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editoedito
Na acht jaar berichtgeving over De Crisis, zouden we nog 

gaan geloven dat het slecht met ons gaat. Je ziet ze genoeg, de 
misnoegde snoetjes van studenten die slechts om de twee jaar 
de nieuwste IPhone kunnen betalen, die ‘maar’ twintig euro 
per week aan pintjes kunnen besteden en die vijf paar schoenen 
niet voldoende vinden. Maar vergis u niet. Studenten waren nog 
nooit zo verwend als vandaag.

Uit de vorige Schampers blijkt dat de volgende Vlaamse re-
gering het inschrijvingsgeld wel eens zou kunnen verhogen. 
Het lijkt logisch om daar in eerste reflex drastisch tegen te zijn. 
“Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Door het 
inschrijvingsgeld te verhogen, draaien we de broodnodige de-
mocratisering van het onderwijs terug.” Maar is dat wel zo? Met 
610,60 euro per jaar betaalt de Gentse student maar een fractie 
van wat zijn opleiding werkelijk kost aan de samenleving. “De 
overheid subsidieert de hogere studies van jongeren waarvan de 
meerderheid toch uit de meer gegoede sociale lagen komt”, zegt 
KU Leuven-professor Ides Nicaise daarover verderop in dit blad 
(p. 10).  Vooral zij die het minder nodig hebben genieten dus 
van de generositeit van onze welvaartsstaat. Voor hen hoeft een 
verhoging van het studietarief tot 800 euro geen drama te zijn. 
Ja, misschien betekent dat voor sommigen dat ze niet én naar 
Werchter én naar Pukkelpop kunnen, of dat ze hun skivakantie 
moeten laten voor wat het is, et alors?

De Vlaamse Universiteiten hebben dringend nood aan meer 
middelen. Pensioenlasten, onderzoeksbudgetten, infrastructuur 
en professoren, de behoeften zijn eindeloos. In die context is het 
niet onredelijk om een beperkte extra bijdrage te vragen van de 
studenten. Misschien kan dat sommige Overpoort-crashers zelfs 
doen inzien hoe waardevol de kans is die ze krijgen. Toch mag 
men niet denken dat met een verhoging van het inschrijvings-
geld de budgettaire problemen van de hogere onderwijsinstel-
lingen zomaar van de baan zijn. Politici die dat beweren doen 
aan gratuite verkiezingspropaganda. Een verhoging van 200 euro 
zou ‘slechts’ 39 miljoen euro opleveren, een fractie van wat echt 
nodig is. Daarnaast zal de volgende Vlaamse regering dus ook op 
andere plaatsen extra geld moeten zoeken.

Het is een schijnargument dat je met een verhoging van het 
inschrijvingsgeld vooral de financieel zwakkere studenten zou 
treffen. Beursstudenten betalen nu slechts 80 euro en er is geen 
enkele reden om dat tarief omhoog te halen. Integendeel. Als 
het basisinschrijvingsgeld omhooggaat, kan een deel van die op-
brengsten gebruikt worden om de criteria voor studiebeurzen te 
verruimen en het bedrag op te trekken voor zij die het echt nodig 
hebben. Om het hoger onderwijs echt democratisch te maken, 
is het nodig de inschrijvingsgelden verder te differentiëren naar 
ieders financiële mogelijkheden. Op die manier kan de overheid 
haar beperkte middelen concentreren op de meest behoeftige 
studenten. Een verhoging van het inschrijvingsgeld onmiddellijk 
afwijzen, is misschien een logische, maar daarmee niet de meest 
sociale oplossing. Gelijke kansen zijn niet hetzelfde als gelijk in-
schrijvingsgeld voor iedereen. ■
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kortik heb het tegen u
Fucking. Studentikoos. Gezever. 
Neem nu het Worstjesfeest (18/3). WiNa 

bewijst nog maar eens de preoccupatie van de 
student met alles wat met fallus en bevredi-
ging te maken heeft. Alsof ons vocabularium 
niet rijk genoeg is om het beest een degelijke 
naam te geven. ‘Braadworstenbak’, ‘hotdog-
festijn’, … desnoods ‘chipolata-avond’. Nee, 
het moeten aaibare, door de keel heen-en-
weer glijdende “worstjes” zijn. Kots.

Zoek mij dan maar op het Verkiezingsde-
bat (18/3) van het VRG. Al stel ik de deugde-
lijkheid van een politiek debat, georganiseerd 
door een hoopje studenten dat binnen een 
aantal jaren uw pv voor wildkakken gaat af-
stempelen, serieus in vraag. Misschien slijt ik 
liever een avond aan het ontwikkelen van een 
oogziekte, door mee te gamen op de Ther-
miLAN (20/3) van de VTK. 

En dan heb ik het nog niet over die voor-
liefde voor het quizzen gehad. Op 24/3 is het 
zover: de Chemicaquiz. Dé uitgelezen kans 
om uw betweterigheid te botvieren. Ik heb 
het tegen u. Want is dat niet wat ge graag met 
uwen Timothy doet? Quizzen? Muilen omdat 
ge allebei ‘toevallig’ het jaar weet waarin voor 
het eerst de ‘Oscar voor Beste Vrouwelijke 
Bijrol’ werd uitgereikt? Ziek word ik ervan, 
uw pseudo-intellectualisme. Ga elkaars me-
ning over Il Principe ergens anders bekrach-
tigen, djeezes.

Is zo’n Speeddating (25/3) van Kajira niks 
voor u? Of meent ge het bij Timothy – het 
snotjong – wél als ge zegt dat ge hem graag 
ziet? Dat hij de enige is? Misschien kunt ge 
uw nieuwe vangst van de speeddating dan op 
Night Of The Drunken Pirates (25/3) van 
Lila al ineens aan de vleeshaak gaan hangen. 
Misschien is het geen slecht idee om die nieu-
we én Timothy dan meteen uit te nodigen op 
de Marginale Foorfuif (26/3) van de VEK, 
samen met al uw gemeenschappelijke vrien-
den. Dan kunnen die misschien opnieuw la-
chend toekijken hoe uw nieuwste verovering 
uw neklijn begint af te likken. Misschien kun-
nen uw vrienden Timothy dan nodeloze ja-
loezie verwijten, wanneer hij zijn avondeten 
en liefde voor u op het Kramersplein uitkotst. 
En als hij dan later terugdenkt aan de moe-
dervlek tussen uw borsten en de avonden in 
uw armen, dan keert zijn maag weer, zoals 
een wasmachine.

Misschien stort hij zich dan volledig in 
de bitterheid. Misschien voelt hij zich dan 
ineens boven u en uw studentikoze leventje 
staan. Misschien is dat dan volledig terecht.

Fucking. Studentikoos. Gezever. 
Ik verhuis naar Japan. Blijkbaar kunt ge 

daar in de steentjes rijven tot ge labiel zijt. 
Perfect. Misschien moet ik met origami be-

ginnen op de Origamiavond (27/3) van PRI-
ME. Is dat ook iets wat Japanners doen? Weet 
ik veel. Alleszins: ‘t eerste wat ik in de vouw 
wil krijgen is mezelf. 

Nee. Bullshit. Ik vouw een fucking draak.■

door Brecht Vissers 
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 Muinkpark. door Willem-Jan Persoons

Enkele edities geleden behandelden we in 
deze rubriek nog de geschiedenis van het Ci-
tadelpark. Bij wijze van continuïteit willen we 
hier de geschiedenis van een andere Gentse 
groene oase uit de doeken doen: het Muink-
park. Niet ver gelegen van de Overpoort-
straat, ideaal voor wie tijdens een nachtje 
feesten even een frisse neus wilt halen. 

Het vreemde pinguïn-
standbeeld verraadt al de ge-
schiedenis van deze plaats. 
Ook de nabijgelegen straten 
– met ronkende namen zoals 
de Tijgerstraat en Olifant-
straat – geven ons een indica-
tie van de oorsprong. In deze 
buurt was ooit de dierentuin 
van Gent gelegen. Jawel, u 
leest het goed: de Artevelde-
stad had ooit een dierentuin, 
gevuld met Afrikaanse savan-
nedieren en andere uitheemse 
beesten.

Exotische dieren hebben 
altijd al hun weg naar het 
Gentse gevonden. Zo werden 
er doorheen de middeleeu-
wen leeuwen in het Graven-
steen gehouden. Na verloop 
van tijd verhuisden de beesten naar het Prin-
senhof, waar de beroemde Keizer Karel zijn 
eerste daglicht zag. Van dat hof blijft helaas 
niet veel meer over, en ook de gaarde waar de 
leeuwen gehouden werden is verdwenen.

De Gentse dierentuin werd opgericht naar 
het voorbeeld van die van Antwerpen. Na het 
zien van het succes van de Antwerpse zoo, 

kon Gent niet achterblijven. In 1851 werd de 
Gentse Maatschappij voor Natuurlijke His-
torie opgericht. Deze maatschappij bracht 
de dierentuin onder op de Muinkmeersen, 
de open vlakte tussen het Gentse zuidstation 
en de Muinkkaai. Aanvankelijk was de tuin 
dertig hectaren groot. In de loop van enkele 
jaren breidde deze zich aanzienlijk uit. In het 

park zelf werd een hoofdgebouw opgericht in 
Byzantijnse stijl, een pronkstuk van de hand 
van architect Adolphe Pauli. Daarnaast be-
stond het park voornamelijk uit vijvers en 
waterlopen. In het midden bevond zich een 
watermolen, die de circulatie van het water 
garandeerde. In de dierentuin werden ver-
schillende diersoorten ondergebracht: leeu-

wen, een olifant, tijgers, enkele watervogels, 
beren, etc. 

