waarmee Luca werkte. Een monochroom zelf-
portret in de douche hangt er naast een foto van een desolaat landschap. 
Als er al een constante in zit, dan is het dat elk beeld volledig losstaat van 
de andere. Of niet? “De enige lijn die er voor mij inzit is dat de foto’s mij 
hebben geholpen bij het proces van verwerken”, vertelt Luca.

“Aan het eind van mijn reisdagen was ik steeds doodop, maar op een po-
sitieve manier. Een beetje zoals een kind dat de hele dag op het strand heeft 
mogen spelen, zo voelde ik me telkens wanneer ik ’s avonds uitgeteld in de 
zetel kroop. Moe maar geïnspireerd door alles wat ik overdag had gezien.”

Wie ‘Beel’ zegt denkt misschien aan Stéphane Beel, de vermaarde ar-
chitect die onder andere het Universiteitsforum (Ufo) en Museum M ont-
wierp. Een terechte link, want hij is Luca’s vader. “Ik werk af en toe voor 
hem en maak ook foto’s voor andere architectenbureaus. Meestal zijn dat 
freelance opdrachten waarbij ik gebouwen fotografeer voor websites en 
portfolio’s van die bureaus. Maar op de tentoonstelling zal enkel mijn per-
soonlijk werk te zien zijn.”

Naast Recovery bestaat dat persoonlijk werk ook nog uit een andere 
reeks: Container Constructions. Minimalistische foto’s waarop Luca vond-
sten uit het containerpark fotografeerde. Vlakke beelden die ze van bovenaf 
maakte, een subtiele verwijzing naar de Duitse kunstenaar Kurt Schwit-
ters. “Al maakte Schwitters wel assemblages die hij zelf ineen stak. Ik zag 
mijn creaties eerder als assemblages trouvés. Het enige wat ik ermee deed 
was ze fotograferen, de materialen zelf raakte ik niet aan.”

“Eigenlijk wil ik nog een derde reeks aan mijn tentoonstelling toevoe-
gen”, zegt Luca terwijl ze naar haar laptop grijpt. Ze toont een paar foto’s 
van naakte vrouwen die door de manier waarop ze geportretteerd werden 
— al springend of onder water — niet meer lijken op de persoon die ze zijn. 
“Maar ik twijfel nog om de reeks te gebruiken, want die is nog work in pro-
gress. Al is alles bij mij work in progress. Ook mijn leven.”

De foto’s van Recovery zullen ook naar aanleiding van de tentoonstelling 
in een atypisch fotoboekje verschijnen. Elke bladzijde van het boek zal een 
postkaart zijn die uit het boek gedrukt kan worden. Wie alle foto’s uitduwt 
krijgt zo in de lege kaders een korte tekst te lezen. ■

De tentoonstelling ‘Acte de Présence’ loopt van 16 maart tot 6 april in 
Gallery Casa Argentaurum (Brabantdam 68, Gent).

door Thomas Smolders, foto Luca Beel
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Het mooie aan 
menselijk lijden 

Theodore Gericault in MSK Gent

Da Vinci en Michelangelo waren iets te hoog gegrepen volgens 
insiders, maar met Théodore Géricault heeft het Museum 
voor Schone Kunsten (MSK) een absolute topper binnenge-
haald. Wij gingen in preview samen met de gidsen kijken naar 
de Franse meester. Een artikel over paarden, hoofden, gekken 
en — oh ja — mensen op een stuk wrakhout.

door Arno Vanhollebeke en Thomas Jacobs, 
foto Brecht Vissers

Bij het binnenkomen wordt de nietsver-
moedende bezoeker verwelkomd door een 
reeks bootjes in hout en karton. Hij denkt dat 
hij aan de verkeerde kant van het museum-
plein binnengelopen is en loopt in gestrekte 
pas opnieuw naar buiten. Daar ziet hij aan 
de overkant wel degelijk in grote witte let-
ters “S.M.A.K.” staan, met daarnaast Fabres 
De man die de wolken meet. De verwarde be-
zoeker weet uiteraard niet dat er ook spora-
disch moderne kunst geëxposeerd wordt in 
het MSK. De Géricaulttentoonstelling opent 
met een installatie van Isabel en Alfredo 
Aquilizan, die naar aanleiding van de ramp 
in Lampedusa en het eeuwig actuele migra-
tiethema carte blanche kregen voor een werk 
over dislocatie.