De geschiedenis van de dierentuin wordt 
helaas gekenmerkt door een acuut gebrek 
aan geld. Aanvankelijk was het park al-
leen toegankelijk voor leden van de Gentse 
Maatschappij voor Natuurlijke Historie. Het 
behoeft weinig uitleg dat deze leden voorna-

melijk uit de lagen van de 
gegoede klasse kwamen. 
Na verloop van tijd wer-
den ook toeschouwers uit 
de lagere sociale klassen 
toegelaten. Uiteraard was 
er een strikte scheiding 
tussen de verschillende 
sociale klassen, die elk hun 
eigen bezoekersuren had-
den. Dit alles kon evenwel 
niet baten. De bezoekers-
aantallen bleven dalen, en 
alle pogingen om deze te-
rug op te krikken – zoals 
het voorzien van randani-
matie – konden geen halt 
toeroepen aan deze nega-
tieve spiraal. In 1903 ziet 
de maatschappij zich ge-
noodzaakt de dierentuin 

te sluiten. Alle dieren worden na de sluiting 
openbaar verkocht. Een anekdote die hier 
meest in het oog springt is het verhaal van 
olifant Jack. Dit prachtbeest werd na de slui-
ting verkocht aan Siesken de Gistmarchand. 
Dit onverlaat vond er niet beter op dan de 
olifant te slachten en zijn vlees tot worsten te 
laten draaien. Triest. ■
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dubbelinterview  

Anne De Paepe en 

Freddy Mortier

Tegen 1 oktober 2014 moet de 
samenstelling van alle officiële 
raden van de UGent gende-
revenwichtig zijn, zo stelt het 
genderdecreet. Na de univer-
sitaire verkiezingen in mei 
zullen de faculteitsraden fors 
inkrimpen zodat voldoende 
vertegenwoordigende vrou-
wen gevonden kunnen wor-
den. Rector Anne De Paepe 
en vicerector Freddy Mortier 
verdedigen hun genderplan: 
“Anders liepen we het ge-
vaar om in de illegaliteit te 
verzeilen.”

door Tobe Steel, Adel Mouchalleh en  
Arno Vanhollebeke, foto's Arthur Joos

Dat de Vlaamse overheid de hogeronder-
wijsinstellingen oplegt hun bestuursraden 
genderevenwichtig samen te stellen, daar kan 
de UGent zich zeker in vinden. “We doen het 
met goesting, zoals men in het mooi Vlaams 
zegt”, aldus Freddy Mortier. “Het is niet van 
moeten, maar omdat we er allebei echt van 
overtuigd zijn.” Momenteel zetelen in de fa-
culteitsraden van de UGent slechts 20% vrou-
wen en dat moet tegen 1 oktober veranderen 
naar een derde. Al bij al is de weerstand tegen 
die evolutie beperkt binnen de universiteit. 
Zowel Anne De Paepe als Freddy Mortier 
hadden heftigere reacties verwacht. Maar 
evident is het geenszins. Om het gendereven-
wicht te bereiken, moeten de faculteitsraden 
inkrimpen en dat betekent minder te verde-
len mandaten.

Is een gebrek aan vrouwelijke kandida-
ten de werkelijke reden voor het snoeien in 
de faculteitsraden?

De Paepe: “Ja. In bepaalde faculteiten 
merken we dat de vrouwelijke hoogleraren 
sterk ondervertegenwoordigd zijn. Als we re-
alistisch vooruitkijken naar het aantal vrou-
welijke proffen dat zich kandidaat zal stellen, 
kunnen we niet anders dan de faculteitsraden 
verkleinen. Anders is een genderevenwich-
tige samenstelling niet haalbaar.”

Mortier: “In sommige faculteiten betekent 
dit dat 75% van de vrouwelijke proffen zich 
kandidaat moeten stellen, want het probleem 
stelt zich vooral bij de proffen, niet zozeer bij 
de assistenten.”

De Paepe: “Kleinere raden zijn niet nood-
zakelijk minder doeltreffend. Er zijn facul-
teitsraden die heel veel leden tellen, maar 

daarom niet altijd met evenveel leden verga-
deren. Dat ze wat kleiner zullen worden, be-
tekent niet dat ze minder goed zullen werken 
of minder representatief zullen zijn.”

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat vol-
doende vrouwelijke doctorandi doorstro-
men naar het professoraat?

De Paepe: “Er komen gezinsvriendelij-
ke maatregelen zoals het aanmoedigen van 
thuiswerk, voorziening van opvang, vergade-
ringen op haalbare uren enzovoort. We kun-
nen er als werkgever zeker voor zorgen dat 
het werkklimaat voor jonge koppels verbetert. 
Het kan dus absoluut niet een exclusief vrou-
wenverhaal blijven. Men moet ervan uitgaan 
dat wanneer twee mensen een kind maken, 
ze daar ook met twee voor zorgen en samen 
die verantwoordelijkheid delen. We moeten 

Faculteitsraden slinken 

WWW.SCHAMPER.UGENT.BE6          SCHAMPER 539 UGENT



afstappen van het patroon waarin het vooral 
de moeder is die de zorg op zich neemt.”

Mortier: “Het nastreven van gendereven-
wicht heeft ook niet altijd betrekking op 
vrouwen. Bij de directie Gebouwen en Faci-
litair Beheer moeten we voor vergaderingen 
nu eigenlijk al op zoek gaan naar mannen. 
Er zijn daar zogezegd te veel vrouwen aan de 
top.”

De Paepe: “Het klinkt nu misschien wat 
ongeloofwaardig, maar de mannen zullen 
ooit nog blij zijn dat we die quota invoerden.” 
(lacht)

Er zullen ook minder studentenverte-
genwoordigers zetelen, verliezen ze zo geen 
slagkracht? 

De Paepe: “Dat is een logisch gevolg van 
de evenwichten die we moeten respecteren 
tussen de verschillende niveaus: proffen, as-
sistenten, administratief en technisch perso-
neel én studentenvertegenwoordigers.”

Mortier: “De kleine aantallen in sommige 
faculteitsraden klinken misschien drama-
tisch, maar in de globale verhoudingen ver-
andert er weinig. Er is wel een iets grotere 
vertegenwoordiging van administratief en 
technisch personeel en assistenten in verge-
lijking met vroeger.”

De Paepe: “Maar als studenten zich zorgen 
maken over verzwakte vertegenwoordiging, 
zullen we daar zeker aandacht voor hebben.”

UGent slUiten

In jullie vorige interview met Schamper 
zeiden jullie dat het genderdecreet niet blin-
delings gevolgd moest worden, dat politici 
meer begrip moesten hebben. “Wat gaan 
ze doen, de universiteit sluiten?” klonk het 
toen.

De Paepe: “We hebben dat inderdaad 
gezegd. Sindsdien hebben we ook aan poli-
tici gevraagd om een soepelere overgangs-
periode te krijgen, maar nu de verkiezingen 
aankomen, voelen we dat er geen politieke 
bereidheid is om de wetgeving te herzien. 
Natuurlijk hadden we liever meer speelruim-
te gehad, daar blijf ik bij. Maar wat we willen, 
komt niet overeen met de politieke realiteit, 
dus zullen we toch zorgen dat de UGent op 

1 oktober op een wettelijke manier kan func-
tioneren.”

Mortier: “Anders lopen we het gevaar dat 
we in de illegaliteit verzeild raken. Je stelt je 
bijzonder kwetsbaar op als de verschillende 
raden niet genderevenwichtig samengesteld 
worden. Iedere benoeming kan dan worden 
aangevochten.”

Is het probleem niet vooral dat regelge-
ving te snel moest worden doorgeduwd? 

De Paepe: “In het begin misschien wel. 
Maar het genderdecreet bestaat ook al een 
paar jaar. Natuurlijk vindt niemand quota 
leuk, maar ze zijn noodzakelijk om een na-
tuurlijk proces te initiëren.”

Momenteel zijn alle decanen mannen. 
Als jullie het decanenoverleg formaliseren 
tot officieel adviesorgaan wordt het ook 
daar wettelijk verplicht een gendereven-
wicht te creëren.

Mortier: “Het decanenoverleg formali-
seren is pas mogelijk van zodra het gende-
revenwichtig is samengesteld. Eerder zal het 
niet lukken.”

De Paepe: “Het is wel juist dat we op het 
niveau van de decanen op termijn willen zien 
dat er een beter evenwicht komt. Opnieuw, 
dit is iets dat tijd vraagt en daar heb je geen 
decretale regels voor, dus hebben we een iets 
bredere tijdsmarge om dit evenwicht te rea-
liseren.”

Mortier: “Vrouwelijke proffen zullen aan-
gemoedigd moeten worden als we willen dat 
er ook een genderevenwicht komt bij de deca-
nen, we kunnen die ene vrouwelijke prof niet 
verplichten om decaan te worden. Momen-
teel proberen we de vrouwelijke instroom te 
garanderen zodat we ook voldoende vrouwe-
lijke decanen zullen hebben op termijn.”

VerhoGinG inschrijVinGsGeld

Iets anders dan. Uit de vorige Schampers 
blijkt dat verschillende politieke partijen 
het inschrijvingsgeld voor studenten willen 
verhogen.

De Paepe: “Wij denken niet dat dit de 
oplossing is voor het financieringsprobleem 
van de universiteiten. De inschrijvingsgelden 
zijn op dit moment een heel kleine fractie 

door tekort aan vrouwen

“natuurlijk vindt 

niemand quota 

leuk, maar ze zijn 

noodzakelijk”
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Onderwijskort: per abuis
FL De strevers in Brussel mogen even jui-

chen. Tot voor de start van dit academiejaar 
was het niet toegelaten om te herkansen in 
augustus wanneer je al geslaagd was in eerste 
zit. Dat stond zo in het Onderwijs- en Exa-
menreglement van de Vrije Universiteit Brus-
sel. Op die manier kunnen studenten niet 
proberen een tweede keer het examen af te 
leggen, in de hoop op betere punten. Dit jaar 
kan het toch eventjes wel. Vraag ons niet hoe, 
maar de VUB slaagde erin om ‘per ongeluk’ 
een Onderwijs- en Examenreglement goed 
te keuren waarin studenten plots de kans 
krijgen een vak te herkansen, ondanks een 
voldoende. Dat meldt het studentenblad de 

Moeial. Aangezien het reglement niet gewij-
zigd kan worden doorheen het academiejaar, 
zit de VUB nu verveeld met de regelgeving. 
De meningen zijn echter verdeeld of het 
foutje in het reglement voldoende is. Volgens 
het Vereenvoudigingsdecreet zou het achter-
poortje alsnog gesloten blijven, al spreekt de 
Vereniging voor Studenten (VVS) dat tegen.

Het verbod is vooral problematisch voor 
opleidingen waar hoge punten heel belangrijk 
zijn, zoals in de geneeskunde, waar de plaat-
sen voor sommige specialisaties zeer beperkt 
zijn. Richtingen die eerder praktisch gericht 
zijn, zoals professionele bachelors, zullen veel 
minder met dit probleem te kampen hebben. 

Aan de Universiteit Gent is het nu al ver-
boden om tweede zit af te leggen na een ge-
slaagde eerste zit. Vicerector Freddy Mortier 
zei daarover tegen Schamper: “We zijn nu al 
met te weinig mensen. Geslaagde studenten 
de kans geven om nogmaals examen af te leg-
gen, zorgt voor een nog grotere onderwijsbe-
lasting op ons personeel.” Vanaf volgend jaar 
wordt het trouwens sowieso onmogelijk om 
nog te herkansen na een geslaagde eerste zit. 
Tot nu toe bepaalden de universiteiten zelf 
of het al dan niet toegelaten was, maar vanaf 
volgend academiejaar komt daar permanent 
een einde aan door een beslissing van de 
Vlaamse regering. ■

van onze totale financiële middelen. Om een 
serieuze meeropbrengst te genereren, zou je 
de inschrijvingsgelden radicaal moeten ver-
hogen. Dat strookt niet met onze overtuiging 
van toegankelijk onderwijs.”

Mortier: “Het inschrijvingsgeld verhogen 
met 200 euro zou 39 miljoen euro opleveren. 
Dat is maar een fractie van onze werkelijke 
noden.”

De Paepe: “De basisinschrijvingsgelden 
verhogen is niet het antwoord op het feit dat 
universiteiten meer financiële ondersteuning 
nodig hebben. Er is wel ruimte voor een even-
tuele verhoging van inschrijvingsgelden voor 
zeer gespecialiseerde masters, MaNaMa-op-
leidingen enzovoort. Voor die opleidingen is 
het een ander verhaal.”

De voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de UGent, Sas van Rouveroij (Open 
VLD), pleitte in de vorige Schamper noch-
tans voor een verhoogd basisinschrijvings-
geld.

De Paepe: “Ik denk dat u de uitspraak van 
Sas moet zien als een partijpolitiek stand-

punt. In zijn interview vertolkt hij niet het 
standpunt van de UGent.”

Hij is wel voorzitter van de Raad van Be-
stuur van de universiteit.

De Paepe: “Inderdaad, maar hij heeft ge-
sproken als politicus en niet als voorzitter van 
de Raad van Bestuur. Dat is toch wel een be-
langrijk verschil.”

Mortier: “Er staan ook zaken in het in-
terview die ontkracht moeten worden. De 
inschrijvingsgelden in de buurlanden liggen 
niet systematisch hoger dan bij ons. Wel is er 
een enorme variatie binnen Europa. Wij wil-
len niet richting het Zuid-Europese model 
gaan waar je veel betaalt voor weinig kwali-
teit.”

De Paepe: “Een verhoging van het in-
schrijvingsgeld zou het valse gevoel geven 
dat de financieringsproblemen van de baan 
zijn. Als we zeggen dat er bijkomende finan-
ciering nodig is, is dat zeker niet uit de lucht 
gegrepen. Gebouwen worden duurder, inves-
teringen zijn nodig. Uit het investeringsfonds 
krijgen we maar een vijfde van wat we in re-
aliteit nodig hebben. We krijgen 8 miljoen 
euro per jaar maar we hebben 40 miljoen no-
dig. Dat is schromelijk te weinig.”

Als de nodige financiële injecties niet uit 
een verhoogde bijdrage van studenten mo-
gen komen, vanwaar dan wel?

Mortier: “Je moet altijd blijven investeren 
in hoger onderwijs en innovatie. Op die ma-
nier creëer je maatschappelijke meerwaarde. 
Er zullen middelen vrijgemaakt moeten wor-
den. Anders loop je het risico de dieperik in 
te gaan. De studenten en hun ouders zijn niet 
de groep waar je de oplossing voor het pro-
bleem moet gaan halen. Hoger inschrijvings-
geld heeft een te hoge sociale kost.” ■

SAMPOL en 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie
In 2014 vieren we 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie. Naar aanleiding van dit gouden bruiloft biedt SAMPOL een forum 
aan gevestigde prominenten en aanstormende talenten, aan academici en kinderen van de migratie voor hun reflectie op de 
toekomst.  Hoe zien zij de toekomst op vlak van migratie en integratie de komende 50 jaar? Zullen we er als maatschappij in 
slagen om de achterstelling van etnische minderheden weg te werken? Welke maatregelen of veranderingen zijn daarvoor nodig? 
Lees deze reeks korte, scherpe essays, en nog veel meer interessants, in het maartnummer van SAMPOL (verschijnt 25/03).

Een proefnummer? Dat kan! Mail: stichting.kreveld@telenet.be. Meteen een abonnement? Dat kan ook natuurlijk. Voor 
Schamper-lezers kost een abonnement  20 euro (te storten op ons rekeningnummer BE20 0014 9401 9056). Dan krijg je 10 
nummers van SAMPOL. Meer info? Mail: stichting.kreveld@telenet.be. Website: www.sampol.be.
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GoGhent 
Gators!

door Willem-Jan Persoons, foto Arthur Joos

Het was natuurlijk niet de eerste de beste wedstrijd die op 
de Watersportbaan werd gehouden. Het was de thuiswedstrijd 
van de Ghent Gators en bovendien een belangrijke wedstrijd 
voor het kampioenschap. Deze Gentse trots staat momenteel 
op kop in het klassement en wil op eigen terrein graag haar 
favorietenrol waarmaken. Gehuld in hun beschermende kle-
dij en zwart-gele truitjes, zagen de Gators er echt wel impo-
sant uit. Je zou bijna geloven dat ze rechtstreeks uit the States 
waren overgevlogen. We mogen nochtans niet vergeten dat er 
veel Gentse studenten bij de ploeg spelen. Tegenstanders van 
de dag waren de Izegem Tribes. De Tribes hebben lange tijd 
de Belgische competitie overheerst. Alleen tijdens de laatste ja-
ren kwamen er barsten in deze hegemonie. Maar ondanks de 
slijtage op hun prestaties, was de ploeg uit Izegem een niet te 
onderschatten tegenstander.

Aanvang van de wedstrijd. De Tribes mogen als eerste de 
aanval inzetten. Bij de aanvang staan van elk team elf spelers op 
het veld, gezicht naar elkaar. De spanning is te snijden. Dat de 
sport een ruwere versie van rugby is, is een wijdverspreide mis-
vatting. Football draait niet alleen om het zo hard mogelijk om-
ver kegelen van je tegenstander en daarbij nog enkele punten te 
scoren. Bij het spelverloop komt enorm veel tactiek kijken en 
speelt het mentale aspect een doorslaggevende rol.

Op het teken van de quarterback speelt de center van de aan-
vallende ploeg de bal via een achterwaartse pas door naar de 
quarterback. Deze geeft de bal op zijn beurt door naar een an-
dere speler. De bedoeling is de bal in de endzone van de tegen-
stander te krijgen. Dit lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Al 
na enkele luttele meters wordt de aanvaller getackeld door spe-
lers van het andere team. Dit wordt een down  genoemd. Ame-
rican football kan beschouwd worden als een spel waarin je 
voortdurend terrein moet winnen op je tegenstander. Je krijgt 
als aanvaller vier kansen om een zone van tien yard te over-
schrijden. Op die manier schuif je als team bij de volgende aan-
val op, telkens iets dichter bij de endzone van de tegenstander. 
Wanneer je de bal in de endzone van het andere team krijgt, 
is er sprake van een touchdown. Hiermee krijg je zes punten. 
Je kan de bal ook in het doel van de tegenstander proberen te 
trappen. Dit is drie punten waard.

De Izegem Tribes maakten aanvankelijk een sterke start en 
hadden al snel een 0 – 6 voorsprong aan het einde van de eer-
ste quarter. Maar de Gentse ploeg beet van zich af en krikte 
de score aan het einde van de tweede quarter op tot 12 – 6. De 
spanning was de hele namiddag te snijden, maar na verloop 
van tijd werd het een zegetocht voor de Gators, die op sterke 
wijze touchdown na touchdown maakten. Na ruim twee uur 
hard strijden in de warme lentezon, werd de wedstrijd beëin-
digd met een score van 30 – 8 voor de Ghent Gators. Met deze 
overwinning staan ze een stap dichter bij hun hoofddoel: het 
winnen van het Belgische kampioenschap. ■

Wil je graag meer te weten komen over de Ghent Gators? 
Bezoek dan zeker hun website en facebookpagina.

Wie vorige week zondag besloot zijn of haar 
namiddag aan de Watersportbaan door te bren-
gen, kon zich voor enkele uren op de Super 
Bowl gewaagd hebben. Onder een warme len-
tezon aanschouwden we een sport die ons allen 
bekend, maar evengoed onbekend is: American 
Football. Vastberaden om onze sportkennis uit 
te breiden, trokken we eropuit.
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Wat is het mattheuseffect en hoe is het 
precies van toepassing op ons hoger onder-
wijs?