Het werk werd gemaakt in samenwerking 
met een aantal concentratiescholen (scholen 
met een hoog aantal allochtonen, n.v.d.r.) uit 
het Gentse. Gedurende meerdere workshops, 
waaraan verschillende scholen en gezinnen 
deelnamen, stelden ze een ontzagwekkende 
installatie samen. Lange houten latten, uit 
karton vervaardigde bootjes, plastic vaten, 
valiezen en nog veel meer verschillende prul-
laria vormen een heus schouwspel dat een 
schipbreuk uitbeeldt. Op die manier slaagt 
het MSK erin de hedendaagse kunst en actua-
liteit te verzoenen met de romantische school 
waartoe Géricault behoorde.

De intelligente lezer heeft uiteraard door 
dat die installatie terugkoppelt naar Géri-
caults belangrijkste werk: het vlot van de 
Medusa (1818). Het grote schilderij, dat cen-
traal hangt in de MSK-tentoonstelling, is dan 
ook een uitstekende kopie van de hand van 
Pierre-Désiré Guillemet en Etienne-Antoi-

ne-Eugène (wat een naam) Ronjat, gemaakt 
vijftig jaar na het origineel, toen het Louvre 
begon te vrezen dat het schilderij door de 
samenstelling van Géricaults verf zwart zou 
uitslaan. Toch blijft de verbluffing voor ie-
dereen die voor het onwaarschijnlijk indruk-
wekkende meesterwerk staat.

vernietigende Kracht van de 
natuur

Géricault (1791-1824) stierf op tweeënder-
tigjarige leeftijd na verschillende ongelukken 
met zijn paard, maar verzekerde zich tijdens 
zijn korte carrière van een plaatsje in het uni-
versele cultureel patrimonium. Het psychi-
sche en fysieke leed dat de schipbreukelingen 
van de Méduse uitstralen, beroert elkeen en 
onderstreept de vernietigende kracht van de 
natuur die terugslaat na decennia van toene-
mende rationalisering: de menselijke cultuur 
moet haar meerdere erkennen in Moeder 
Natuur. Het opvallende clair-obscure-effect 
— de invloed van Caravaggio en Rubens is 
navenant — waarbij de lijkkleur danig realis-
tisch afgebeeld wordt, zet aan tot afschuw. Dit 
immense werk van vijf op zeven meter blinkt 
uit in vertwijfeling: desastreuze agonie in de 
ene hoek en hoopvolle kreten in de andere. 
Wat ze allen gemeen hebben: complete waan-
zin. In een halve cirkel rond het werk staan 
op de muur een aantal getuigenissen van de 
vijftien overlevenden van het drama van de 
Medusa.

het vlot van de Medusa was het mag-
num opus van Géricault: jaren van voorbe-
reidende studies en schetsen gingen vooraf 
aan het effectief schilderen ervan. géricault, 
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fragmenten van mededogen gaat verder met 
verschillende voorbeelden van die studies, 
waaruit Géricaults fascinatie voor morbide 
anatomie naar voren komt. Wees bij deze 
gewaarschuwd: de eerste zalen blinken uit 
in horrortaferelen waarin afgekapte ledema-
ten de dans leiden. Als kind van de revolutie 
— die ontegensprekelijk het gevolg was van 
decennia aan verlichtingsidealen — poogt 
Géricault de werkelijkheid waarheidsge-
trouw weer te geven. Daar gaat logischerwijs 
veel wetenschappelijk onderzoek aan vooraf. 
Hoezo, wetenschap en kunst, ‘twee uitersten’? 
De titel van de tentoonstelling verwijst als 
het ware naar de verschillende voorstudies 
en schilderijen waarin meerdere vormen van 
pathos de rode draad vormen. Zijn fascinatie 
voor het menselijk lichaam en het adequaat 
weergeven ervan bleek een tendens begin ne-
gentiende eeuw en daaraan besteedt het MSK 
dan ook aandacht met werken van Géricaults 
tijdgenoten.