“De term is geïnspireerd op het evangelie 
van Mattheus, waarin Jezus een mysterieuze 
uitspraak in de mond gelegd wordt: ‘Want 
een iegelijk die heeft, dien zal gegeven wor-
den, en hij zal overvloedig hebben; maar van 
degene, die niet heeft, van dien zal genomen 
worden, ook dat hij heeft.’ (Statenvertaling 
van Mt. 25:29, n.v.d.r.) Dat vers staat symbool 
voor de verdere scheeftrekking van ongelijk-
heden. In de context van publieke uitgaven in 
een welvaartsstaat betekent dit dat overheids-
uitgaven de ongelijkheid aanscherpen in 

plaats van haar ongedaan te maken. Dat mat-
theuseffect moeten we een beetje relativeren, 
maar als er één sector is waar het wel geldt, 
dan is het wel het hoger onderwijs. 

Door het watervalsysteem en een te vroe-
ge oriëntatie in het secundair onderwijs, zijn 
de kaarten al zeer ongelijk verdeeld aan de 
toegangspoort van het hoger onderwijs. De 
vraag is: doet het hoger onderwijs daar nog 
een schep bovenop? Trekt het hoger onder-
wijs de verhoudingen nog schever? Mis-
schien wel. Veel buitenstaanders vinden ons 
Belgisch systeem een paradijs (lacht). Dat is 
misschien te mooi uitgedrukt. Hoewel het 
democratischer is dan het secundair onder-
wijs, zijn de kansen op slagen in het eerste 
jaar hoger onderwijs nog vaak zeer ongelijk 
verdeeld.”

Meer betalen

Bent u voor een verhoging van het in-
schrijvingsgeld om het hoger onderwijs de-
mocratischer te maken?  

“De rol van inschrijvingsgeld valt binnen 
het geheel van de private kost voor studenten 
en hun gezin. In feite zijn de inschrijvings-
gelden maar een fractie van de private kost, 
die al snel meer dan 6.000 euro bedraagt. Als 
je de indirecte kost op jaarbasis meetelt, met 
name het feit dat je niet tegelijk kan stude-
ren en werken, dan is de private kost nog veel 
hoger. Dat inschrijvingsgeld van om en bij de 
600 euro speelt eerder een symbolische rol 
dan een feitelijke rem. 

Er zijn redenen om te overwegen dat in-
schrijvingsgeld te verhogen. Ten eerste leven 
we niet meer op een eiland. Als de omliggende 
landen hun inschrijvingsgeld verhogen en de 
mobiliteit van studenten alsmaar toeneemt, 
lopen we het risico om het goedkope onder-
wijsland van Europa te worden. Ik denk niet 
dat het de bedoeling is om louter omwille van 
dat motief jongeren uit andere landen aan te 
trekken en niet omwille van de kwaliteit van 
het onderwijs. Ten slotte is het de Vlaamse 
belastingbetaler die daar ook mee voor op-
draait. We kunnen niet anders dan die inter-
nationale druk toch wat te volgen.

Aan wie heeft, 
zal gegeven worden

Ides Nicaise bespreekt het mattheuseffect op 

het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs

We zullen het inschrijvings-
geld moeten verhogen om het 
hoger onderwijs socialer te 
maken. Dat is een allesbehalve 
tegendraadse redenering vol-
gens Ides Nicaise, hoofd van 
de HIVA-onderzoeksgroep 
Onderwijs en Levenslang 
Leren en hoofddocent aan de 
KULeuven.

door Brecht Vissers en Eva Christiaens,  
foto Brecht Vissers

WWW.SCHAMPER.UGENT.BE10          SCHAMPER 539 UGENT



Het tweede argument is dat mattheusef-
fect waar we niet naast kunnen kijken. De 
overheid subsidieert de hogere studies van 
jongeren waarvan de meerderheid toch uit de 
meer gegoede sociale lagen komen. Zo wordt 
dat mattheuseffect in zekere zin versterkt.

Het derde argument is misschien het 
zwakste, maar het is toch goed dat er een ze-
ker kostenbewustzijn is. Als ik in het eerste 
jaar lesgeef en ik erger mij aan het rumoer in 
de les, dan denk ik: beseffen deze studenten 
wel hoeveel dat kost per uur? Studenten die 
meer betalen, zijn ook veeleisender en meer 
gemotiveerd.

Tegenover deze drie motieven staat na-
tuurlijk dat je de drempels niet mag verhogen 
en zelfs moet verlagen voor de economisch 
zwakste groepen. Dat kan je dan doen door 
selectieve verhoging van het inschrijvings-
geld of door een gelijktijdige verhoging van 
de studietoelagen.”

Wat bedoelt u met selectief verhogen?
“Je hebt nu al een systeem waarin het in-

schrijvingsgeld afhankelijk is van je statuut, 
namelijk of je beursstudent, niet-beursstu-
dent of bijna-beursstudent bent. Via dat 
criterium zou je bijvoorbeeld enkel het in-
schrijvingsgeld kunnen verhogen voor niet-
beursstudenten en de rest ongemoeid laten. 
Een andere mogelijkheid is het tegelijk ver-
hogen van de studietoelagen.”

Twee jaar geleden werd zo’n verhoging 
ook al aangevoerd in de media, waarom is 
die er niet doorgekomen?

“Wel, de minister van Onderwijs was erte-
gen. Uiteraard respecteer ik zijn opinie, maar 
ik ben niet overtuigd van zijn argumenten. 
Zijn tegenargument is dat de brede midden-
klasse het toch ook financieel moeilijk heeft. 
Maar iedereen heeft het moeilijk! (lacht) Dus 
ik begrijp zijn argumenten eerlijk gezegd niet 
zo goed.”

Caroline Gennez vertelde in Schamper 
538 dat zij tegen een verhoging van het in-
schrijvingsgeld is. Waarom is dat nog steeds 
taboe om te bespreken onder de socialisten, 
terwijl zij toch ook een socialer beleid na-
streven?

“Ja, dat is een vraag die je je kan stellen. 
Uiteindelijk is het een oud idee dat de in-
schrijvingsgelden ondemocratisch zijn. Ik 
ben daar niet zo van overtuigd. Het is niet al-
leen de sp.a die tegenstander is. Ook binnen 
het ACW is men het er niet mee eens. Ik denk 
dat dat voor een stuk te maken heeft met de 
achterban, die daar niet rijp voor is. Dat is 
tenslotte de brede middenklasse.”

MeGaloManie

Hoe kunnen we dan democratisch on-
derwijs garanderen?

“Wat het financiële aspect betreft, ben ik 
voorstander van een genereuzer systeem van 
studietoelagen dat ook de indirecte kosten 
gedeeltelijk dekt. Het feit dat je langer ten las-
te bent van thuis is een belangrijke drempel 
waar studietoelagen nog te weinig aan tege-
moetkomen. Daarnaast denk ik aan inhou-
delijke democratiseringsmaatregelen zoals 
de omkadering van studenten. 

De grootschaligheid van onze universitei-
ten begint stilaan de pan uit te swingen, om 
niet te zeggen dat het begint te ruiken naar 
megalomanie. Paul De Grauwe heeft ooit 
kritiek geuit op dat beleid van grootschalig-
heid. De sterke Amerikaanse universiteiten 
zijn veel kleinschaliger dan Leuven of Gent, 
dus uit grootschaligheid haal je geen kracht. 

Als je voor te grote auditoria moet lesgeven 
en als er systematische problemen zijn voor 
de begeleiding van masterproeven, vind ik 
dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder 
lijdt. Jongeren uit de lagere sociale groepen 
hebben daar uiteraard het meeste last van. Zij 
zijn het minst mondig om op hun rechten te 
staan en krijgen ook het minst sociale steun 
van derden. Zo wordt de universiteit een so-
ciale filter. Ik denk ook aan het academisch 
taalgebruik en aan het rekruteringsbeleid.

Uiteraard moet er nog veel meer gebeuren 
in het secundair onderwijs. Je kan geen soci-
aal paradijs bouwen in het hoger onderwijs 
als er daaronder een sociaal slagveld is. En 
dat is momenteel echt het geval.”

Is die grootschaligheid geen globale ten-
dens, net zoals fusies en bedrijven die wor-
den opgekocht?

“Het heeft wellicht te maken met een al 
te oppervlakkige vergelijking van het onder-

wijs met het bedrijfsleven. Daar is grootscha-
ligheid natuurlijk een voordeel, maar in het 
onderwijs heb je toch te maken met diensten 
die op maat moeten zijn. Door het gebruik 
van media kan je nu wel een grotere schaal 
aan dan vroeger en via leerplatformen of af-
standsonderwijs kan je wel wat uitsparen. 
Maar ondertussen is de schaalvergroting toch 
disproportioneel geworden.”

Massaonderwijs

U vindt het dan geen goed idee dat uni-
versiteiten de hogescholen binnen hun krin-
gen samenvoegen?

“Het gaat niet alleen over het vergroten 
en het gebruik van schaalvoordelen. In die 
hele operatie zit er ook een belangrijke ne-
vendoelstelling, namelijk het opkrikken van 
de kwaliteit van het hoger onderwijs buiten 
de universiteit. Daar kan je alleen maar voor-
stander van zijn. Maar moet dat nu door as-
sociatie of door betere samenwerking? Ik 
denk vooral dat we massaonderwijs moeten 
vermijden.”

Staat er een grens op de democratisering 
door de grote toestroom van studenten?

“Ik denk niet dat er te veel hoger onder-
wijs gevolgd wordt. De vraag naar hoger op-
geleiden zal in de toekomst blijven stijgen 
en het aanbod van afgestudeerden stijgt na-
tuurlijk ook. Bovendien volg je hoger onder-
wijs niet alleen omwille van het economische 
voordeel. Je doet dat voor een stuk als vor-
ming voor jezelf als individu. In die zin staat 
er geen rem op de kwantiteit. 

Natuurlijk kan je vragen stellen bij de over-
spoeling van de capaciteit van universiteiten 
en daar zie ik wel symptomen van. De huidi-
ge grote instellingen barsten uit hun voegen 
en zij beseffen te weinig hoe dat weegt op de 
kwaliteit.”

Ligt dit aan te veel fusies of aan een over-
aanbod aan studierichtingen?

“Er is wel sprake van om meer brede ba-
cheloropleidingen in te richten, maar dat 
heeft niet zozeer te maken met een markt-
tendens, dan wel met de behoefte aan breder 
gevormde mensen. Het gaat daarbij dus meer 
om de inhoudelijke kant van de curricula. Ik 
zie momenteel geen probleem in de versnip-
pering in studierichtingen. Je hebt natuurlijk 
een minimale kritische massa nodig om goed 
te kunnen functioneren, maar in veel richtin-
gen zitten we daar ver boven.” ■

“Het 

inschrijvingsgeld 

speelt eerder een 

symbolische rol 

dan dat het een 

feitelijke rem is”
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UGent herontdekt 
genderstudies

Vanaf volgend academiejaar gaat de nieuwe, eenjarige master Gender & Diversiteit van start. 
Door het samenwerkingsverband tussen UGent, VUB, KU Leuven, UAntwerpen en UHasselt 
profileert Vlaanderen zich eindelijk op het vlak van vrouwen- en genderstudies. Rector Anne 
De Paepe, vicerector Freddy Mortier en professor Longman delen hun visie. door Lisa De Pelsmaeker, 

cartoon Ine T'Sjoen

Gender is een woord dat vele ladingen 
dekt. Met de internationale vrouwendag in 
het achterhoofd en Beyoncé als het nieuwe 
feministische boegbeeld stond gender nog 
nooit zo centraal op de agenda. Maar pas 
sinds kort, denk aan de tweede feministische 
golf van de jaren zeventig, gaan vrouwen 
steeds meer naar de universiteit. Schrijfsters 
en filosofes dachten kritisch na over de po-
sitie van de vrouw. Vrouwen werden onder-
werp en subject van de wetenschap. Uit dit 
kritisch denken is er een veld van vrouwen- 
en genderstudies ontstaan. Eind jaren tach-
tig werd aan de UGent, onder leiding van 
Prof. Dr. Marysa Demoor, het Centrum voor 
Genderstudies opgericht. Maar scepticisme 
was nooit ver weg. Prof. Dr. Chia Longman, 
hoofddocent in Genderstudies, legt uit: “Het 
onderzoeksveld werd moeilijk aanvaard. Ook 
de institutionalisering verliep moeizaam om-
dat het zo maatschappijkritisch is. Men ging 
de rollen, betekenissen en identiteit van man-
nen en vrouwen volledig in vraag stellen.”

strijd oM GoedkeUrinG

Tot 2006 kon je de aanvullende, interuni-
versitaire opleiding Vrouwenstudies volgen 
aan de universiteit van Antwerpen. Wegens 
een gebrek aan goodwill en praktische over-
wegingen werd de opleiding stopgezet. 
“Het is een typisch gegeven dat in Vlaan-
deren vrouwen- en genderstudies werden 
beschouwd als een aanvulling. Professoren 
gingen op vrijwillige basis en vanuit hun vak-
gebied doceren aan de universiteit Antwer-
pen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië 
en Nederland laten nochtans zien dat het ook 
anders kan. Daarom moeten we vechten voor 
de master Gender & Diversiteit. Het was een 
echte strijd om de goedkeuring te behalen”, 
stelt professor Longman.

Door de aanstelling van de eerste vrouwe-
lijke rector en het genderbeleid van vicerec-
tor Freddy Mortier zit de wind mee. Met de 
interuniversitaire master haalt Vlaanderen 
eindelijk haar schade in. Vicerector Mortier 
heeft het over de voordelen van het samen-

werkingsverband tussen de universiteiten: 
“De voorgaande interuniversitaire opleiding 
werd bij gebrek aan middelen en personeel 
stopgezet. Nu is de draad opnieuw opgeno-
men. De opleiding komt terecht terug. Het is 
één van de weinige voorbeelden waarbij uni-
versiteiten goed samenwerken. Zulke projec-
ten – waarbij de expertise gebundeld wordt 
– zouden vaker moeten plaatsvinden.”

say Gender

Op vraag van toenmalig minister van Ge-
lijke Kansen Joëlle Milquet werd in 2009 door 
Sophia – vzw Belgisch netwerk voor gender-
studies – een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. 
De Nederlands Vlaamse Accreditatieorgani-
satie heeft recent groen licht gegeven voor de 
inrichting van de master. Onze eigen rector 
Anne De Paepe is zeer enthousiast: “We voe-
ren aan onze universiteit zelf een duidelijk 
genderbeleid. Het is dan ook logisch dat we 
deze visie wetenschappelijk onderbouwen. 
De expertise en kennis binnen genderstudies 
moeten dan ook worden doorgegeven.”

UGent neemt het voortouw bij de orga-
nisatie van de nieuwe master. De faculteit 
Letteren & Wijsbegeerte verzorgt de onder-
wijscoördinatie. Ook de inschrijvingen zul-
len aan de UGent plaatsvinden. De eenjarige 
master Gender & Diversiteit brengt een eigen, 
duidelijke visie. Ze vertrekt vanuit een inter-
disciplinair en internationaal perspectief en 
brengt gender in relatie met andere vormen 
van diversiteit. De opleiding staat open voor 
academische bachelors uit de humane en so-
ciale wetenschappen en alle masters die zich 
willen specialiseren in genderstudies. Het 
programma bestaat uit drie basisvakken die 
worden gedoceerd vanuit Brussel, drie keu-
zevakken via teleclassing (een videoconferen-
cingsysteem dat proffen in staat stelt colleges te 
verzorgen vanop afstand, n.v.d.r.), een stage en 
een masterproef. ■

Meer informatie over de master vind je op 
de website: www.mastergenderendiversiteit.
ugent.be
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f o r e i g n 
a f f a i r s

"i wanted to be a doctor."

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 to develop their research. Every two weeks 
a foreign researcher discusses his/her experien-
ces with living and working in Ghent. This week: 
Renata Petrevska Nechkoska. door Selin Bakistanli, 

foto Selin Bakistanli

Where are you from and how did you 
end up here?

“I’m from Bitola, Macedonia. I’m a PhD 
student at the Faculty of Economics in Pri-
lep at the St. Clement of Ohrid University of 
Bitola. Initially, I came here for six months 
with the Erasmus Mundus Basileus program. 
Afterwards, my mentor, Prof. Dr. Geert Poels 
supported me to do a joint PhD.”

What are you researching?
“In the Management Information Sci-

ences Department, I’m researching Tactical 
Management and Information Systems. Ba-
sically it’s a guide to assist a tactical manager 
in dealing with his/her complexity of work by 
implementing a way to reason and position 
the Information Sensing Mechanism.”

Can you give a small comparison between 
your home country and Belgium?

“Since the collapse of the Yugoslavian Re-
public, my country is trying to find a way 
into capitalism. Despite the work of smart 
and hardworking people, the systems aren’t 
there yet. There’s a lot of energy coming from 
professionals, researchers, teachers to impro-
ve things, but unfortunately their efforts are 
often in vain.

In Belgium, everything is more organized 
and there is a lot more infrastructure. The 
emphasis that a country puts on education, 
research and innovation is crucial to the de-
velopment of that country. I also pleasantly 
surprised by how Belgians know how to make 
compromises. It should really be an example 
to everyone else in the world.

Discipline, prescribed processes and 
calmness also immediately caught my eye. 

I should also mention the weather: it was a 
shock for me when I arrived. The sun had al-
ready almost disappeared by November. But 
now it’s quite nice and pleasant.”

What do you think of the education 
here?

“I see it as managed, streamlined and going 
in depth and in height with great wisdom and 
creativity. It’s more structured because it has 
been built in a forward and fundament-con-
structing direction in the past. The education 
here has accumulated, organized and sup-
ported knowledge. I see a lot of contributions 
from different sides and stakeholders. The 
quest for the highest quality facilitates a lot 
of distinctive results and advanced stages of 
development. That’s only one side of the com-
plexity. The most important constructors are 
the people, some of whom I’ve met and had 
the privilege of working with (the professors, 
the researchers, the supportive (and fun) 
colleagues). I think they are characterized 
by hard work, expertise, creativity, decency, 
energy and aspiration towards giving distinc-
tive contribution to this world. 

I look up to the University of Ghent as the 
one who has given me wings, and I consider 
my family, my home university and my coun-
try as the ones who have given me the pro-
found roots of my existence. 

I feel honoured and privileged in many 
different ways. It’s like climbing on the shoul-
ders of giants.”

What did you want to be when you were 
growing up?

“I wanted to be a doctor. Medicine is so-
mething I’m curious and passionate about. 

But I was also constantly trying to find a way 
to implement IT-reasoning in the thinking of 
managers who have no background in com-
puters. Another mission of mine is to convin-
ce the world to think about the future of our 
children, especially in terms of ecology.”

What are your ambitions?
“Here, I realised what it really means to be 

a researcher. Before that, I worked  in a bank 
for ten years. Now, I would like to use all that 
practical knowledge and convert it to acade-
mic terms. In that way we can set a trend for 
others to follow, in this case towards tactical 
management because I believe it is somewhat 
neglected. Interdisciplinarity and multidisci-
plinarity supported in the MIS department, 
and the proper combination of Business Ex-
perience and Academic Guidance, can do mi-
racles. If we add international collaboration 
to the mix, I believe an excellent foundation 
is in place for quality in many directions.”

What do you think of the gender equality 
issue in Belgium?

“I think it’s a topic in every country. Wo-
men are trying to combine the private life 
goals with a professional career. I would say 
that positive discrimination is needed to ena-
ble a quantifiable approach in having open 
doors for women. We need to speed up the 
integration: if we would have to go with na-
tural flows, it would take too long for women 
to achieve significant representation in busi-
ness, politics, … This is only one way to focus 
and utilize the multitasking and overarching 
abilities of women.” ■
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schampers teletijdmachine

Feesters aller clubs, verenigt u! De tijden dat u tot lang na zonsonder-

gang in de les moet zitten zijn voorbij. De Onderwijsraad van de UGent 

besliste een tijdje geleden immers dat lessen moeten eindigen vóór klok-

slag zeven uur. De regel moet ervoor zorgen dat pendelstudenten niet lan-

ger in het holst van de nacht hun forenzentrein moeten nemen en pas 

op een ongoddelijk uur thuiskomen. Naar goede gewoonte bevestigt de 

uitzondering de regel. Daarom hebben SLO-, ManaMa- of postgradu-

aatstudenten hier geen recht op. Daarnaast zou het ook mogelijk zijn dat 

maximaal één vak per modeltrajectjaar afsluit na dit uur, mits goedkeu-

ring van de directeur Onderwijsaangelegenheden.