paardenKOp 

Niet enkel de Medusa wordt belicht in het 
MSK. Géricaults intrigerende paardenpor-
tretten spreken tot de verbeelding en krijgen 

een prominente plaats met Kop van een wit 
paard (1814-1815) als absoluut hoogtepunt. 
Met zijn verzameling van zowel pseudohe-
roïsche portretten — kijken we maar naar de 
verschillende portretten van hoge legeroffi-
ciers — als natuurlijke taferelen, zoals paar-
denkoppen of dagdagelijkse handelingen, 
verpersoonlijkt Géricault de overgang tussen 
het classicisme en de romantiek. Géricault 
bewandelt zijn eigen parcours en klaagt aan 
wat hij wil: de onafhankelijke kunstenaar lijkt 
geboren. Wanneer hij de gewonde kurassier 
(1814) afbeeldt, zien we geen geïdealiseerde 
militair maar een angstige schuwe man die 
net de dood in de ogen keek en zich terug-
trekt. We zien een aanklacht tegen de napole-
ontische oorlogen.

Eindigen doet géricault, fragmenten van 
mededogen met drie geestesgestoorden of 
monomanen. Geïnspireerd door menselijk 
lijden bezoekt Géricault in Parijs La Salpê-
trière — een hospitaal voor mentaal zieken. 
Deze portretten (1820-1824), een serie van 
vijf werken, hebben één iets gemeen: men-
selijkheid. Het MSK brengt drie van de vijf 
werken bijeen, wat al lange tijd niet meer ge-
beurde. De manier waarop De kleptomaan, De 
kinderrover en De monomane van de afgunst 

in het niets staren, onderstreept hun moe-
deloosheid. Hun zwijgen is niets meer dan 
een oorverdovende kreet om vergiffenis. De 
grens tussen de zelfkant van de maatschap-
pij en de middenklasse vervaagt tot spinrag, 
en Géricault profileert zich als advocaat van 
de duivel.

Zo is de cirkel rond: van de overdonde-
rende Méduse langs guillotines en slaver-
nij tot psychisch zieken, Géricault laat zich 
inspireren door verscheidene vormen van 
smart en doet zijn naam als schilder van de 
dood en menselijk lijden alle eer aan. Deze 
tentoonstelling verschaft een unieke blik op 
de veelzijdigheid van Géricaults werk, waarin 
een romantische fascinatie voor ‘de ander’ en 
‘het eeuwige’ centraal staan. De tentoonstel-
ling van curatoren Bruno Fornari en Gregor 
Wedekindt toont aan dat we ondanks alles 
nog steeds kinderen van de Verlichting, de 
Revolutie en de Romantiek zijn: Géricaults 
representaties ervan raken ons nog steeds tot 
in het diepste van onze ziel. ■

géricault, fragmenten van mededogen 
loopt nog tot 25 mei 2014 in het MSK
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'Parsifal' in het NTGent
Interview met Peter Verhelst  
en Wim Opbrouck

Op acht maart gaat parsifal in première. Het 
NTGent koos ervoor om het stuk van Wagner 
te bewerken als laatste stuk in hun trilogie 
rond optimisme. Eerder kwamen de bewer-
kingen van Aïda (Verdi) en Candide (Voltaire). 
Artistiek directeur Wim Opbrouck neemt op-
nieuw de regie en hoofdrol voor zijn rekening, 
in samenwerking met auteur Peter Verhelst. 
Zij geven hier hun visie op wat een heden-
daagse ‘Parsifal’ hoort te zijn.