No more late night lectures.

Schijtles

op straat
Studenten aller landen, verenigt u! De tijden dat men de tanende soci-

ale verworvenheden beantwoordde met een schouderophalen zijn voor-

bij. De Gentse StudentenRaad (GSR) is van plan om in uw naam, en liefst 

ook met uw lijf, de straat op te gaan op 2 april. De reden waarom ze dat 

doen is heel simpel, volgens hen. De besparingen in het onderwijs gaan 

veel te ver en is er een duidelijke onderfinanciering van het hoger onder-

wijs. Vlaanderen besteedt bijvoorbeeld minder dan 2% van zijn BBP aan 

onderwijs en haalt daarmee de Europese norm niet. Vorig jaar werd een 

soortgelijke betoging gehouden. Die werd toen deels gekaapt door linkse 

politieke groeperingen, waardoor het misschien wat van zijn legitimiteit 

verloor. Het laat ons alvast dromen van tijden waarin betogingen zoals die 

van mei ’68 geen anachronismen meer zijn.

G E TA L  
van de  
W E E K2

U, beste student, heeft op 3 en 4 maart 2014 de laatste krokusva-

kantie ooit aan de Universiteit Gent meegemaakt. Die wordt vanaf 

volgend academiejaar namelijk geschrapt. Hoezo? Waarom? Wel, 

naar verluidt houden andere universiteiten ook geen krokusvakan-

tie en moeten professoren sowieso werken op die dagen. Het was re-

den genoeg om ook bij ons het excuus dat krokusvakantie heet, af te 

schaffen. Het Oilsjters carnaval, skireisjes of andere uitstapjes zijn dus 

niet meer mogelijk in deze periode zonder te spijbelen. 

Hypochonders aller labo’s, verenigt u! De liefde voor weten-

schap gaat dezer dagen erg diep. Studenten Biomedische uit derde 

bachelor kregen op hun laatste practicum Microbiologie een wel 

zeer uitzonderlijke vraag. Doel van het practicum was het opkwe-

ken van bacteriën uit de neus, mond en ... anus. Door een gebrek 

aan sanitaire voorzieningen volgde een ongemakkelijke aanschui-

ven van dames én heren aan het enige toilet, wattenstaafjes in de 

aanslag. Volgens bronnen werd er gegiecheld.



schampers teletijdmachine
In het interbellum kon je voor zevenmiljoenmiljard frank 
een brood kopen en kreeg België een stuk grondgebied van 
den Duits cadeau voor Kerst. Daarnaast waren de twenties 
ook de periode waarin een grote drooglegging plaatsvond: 
alcohol werd verboden. Wat zouden anno 2014 de gevolgen 
zijn van zo’n drooglegging?

1)Het argument “maar ik wou gewoon twee pintjes bestellen” gaat niet 
langer op: wie nu in het openbaar zijn wijs- en middelvinger op-
steekt is écht een aanhanger van de N-VA. Of een Blandino die 
wereldvrede wil.

2)Na enkele maanden van leegstand en verval wordt besloten om 
de gebouwen in de Overpoort plat te gooien en er een groots na-
tuurpark van te maken. Het rook er nog nooit zo lentefris. 

3)Tijdens het feesten besef je plots hoe lelijk iedereen eigenlijk wel 
is. Zeker die ene rosse waarmee je op het vorige Galabal van Fi-
lologica vogelde. 

4)Nadat de overheid de wetten aanpaste en alcohol illegaal werd, 
gingen cantussen nog even door onder de noemer CoCan-
tusCola, waar men en masse frisdrank dronk. Nadat het VEK 
tijdens een legendarische CoCantusCola sabotage pleegde 
door Mentos in de hamburgers van de tegenstanders te ste-
ken sterft het concept een stille dood.

5)Samen met de cantussen worden ook de studentenvereni-
gingen opgedoekt. Bij de faculteit farmacie duiken plots 
712 labojassen op die al decennialang vermist waren.

6)Vlaamse brouwers sluiten noodgedwongen de deuren, 
waarna de verkoop van Heineken een ongekende boost 
krijgt.

7)Niemand vraagt moslims nog waarom ze geen alcohol ze 
drinken en hoe ze zonder gerstenat kunnen leven.

8)Nu je geen pintjes meer kan bestellen aan de toog is het 
écht compleet not done geworden om je pinkje op te ste-
ken. Nee, zelfs niet als je van je thee nipt.

9)Wie ’s nachts door het Citadelpark gaat joggen ziet niet 
langer enkel mannen met kleine hondjes en de broek 
op de enkels. Diep verscholen in de struiken wordt il-
legale alcohol verkocht door obscure types.

10) Het is niet langer uncool om alcoholvrij bier te drin-
ken. LOL. 



Wetenschap

spronGen in hiV-bestrijdinG

De medische wereld staat niet stil in de 
strijd tegen hiv. Nadat vorig jaar door vroege 
toediening van medicatie een baby van hiv 
werd genezen, is ook onlangs een vergelijk-
bare techniek succesvol toegepast in Cali-
fornië. Zulke goede resultaten zijn te wijten 
aan de vroege behandeling. Hoe vroeger de 
behandeling plaatsvindt, hoe kleiner de kans 
voor het virus om een houvast te vinden, zo 
blijkt uit onderzoek aan het Oregon Natio-
nal Primate Research Center. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd op makaken die eerst wer-
den geïnfecteerd met siv, de primatenvariant 
van hiv. Vervolgens kregen ze aidsremmende 
therapie na een bepaald interval. Bij de apen 
die zeven dagen na infectie al therapie kre-
gen, was het virus na slechts zes weken niet 
meer te bespeuren in het bloed. Andere ma-
kaken kregen na tien dagen therapie, bij hen 
duurde het achttien weken vooraleer siv uit 
het bloed verdween. Een derde groep begon 
pas na drie maanden na infectie aan de thera-
pie en bij hen bleek de ziekte niet meer volle-
dig te stuiten. Het virus bleef aanwezig bij alle 
groepen in het beenmerg en de lymfeklieren, 
maar wederom in de minste mate bij zij die 
het vroegst aan de therapie begonnen. Tradi-
tionele aidsremmende therapie werkt name-
lijk door de reproductie van het virus tegen te 
gaan, maar dat houdt het niet tegen om zich 
te verstoppen in zulke hoekjes en betere tij-
den af te wachten. 

Aan de University of Pennsylvania den-
ken ze outside the box. Als ze het virus niet 

kunnen aanpakken, dan maken ze de patiënt 
toch gewoon resistent? Hiv vindt zijn weg in 
menselijke T-cellen door gebruik te maken 
van een bepaald eiwit, dat op zijn beurt wordt 
gecodeerd door het gen CCR5. De onderzoe-
kers cultiveerden bloedcellen van een dozijn 
patiënten uit het lichaam en gebruikten dan 
een gespecialiseerd enzym om CCR5 te vin-
den en uit te schakelen. Vervolgens herintro-
duceerden ze deze gemanipuleerde cellen bij 
de donor. Het gevolg is een groot aantal hiv-
immune T-cellen en een gezondere donor. 
Oh, en het enig gekende neveneffect is dat de 
patiënten enkele dagen stinken. 

batterijen opladen

Wind- en zonne-energie hebben één 
groot probleem: wat als er geen wind of zon 
is? Waar moet onze energie dan vandaan ko-
men? Energie opslaan in batterijen is uiter-
aard de oplossing, maar traditionele batterijen 
voldoen niet, zelfs niet de moderne lithium-

ionbatterijen die in moderne hybride wagens 
gebruikt worden. Daarom worden nieuwe 
batterijen voor massaopslag ontwikkeld. Eén 
bedrijf, PGE, gebruikt de overtollige elektrici-
teit om water te koelen naar ijzig slijk. Bij het 
smelten van dat ijs komt die energie dan weer 
vrij. Op deze manier kan ongeveer tachtig 
procent van de energie herwonnen worden. 
Halotechnics uit Californië gebruikt daaren-
tegen een soort glas, op basis van fosfaten, dat 
een laag smeltpunt heeft. Bij 400°C is het on-
geveer zo vloeibaar als honing. Als het goedje 
afkoelt, komt er voldoende hitte vrij om een 
turbine te doen draaien. 

de herrijzenis Van een VirUs

Het is geen mammoet, maar wetenschap-
pers van de University of Nebraska–Lincoln 
zijn erin geslaagd iets uit het Siberische per-
mafrost te halen en dat vervolgens terug te 
activeren. Het virus, Pithovirus sibericum 
genaamd, zat minstens 30.000 jaar bevroren 
in de permafrost, op een slordige 30 meter 
diepte. Met zo’n 1,5 micrometer is P. siberi-
cum bovendien het langste gekende virus. 
In het labo infecteerde dit virus eencellige 
amoebes, wat natuurlijk bewijs levert voor 
de levensvatbaarheid van virussen van die 
leeftijd. De wetenschappers waarschuwen 
ook dat hoewel P. sibericum onschadelijk is 
voor mensen, andere virussen in de perma-
frost dat wel zouden kunnen zijn en dat het 
ontdooien daarvan zulke virussen weer het 
daglicht zou kunnen laten zien. Wie weet ligt 
er ergens onder het ijs een eeuwenoud pok-
kenvirus op de loer... ■

door Sebastian Ippolito

"i did not have any sexual 
relations with that human."

performanter dan uw vriendje.

langer dan die van uw vriendje.
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Voor 
eens 
en 
voor 
altijd

door Park Meeters
opgetekend door Adel Mouchalleh

cartoon Robbe Verschueren

Als moderne kruisvaarder 
van de waarheid, trekt Park 
Meeters tweewekelijks ten 
strijde tegen de onwetend-
heid van de massa. Zijn nobele 
doel: het volk weer kritisch 
laten nadenken. En cocktails 
maken voor eerstejaartjes.

Ik moet iets opbiechten. Ook ik ga soms 
naar festivals en fuiven. Niet om te feesten 
zoals de gemiddelde student doet. Mijn status 
staat dit niet toe. Wel om mijn missie in deze 
wereld te voltooien en dus de door alcohol en 
andere verslavende smurrie doordrenkte me-
nigte te bestuderen.

Op die idyllische weiden, tussen de stin-
kende tenten en hopen afval, werd ik getuige 
van een geanimeerd gesprek tussen een paar 
festivalgangers en hulpverleners van het Rode 
Kruis. “Nee meneer, we hebben geen pillen 
om uw kater weg te werken”, zegt de jongeda-
me in haar sexy uniform van het Rode Kruis. 
“Ja meneer, we weten dat uw hoofd enorm 
zeer doet, maar we mogen u echt geen Da-
falganneke geven als ge blijft zuipen.” Dat was 
voor mij het startschot. Eindelijk een manier 
om het plebs weer te verlichten met mijn ken-
nis!

Zoals geweten raakt je lichaam gedehy-
drateerd door alcohol, waardoor je duizelig 
en misselijk wordt, en je spieren in je hele 
lichaam prikkelbaarder worden. Als je alco-
hol en pillen combineert, worden de effecten 
van alcohol versterkt en vergroot de kans dat 

je hartkloppingen en moeilijkheden met je 
ademhaling gaat krijgen. Wanneer je antibi-
otica moet nemen en je een behoorlijk aantal 
pinten binnen werkt, gaan de antibiotica zelfs 
geen effect meer hebben, en je genezingspro-
ces dus vertragen. Dat komt omdat alcohol 
in de lever afgebroken wordt door het enzym 
2C9. Ook bepaalde antibiotica worden door 
datzelfde enzym omgezet. Wanneer je een al-
coholintoxicatie oploopt, gaat het enzym de 
antibiotica niet of slechts gedeeltelijk afbre-
ken, waardoor de hoeveelheden antibiotica in 
je lichaam zich zullen opstapelen. Een te hoge 
hoeveelheid van die stoffen in je bloed kan 
een vergiftiging veroorzaken, die op zich fata-
le gevolgen kan hebben als het probleem zich 
blijft voordoen. Andere medicatie daarente-
gen wordt door de combinatie met alcohol 
sneller door de lever afgebroken, waardoor 
het gevaar op overdosering ontstaat. Het ef-
fect van kalmerende middelen of slaappillen 
wordt zelfs verdrievoudigd. Je bent dus veel 
meer onder de invloed en kan daardoor een 
vertraagd reactievermogen krijgen.

Pijnstillers zijn ook ingrediënten die uit 
uw cocktail moeten blijven. Volgens een on-

derzoek aan de Parker University in Dallas 
kan paracetamol, het actieve bestanddeel in 
pijnstillers, indien het gecombineerd wordt 
met alcohol, een verhoogd risico op nierziek-
ten veroorzaken. Een pijnstiller nemen tegen 
een kater de dag nadat je stevig bent gaan 
feesten mag geen probleem zijn, als we ervan 
uitgaan dat je gezonde nieren hebt en dat je 
niet weer aan de alcohol gaat zitten. Het kan 
echter wel voor problemen zorgen als je al 
vaker een kater hebt gehad, en dus vaker die 
mengeling van alcohol en paracetamol door 
je lichaam laat gaan.

Over de combinatie van drugs en alco-
hol is er ook weinig goed nieuws. Alcohol en 
speed maken je bijvoorbeeld overmoedig. Je 
hebt dan het gevoel dat je alles onder controle 
hebt, terwijl dit helemaal het geval niet is. Je 
gaat ook agressiever worden. Ook de overver-
hitting van je lichaam, angstaanvallen, waan-
beelden en hersenbloedingen zijn niet uit te 
sluiten. Niet mixen is dus de boodschap. ■
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Eeuwige pijn

Met je teen tegen een stoelpoot botsen, je hoofd tegen een heel laag plafond stoten of tijdens 
je maandstonden, iedereen ervaart regelmatig wel eens pijn. De meeste mensen ervaren pijn 
slechts voor korte duur, maar beeld je eens in dat die pijn maanden, jaren tot zelfs levenslang 
aanhoudt? Professor Geert Crombez en professor Jacques Devulder, ook directeur van de pijn-
kliniek in Gent, lichten toe wat chronische pijn precies is en hoe patiënten ermee kunnen om-
gaan. In hun geval is leren leven met de pijn en hun nieuwe handicap aanvaarden namelijk de 
grootste uitdaging. door Nathalie Dujardin en Dylan Belgrado, illustraties Nick Dillen

De ervaring van pijn is een complex gege-
ven: het is subjectief en hangt af van verschil-
lende factoren. Wat de ene als verschrikkelijke 
pijn beschouwt, kan de andere — afhankelijk 
van de situatie — nog redelijk goed verdragen. 
Professor Crombez van de vakgroep Experi-
menteel-Klinische en Gezondheidspsycholo-
gie onderzoekt samen met pijnarts Jacques 
Devulder hoe men het leven van chronische 
pijnpatiënten dragelijker kan maken. 

Eerst en vooral moet men een onderscheid 
maken tussen acute en chronische pijn. Bij 
acute (of kortdurende) pijn laat ons lichaam 
weten dat er iets mis is en dat er iets moet 
gebeuren om de pijn te bestrijden. Onze ze-
nuwuiteinden worden sterk geprikkeld of 
raken beschadigd, waarna de zenuwen een 
pijnsignaal doorgeven aan de hersenen. Deze 
pijn is meestal te stoppen met pijnstillers zo-
als paracetamol of aspirine. Chronische pijn 

komt echter steeds terug en kan niet verhol-
pen worden met medicatie of een operatie. 
De meest voorkomende soorten zijn rug- en 
beenpijn en zenuwpijn.

Het tegenovergestelde, leven zonder pijn, 
is ook geen pretje. Er bestaat zoiets als conge-
nitale ongevoeligheid, een erfelijke ongevoe-
ligheid voor pijn. “Mensen die hieraan lijden, 
bijten op hun tong als ze klein zijn en heb-
ben voortdurend verwondingen die ze niet 
meteen opmerken”, aldus professor Crombez. 
“Ze krijgen ontstekingen — zoals appendi-
citis — die onopgemerkt voorbijgaan. Deze 
mensen hebben over het algemeen niet zo’n 
hoge levensverwachting, alhoewel die al iets 
hoger ligt dan vroeger.” 

Pijn heeft dus een belangrijke functie, 
maar dat betekent niet dat het leed altijd zin-
vol is. “Als je geen pijn kan voelen, is je over-
levingskans inderdaad drastisch kleiner”, 

beaamt Devulder. “Pijn is echter enkel nuttig 
in acute, levensbedreigende situaties waar de 
pijn verwittigend werkt, zoals een appendix 
die barst. Wanneer je al geopereerd bent en 
dokters na verschillende onderzoeken niets 
ernstigs vinden, ondanks het feit dat je wel 
degelijk pijn ervaart, spreken we van chroni-
sche pijn. En dat is zinloze pijn.”

brandalarM

Het dagelijkse leven kan een echte hel 
zijn voor chronische pijnpatiënten. Profes-
sor Crombez illustreert dit aan de hand van 
een voorbeeld: “Probeer eens dag in, dag 
uit te leven met een brandalarm. Het is een 
enorm vervelend en storend geluid, ook al 
weet je dat het een vals alarm is. Ik zou niet 
in staat zijn om te werken als ik constant ge-
confronteerd werd met een brandalarm. Op 
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die manier moeten chronische pijnpatiënten 
omgaan met pijn.” 

Er is sprake van chronische pijn wanneer 
deze langer dan drie tot zes maanden aan-
houdt. Het is belangrijk om deze vroeg te 
identificeren, maar jammer genoeg gaan de 
meeste patiënten veel te laat bij een pijnkli-
niek langs voor hulp. Crombez: “Vaak komen 
pijnpatiënten pas na vijf of zelfs tien jaar naar 
de pijnkliniek en dat is eigenlijk te laat. Je ziet 
ze dus nadat ze al een heel parcours van de 
ene naar de andere dokter hebben afgelegd 
en zelfs chirurgische ingrepen hebben laten 
uitvoeren. Die ingrepen leiden soms tot bij-
komende problemen. Het moment waarop je 
als pijnarts kan ingrijpen, ligt idealiter tussen 
de drie en de zes maanden omdat je dan nog 
veel kan doen.” 

Chronische pijn behandelen is tijdsin-
tensief en vergt intellectuele arbeid. “De be-
handeling is complex omdat de eenvoudige 
oplossingen hebben gefaald en je met iets zit 
waar je niet routineus mee kan omgaan. Als 
arts word je dan ook constant uitgedaagd”, 
zegt Crombez. Bovendien is het moeilijk om 
patiënten te behandelen, omdat leren leven 
met pijn niet evident is en ze daarnaast vaak 
fysieke beweging hebben vermeden uit angst 
voor meer pijn, terwijl het net goed is om te 
bewegen. Crombez verduidelijkt: “Dat zien 
we vaak bij patiënten met rugpijn en pijn aan 
spieren en gewrichten. Ze denken dat ze zich 
rustig moeten houden, al is daar geen enke-
le medische reden voor, en zo komen ze in 
een vicieuze cirkel terecht: als je minder be-
weegt, ben je minder fysiek actief, waardoor 
je gevoeliger wordt voor pijn.” Die vicieuze 
cirkel doorbreken is niet eenvoudig. In het 
begin kan dat nog, maar vanaf een bepaalde 
fase hebben patiënten het moeilijk met aan-
nemen dat er niets ernstigs aan de hand is 
en dat ze wat meer zouden moeten bewegen. 
Hier bestaan gelukkig technieken voor die in 
de pijnkliniek gebruikt worden om patiënten 
systematisch wat uit te dagen. “We noemen 
dat exposure en dat houdt in dat we hen net 
die activiteiten laten doen waar ze wat schrik 
voor hebben. Zo ervaren ze aan de lijve dat 
die angst nergens voor nodig was. De reactie 
om voorzichtiger te worden is eigenlijk zeer 
natuurlijk, dus je moet wat tegennatuurlijk 
reageren op chronische pijn.”