door Tom De Maerschalck, foto's Tim Demel

Setting is de hal van het NTGent, muziek van Alt-J op de achter-
grond. Peter Verhelst komt op tijd uit de coulissen, Wim Opbrouck 
heeft zijn cue gemist en komt zich later excuseren en vragen of ik hem 
nog nodig heb. “Toch liefst een paar vragen”, antwoord ik deemoedig. 
Frank Focketyn passeert in de achtergrond. Els Dottermans komt 
me zelfs vriendelijk de hand schudden, “Hallo ik ben Els”, alsof heel 
Vlaanderen de grootse actrice niet kent.

De wiki-uitleg: de opera is het sluitstuk van componist Richard 
Wagner, waarin de ‘zuivere dwaas’ Parsifal de Graalridders en hun 
koning Amfortas redt van de ondergang. In tegenstelling tot onderge-
tekende heeft Verhelst de originele tekst wél gelezen. Daarmee steken 
we van wal.

KWetsbaarheid als antWOOrd

Wat maakt jullie bewerking bijzonder?
Verhelst: “Het libretto van Wagner is het interessantste stuk waan-

zin dat ik recent gelezen heb: een hybride compositie waarin hij alles 
heeft verzameld wat hij in zijn leven bedacht heeft rond zingeving en 
religie. Wij willen een meer menselijke Parsifal brengen. Het muzika-
le verhaal hebben we gerespecteerd, want het is gearrangeerd op een 
aantal basiselementen van het origineel. Dat is door Jan Czajkowksi 
gebeurd. Daarnaast slaagt Hombi (Christoph homberger, muzikale lei-
ding, n.v.d.r.) er op wonderbaarlijke wijze in slaagt om uit de acteurs 
iets te halen waarvan ze zelf het bestaan niet vanaf wisten, in tegen-
stelling tot de kille perfectie van professionele zangers.”

Opbrouck: “Je moet er wel mee opletten, zo’n stuk is enkel het be-
ginpunt en je kan op een erg afwijkend zijpad belanden. Het is riskant 
om te beginnen met een stuk over pakweg Marilyn Monroe, waarin 
het publiek haar nooit te zien krijgt. Dit keer zijn we niet voor een 
montagevoorstelling gegaan zoals Candide, ik wilde iets zuivers ma-
ken. Puur muzikaal is dit ook het strafste wat we al voor elkaar gekre-
gen hebben.”

Verhelst: “We wilden tevens enkel bronnen gebruiken die een ant-
woord gaven, en dan kwamen we tot de conclusie dat we enkel ‘kwets-
baarheid’ als antwoord konden bieden, wat ik godverdomme geen 
slecht antwoord vind. In de tekst blijft er van Wagner niks overeind, 
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maar doordat de muziek erop geënt is, blijft 
het wel ‘een Parsifal’. Toch merk je vanaf de 
eerste noot een groot verschil met de origi-
nele opera. Het hele Vorspiel ballen we samen 
in tien minuten met enkel zang. Dat is ook 
de sterkte van de bewerking. De toeschouwer 
bekijkt het spel niet meer vanuit kikvorsper-
spectief zoals bij Wagner, je zit bijna op de-
zelfde hoogte.”

Er wordt dus weer anders met optimisme 
omgegaan dan hiervoor?

Verhelst: “Ik moest bij het bewerken vaak 
terugdenken aan het laatste interview van 
Jacques Derrida, met Lieven De Cauter. 
Daarin zette hij de concepten van de Messias 
en de utopie op losse schroeven. Dat er zo-
iets bestaat als een ideale, pijnloze wereld, is 
een onmenselijk idee dat me nog altijd kwaad 
maakt. We zijn tot in onze vezels opgegroeid 
met het humanistische gedachtegoed en de 
joods-christelijke ethiek, maar je merkt dat 
die steeds meer onder druk komen te staan. 
Daar een stuk over optimisme tegenover zet-
ten is geen klein bier.”

Een moraliserend stuk is wel riskant.
Verhelst: “Dat kan je inderdaad niet ma-

ken. Maar je kan moeilijk anders besluiten 
dan dat enkel een ethische revolutie alles 
weer op het juiste pad kan brengen, van eco-
nomie tot klimaat. Oorspronkelijk hadden 
we een hele preek klaar die daarop inging. 
We zouden een anti-Parsifal ten grave dra-
gen, met op het einde een blind meisje dat 
vragen stelt. Stel dat je zwanger bent en de 
dokter je meldt dat je kind blind geboren zal 
worden. Mocht je het vijf maanden eerder ge-
weten hebben, zou je het gehouden hebben? 
Uiteindelijk kwamen we uit bij de vraag: wat 
is het kleinste ethische principe, noodzakelijk 
voor beschaving? Solidariteit. Een woord dat 
schandalig genoeg vaak in het belachelijke 
getrokken wordt. Daar hebben we theater 
van proberen te maken, via de kleine levens-
verhalen van onze acteurs zelf. Iedereen heeft 
een hoofdrol.”

“Frank Focketyn bijvoorbeeld doet aan 
palliatieve zorg. Hij heeft onder andere de 
stervenswens van zijn moeder begeleid. Of 
Els Dottermans, die er niet mee kan omgaan 
dat haar moeder in een bejaardentehuis moet 
verblijven. Dan heb je Hombi, die de utopie 
als de grootste ziekte van deze tijd beschouwt, 
omdat hij opgegroeid is in een Steinerschool 
en zich belogen voelt. Dat alles hebben we 
verwerkt in het stuk.”

“In het origineel krijgt Parsifal op een ge-
geven moment allerlei vragen waarop hij tel-

kens enkel kan antwoorden: ‘Ich weiß es nicht.’ 
Dat leek ons een heel interessante scène om 
mee te werken. We wilden het niet meer we-
ten koppelen aan die persoonlijke verhalen. 
We hebben Parsifal dus herleid tot een stuk 
dat een lans breekt voor het kleinmenselijke. 
Dat zetten we tegenover Wagners versie, die 
als een gotische kathedraal neer torent op de 
toeschouwer en besluit met de grote redding. 
Er is geen redding meer. We laten de utopieën 
achter, hoewel we er nog steeds naar verlan-
gen. Voor mij is een kleine lichtstraal in de 
duisternis een veel vruchtbaardere filosofie 
dan het grote zonlicht.”

een huis met een FOrum

Candide kreeg een vernietigende recensie 
van Guido Lauwaert. Wat doet dat met een 
regisseur?

Opbrouck: “Ik ken geen enkel kind dat te-
gen zijn moeder zegt: ‘Mijn droom is recen-
sent worden.’ In de Volkskrant kregen we vijf 
sterren. Zitten daar dan betere recensenten? 
Schrijft Guido Lauwaert niet voor een blog? 
(grijnst) Als ik met hen rekening moet hou-
den in wat ik maak, kan ik er maar beter mee 
stoppen. We kijken wel naar ons publiek. En 
dat loopt niet weg, integendeel.”

Is het publiek de thematiek nog niet beu, 
nu voor de derde keer?

Opbrouck: “Dat is maar een slogan he, 
een alibi om kunst te maken (lacht). Aan de 
cijfers en aan de nabesprekingen die we met 
het publiek houden, kunnen we zien van niet. 
Veel mensen maken de hele tocht mee en pik-
ken er niet zomaar een voorstelling uit. Can-

dide is misschien zelfs nog het stuk dat het 
meeste heeft losgemaakt van ze allemaal. We 
zijn ook nog altijd een huis met een forum 
op de site, wat weinigen nog doen. En je weet 
al snel welke eikels er graag elke keer stront 
kappen over een voorstelling en welke men-
sen goede bedoelingen hebben.”

Dit is niet de eerste keer dat jullie samen 
theater maken, is het aangenaam werken?

Opbrouck: “We hebben voor het eerst sa-
mengewerkt voor het stuk Aars en vanaf dag 
één was er al een band. Ik lees zijn boeken 
ook graag. Toen ik Peter leerde kennen was 
hij nog installaties aan het maken in een kel-
der, maar op een bepaald moment moest ik 
wel vragen: wil je naar een groter publiek? 
Met de voorstelling van Nero zijn we gaan 
rondtrekken in Vlaanderen en Nederland, en 
je gaat natuurlijk niet op tournee met een bil-
lenkletser.”

“het Kleinste breeKbaarste”

Was het voor u moeilijk om zo’n per-
soonlijk stuk te maken?

Verhelst: “Dat was het vooral voor de ac-
teurs. Bedenk even wat je van hen vraagt met 
zo’n stuk. Om niet noodzakelijk het meest in-
tieme, maar het meest dierbare af te geven. 
En daar begin ik dan mee te foefelen, ook al 
probeer ik dat tot in de details juist weer te 
geven. Actéér dat maar eens, je eigen leven. 
Wie ben je, als je je eigen woorden die daarna 
bewerkt zijn, moet brengen? Hoe kan je zoiets 
persoonlijks brengen zonder dat het gênant 
wordt? De bagger begint al in mijn broeks-
pijpen te lopen in hun plaats. Daar tegenover 
heb je ook mensen die hun leven probleem-
loos te grabbel gooien op tv. Hoe kan je zo-
iets ontdoen van zijn decibels en voyeurisme? 
Daarmee nemen we een risico.”

Is Parsifal de juiste keuze daarvoor? 
Verhelst: “Absoluut, muzikaal past het 

perfect. Hombi laat het stuk beginnen met 
puur a capella. Je voelt die breekbare stem-
men recht naar je hart gaan. Het is zó kwets-
baar, met een vingerknip valt het in scherven. 
Dàt is de hedendaagse Parsifal, dat kleinste 
breekbaarste. En je krijgt op het einde geen 
eenduidige oplossing, maar je krijgt wel een 
vruchtbare mentaliteit mee. Je kan niet op-
nieuw maagd worden en we weten dat, maar 
hoe kan je loskomen van het cynisme dat alles 
verpest? Ons voorstel zal de wereld niet red-
den. Maar het is een stuk zonder een seconde 
cynisme, het is lang geleden dat ik zoiets ge-
zien heb. We zullen zien of het werkt.” ■
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Boekde kleurloze tsukuru tazaki en zijn 
pelgrimsjaren - haruki murakami

american hustle - david o'russell

SSt “Eindelijk, de nieuwste Murakami!”, 
weergalmde het door de Gentse hipstercom-
munities. Tijd dus om de jongste spruit van 
deze welbekende Japanse schrijver onder 
handen te nemen. 

Het verhaal draait ditmaal rond Tsukuru 
Tazaki. We leren hem kennen op het moei-
lijkste moment van zijn leven: net, zonder 
enige uitleg, verstoten uit zijn warme vrien-
dengroep van vijf, zwerft hij rond op de rand 
van de dood, van het Niets dat hem dreigt op 
te slokken. Deze vriendengroep was een per-
fect harmonisch geheel, de ideale vijfhoek. 
Elk van zijn vier vrienden had een kleur in de 
achternaam, vandaar dat ze ook allemaal een 
kleur hadden als bijnaam. Met uitzondering 
van Tsukuru. Hij was simpelweg Tsukuru — 
kleurloos. Nadien springt het verhaal moei-
teloos tussen verleden, heden en toekomst. 
Zestien jaar later beschouwt Tsukuru zichzelf 
nog steeds als een flets persoon die niet veel 
te bieden heeft en hij heeft ook nog steeds 
geen idee waarom hij destijds zonder pardon 
uit hun vriendengroep werd gezet. Op aan-
dringen van zijn nieuwe vriendin zoekt hij 

zijn oude vrienden opnieuw op om zichzelf 
en vooral zijn relatie te redden. 

Net zoals in zijn andere boeken is Mura-
kami niet vies van surrealistische elemen-
ten. Vooral het thema werkelijkheid versus 
droom en de vage grens hiertussen komt aan 
bod. Hoewel het boek zeker als langdradig 
beschreven kan worden — na honderd pagi-
na’s is er nog steeds geen spoor van de beloof-
de ‘pelgrimsjaren’ — leest het vlot, met dank 
aan de prachtige metaforen: “Het menselijke 
hart is een nachtvogel. Het wacht stilletjes er-
gens op, en als de tijd is gekomen, vliegt het 
er in een rechte lijn op af.”  Tsukuru’s gedach-
ten zitten vol van dergelijke zinnebeelden en 
doordachte oneliners. Ook de andere perso-
nages in het boek houden zich niet in om hun 
levenswijsheden op te dissen. 

Kortom, het verhaal zit mooi in elkaar én 
stemt tot nadenken. ■

De kleurloze tsukuru tazaki en zijn pel-
grimsjaren van Haruki Murakami is verkrijg-
baar bij Fnac.

ES Het is van Silver Linings playbook gele-
den dat we nog iets van David O. Russell ge-
hoord hebben. Maar hij is terug, dit keer met 
een misdaaddrama dat losjes gebaseerd is op 
de Abscam-operatie van de FBI in de late ja-
ren 70. Irving Rosenfeld, vertolkt door Chris-
tian Bale, is een zogenaamde con artist die 
onschuldige mensen leningen belooft, maar 
ze natuurlijk nooit uitbetaalt. Wanneer Ro-
senfeld de ravissante Sydney Prosser (een rol 
voor Amy Adams) ontmoet, starten de twee 
een passionele relatie en een dubieus handel-
tje in oplichterij. Aan dat mooie verhaal komt 
een eind wanneer Richie DiMaso, een ietwat 
overijverige FBI-agent, hen inschakelt om de 

grotere oplichters te pakken te krijgen. Vanaf 
dan volgt een mengelmoes van omkoperij, 
maffiabazen die erbij betrokken worden en 
doorgestoken kaarten.

Hoe je het ook draait of keert: American 
hustle heeft zijn Oscarnominaties meer dan 
verdiend. Hoe Bradley Cooper een machts-
geile FBI-agent vertolkt die eigenlijk niets 
meer is dan een hoopje ellende dat nog steeds 
bij zijn moeder woont en krulspelden in zijn 
haar draait, is ronduit fantastisch te noemen. 
Ook Jennifer Lawrence zet als ziekelijk wan-
trouwige echtgenote van Rosenfeld een be-
hoorlijke prestatie neer. Maar of alle tien de 
nominaties zo terecht zijn, daar kan over ge-

discussieerd worden. Zo is het scenario niet 
wereldveranderend origineel. Het zijn vooral 
de prestaties van de acteurs die het zo me-
morabel maken. De beginscène waarin Bale 
zijn kaalheid tracht te verbergen (en die maar 
liefst vijf volle minuten duurt) verveelt niet 
omdat hij zijn rol van verlepte oplichter per-
fect weet neer te zetten. Bij het ter perse gaan 
van deze Schamper was nog niet bekend wel-
ke Oscars de prent kon binnenrijven, maar 
sta ons toe een kleine voorspelling te doen: 
American hustle gaat met Best (Supporting) 
Actor & Actress lopen! ■
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Epidemiologen zijn het erover eens: het dodelijke Facebookspel neknominatie is uitgedoofd. 
“Gelukkig maar”, klinkt het. “Het spel was levensgevaarlijk voor marginalen en de allervat-
baarsten”. Hoog tijd dus voor een nostalgisch terugkijken.

In memoriam: de 'neknominatie'

door Brecht Vissers

De neknominatie is een drankspel waar-
bij de deelnemer zichzelf vastlegt op video 
terwijl hij twee glazen alcoholische drank ad 
fundum soldaat maakt. Daarna mag die nog 
drie mensen ‘nomineren’ om binnen de 24 
uur net hetzelfde te doen. Faalt iemand in die 
opdracht, dan betaalt die persoon een grote 
hoeveelheid drank aan de persoon die hem 
nomineerde. Hoewel het spel de afgelopen 

weken enorm populair was op Facebook, 
heeft het al een lange geschiedenis. Voor de 
oorsprong ervan moeten we terug naar het 
Romeinse rijk.

geschiedenis

Het verhaal gaat dat de god van wijn en 
dronkenschap Bacchus voor keizer Nero ver-
scheen. Eerstgenoemde dronk een liter wijn 
in één keer naar binnen en maande Nero aan 
hetzelfde te doen. De gevolgen werden later 
‘de grote brand van Rome’ genoemd. Minder 
bekend is dat Nero die nacht vijf boodschap-
pers naar zijn ex stuurde, het enige waar hij 
volgens zijn vertrouwelingen de volgende 
ochtend spijt van had.

Het spel duikt in zijn huidige vorm pas 
op in Hollywood tijdens het interbellum. 
Enkele filmproducenten dachten dat alcohol 
de actrices slank en verkoopbaar hield. “We 
wisten dat we om Judy Garland te overtui-
gen een heus spel moesten verzinnen”, ver-
klaart producent Mervyn LeRoy in een later 
interview. “Vanuit haar naïviteit zou ze daar 
natuurlijk meteen op toezeggen.” De nek-
nominatie was geboren. Toen Garland twee 
weken na haar nominatie terug bij bewust-
zijn kwam, was The Wizard of Oz ingeblikt. 
“Ondertussen had ze onder andere de tinnen 
man genomineerd. Het gebrek aan hart was 
geacteerd, maar de leverproblemen waren 
voor de volle honderd procent echt”, aldus 
LeRoy. Gelukkig bleven de nominaties toen 
beperkt tot Hollywoodsterren.

pOpulariteit

Het spel dook in januari opnieuw op toen 
een dakloze twee halve liters Carapils leeg-

dronk en toevallige voorbijgangers luidruch-
tig aanspoorde om hetzelfde te doen, omdat 
ze anders zijn drank moesten betalen. Enkele 
passanten waren principieel tegen het geven 
van geld aan daklozen “als het toch maar 
voor alcohol en sigaretten is”, dus speelden 
ze het spel wijselijk mee. Wie de neknomi-
natie dan uiteindelijk op Facebook bracht, is 
niet bekend.

Het spel verspreidde zich nadien als een 
lopend vuurtje en bereikte zelfs het Vlaams 
Parlement. “Op een bepaald moment werd 
er voorgesteld om de verkiezingen op 25 mei 
via neknominaties te laten verlopen”, getuigt 
een volksvertegenwoordigster die anoniem 
wenst te blijven. “AB Inbev vreesde jammer 
genoeg voor een te grote vraag, waardoor we 
de plannen moesten stopzetten.”

derivatieven

Jean-Pierre van Rossem zag er een heus 
campagne-idee in en kwam zo met zijn eigen 
versie van het spel op de proppen: de geno-
mineerden moesten zichzelf filmen terwijl ze 
een pakje ‘groene Michel’ oprookten. De ‘ni-
cotinevleknominatie’ kon echter op weinig 
gehoor rekenen.

De ‘treknominatie’ kent zijn oorsprong 
dan weer bij een groep veertienjarige jongens 
op Tumblr, al raakte dat spel al snel tot bij 
een handvol studenten filosofie. “Een epide-
mie van dergelijk genre is moeilijker te voor-
komen”, zegt epidemioloog Gert Vercruysse. 
“We proberen nu te vermijden dat mensen 
meermaals per dag een treknominatie krij-
gen, al zal het de deelnemers ook wel snel de 
spuigaten uitlopen.” ■

"if only i had a liver transplant."
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door Lorenz Kempeneers

door Eva Christiaens en Wouter De Rycke, origineel E.P. Jacobs.

Bleek & Mortimer
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