MisVattinGen

Over (chronische) pijn bestaan heel wat 
misvattingen. Enerzijds zorgen die ervoor 
dat patiënten vaak te lang blijven doorgaan 
met medische onderzoeken en operaties, an-
derzijds ontwikkelen verzorgers een verkeerd 

beeld van pijn en pijnpatiënten. Volgens 
Crombez “komen alle misvattingen eigenlijk 
op hetzelfde neer: een te simplistische opvat-
ting van pijn.”

Een eerste misvatting is dat pijn altijd zou 
ontstaan door een lichamelijk letsel. “We 
denken veel te snel in een simpel ‘kabelsys-
teem’ over pijn: er is weefselbeschadiging en 
die wordt dan in een mooie rechtstreekse 
manier naar de hersenen doorgestuurd. Zo 
zit het niet in elkaar. Het is een heel complex 

kluwen van verschillende stoffen en banen 
die een rol beginnen te spelen. Er kunnen op 
verschillende niveaus storingen of proble-
men ontstaan en het is best mogelijk dat je 
geen weefselschade ziet.” 

Ten tweede gaat men er vaak van uit dat de 
oorzaak van de pijn psychologisch is als men 
geen letsel vindt. “Als psycholoog wil ik pijn 
niet psychologiseren, het is immers een bi-
opsychosociaal probleem. Toch denken veel 
mensen nog steeds dat pijn psychogeen is als 
er geen andere verklaring voor is gevonden. 
Dat is echter onmogelijk, want psychogene 
pijn bestaat niet”, zo stelt Crombez. Psycho-
logie kan wel een grote rol spelen in de be-
handeling van patiënten met pijn. Devulder 
legt uit dat psychologen en kinesitherapeuten 
“handvaten kunnen geven aan patiënten om 
hun pijn te controleren en om te leren leven 

met constante pijn.” Dat is voor een deel een 
rouwproces: “Patiënten denken altijd dat ze 
na de ingreep of het trauma weer kunnen 
leven zoals vroeger, maar eigenlijk hebben 
ze nu een handicap waarmee ze moeten le-
ren omgaan. De psychologie kan die mensen 
middelen geven om hun pijn dragelijker te 
maken.”

“Een andere mythe die ook vaak heerst 
onder verzorgers is het placebo-effect. Soms 
nemen ze de patiënt niet serieus en dienen ze 
een nepmedicijn toe”, aldus Devulder. “Het is 
echter niet omdat een placebo werkt, dat het 
probleem daarom psychologisch van aard is. 
Aangezien een placebo bij een heleboel aan-
doeningen werkt, kan je het niet gebruiken 
als een differentieel diagnostisch instrument 
om de psychogene pijnen te onderscheiden 
van de ‘echte’ pijnen. Het onderscheid tussen 
psychogene en ‘echte’ pijn is absurd en totaal 
achterhaald. Alle pijn is echt”, vervolgt Crom-
bez. 

de toekoMst Van pijn

Naar chronische pijn moet nog heel wat 
onderzoek gebeuren, de resultaten zijn im-
mers nog niet zo denderend. Devulder: “In 
de geneeskunde gaan de technische zaken 
enorm vooruit. Op veel gebieden zijn er ver-
beteringen, maar voor bepaalde problemen, 
zoals chronische pijn, is de vooruitgang te 
klein omdat men de fysiologie niet goed be-
grijpt. Het is bovendien niet zo interessant 
als je geen spectaculaire resultaten naar vo-
ren kan brengen, alhoewel er zeker spectacu-
laire zaken over te vertellen zijn.” Verder zijn 
Crombez en Devulder van mening dat er aan 
de opleidingen Geneeskunde, Revalidatie en 
Psychologie meer aandacht moet gaan naar 
pijn. “Pijnfysiologie moet uitgebreider gedo-
ceerd worden en de nadruk mag niet enkel 
op het biomedische, maar ook op het bio-
psychosociale aspect liggen”, aldus Devulder. 
Volgens Crombez moeten dokters ook beter 
leren omgaan met pijnpatiënten die geen ern-
stig letsel hebben. Nu gebeurt het vaak dat ze 
aan zulke patiënten zogenaamde verlegen-
heidsdiagnoses geven: “Bij lage rugpijn zeg-
gen dokters bijvoorbeeld vaak dat het om een 
hernia gaat, ook als daar geen sprake van is. 
Op het eerste gezicht lijkt dit een onschuldige 
diagnose, maar sommige patiënten krijgen 
dan doembeelden. Ze worden te voorzich-
tig, bewegen minder en uiteindelijk komen 
ze in die vicieuze cirkel terecht. Er moet dus 
meer rekening gehouden met hoe de patiënt 
begrijpt wat de arts vertelt, en daar moet tij-
dens de opleiding nog meer aandacht naar 
gaan.” ■

“Chronische pijn is 

zinloze pijn”
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Recyclage in de ruimte

Vandaag is recycleren voor ons de normaalste zaak van de wereld. Maar ook in de ruimte begint 
hergebruiken erg in de mode te raken. Alleen komt daar een pak meer bij kijken dan hier op 
aarde. Ook aan de UGent wordt er onderzoek gedaan naar recyclage in de ruimte. 

door Thomas Jacobs, Tine Eeckelaert en Willem-Jan Persoons, cartoon Ine T'Sjoen

In november viert MELiSSA haar 25ste 
verjaardag. Wie, zeg je? Het is geen wie, maar 
een wat. Melissa staat voor Micro-Ecological 
Life Support System Alternative, een langlo-
pend onderzoek gecoördineerd door ESA – 
de European Space Agency. In de toekomst 
zullen astronauten tijdens een 2,5 jaar duren-
de reis naar Mars (én terug) hun eigen voed-
sel kunnen kweken aan boord van de raket, 
enkel dankzij een afvalverwerkingssysteem, 
een hoop micro-organismen en wat planten. 

Siegfried Vlaeminck en Korneel Ra-
baey, beiden prof in het departement Bio-
chemische en Microbiële Technologie aan 
de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
werken aan een aantal compartimenten van 
MELiSSA. Reden genoeg voor een gemoede-
lijke babbel over space-toiletten, bacteriën en 
ruimteplanten. 

enkel handbaGaGe, alstUblieft

Een van de grootste problemen met ruim-
tereizen is de beperkte bagage die je kan mee-
nemen. Siegried Vlaeminck legt uit: “Je moet 
een systeem creëren dat afval, bijvoorbeeld 
plantenresten, omzet in voedingsstoffen om 
planten en algen te laten groeien. Die zorgen 
dan op hun beurt voor zuurstof, water en voe-
ding, maar dat systeem moet minder wegen 
dan wat je uitspaart door geen voeding mee 
te nemen.” Momenteel gaat op ruimtereizen 
een groot volume aan water om te drinken 
en te koken mee, maar ook voor persoon-
lijke hygiëne. Om een idee te geven: op het 
ISS hebben de astronauten 300 ml per dag ter 
beschikking voor persoonlijke hygiëne. Dat 
is een bekertje, de stinkers. “Daarmee kan je 
twee keer je tanden poetsen en een vochtig 

doekje gebruiken, dat is het”, zegt Vlaeminck. 
“NASA is momenteel wel aan het experimen-
teren met douchezakken waar je volledig in-
kruipt en waarin je besproeid wordt van alle 
kanten, maar ze slagen er alleen niet in die 
dingen helemaal waterdicht te maken, en dan 
krijg je water in het toestel.” Kan het MELiS-
SA-systeem een oplossing bieden voor het 
waterprobleem dan? Rabaey denkt van wel: 
“Vijfentwintig jaar geleden is het MELiSSA-
concept mee ontwikkeld door UGent eme-
ritus professor Willy Verstraete en collega 
Max Mergeay van SCK-Cen in Mol. Ze be-
dachten hoe je afvalwater en biomassa in een 
loop met initieel vijf _ verschillende comparti-
menten kunt omzetten in nuttige stoffen zoals 
zuurstof en voeding. In normale omstandighe-
den gebeurt de afbraak in het ecosysteem, wat 
een enorm grote _loop is. Wij proberen short-
cuts te maken om alles snel tot de gewenste 
vorm te krijgen.”

Alles wat de astronauten produceren, zo-
als plant- en restafval, wordt gescheiden en 
in de verschillende compartimenten van het 
systeem afgebroken en omgezet naar een ge-
wenste vorm zoals bijvoorbeeld nitraat. Dit 
kan dienen als meststof voor Spirulinakweek, 
een voedzame alg die als voedsel dient voor 
de astronauten. Zo is de cirkel rond. De com-
partimenten nemen tot nog toe echter enor-
me proporties aan. “Momenteel kunnen we 
nog geen compartimenten bouwen die goed 
genoeg werken voor één persoon, laat staan 
een crew van drie tot zes astronauten”, zucht 
Vlaeminck. “Dat is dus een heel groot volume 
aan apparaat. Dit komt voornamelijk door de 
veiligheidsbarrières die ingebouwd moeten 
worden. Alles moet gesteriliseerd kunnen 
worden als er iets misloopt. Je kan geen back-

up meenemen. Je kan niet zeggen: als het 
systeem faalt, neem ik gewoon voedsel mee. 
Het is het een of het ander.” De veiligheids-
barrières zijn zeer belangrijk, al is het maar 
voor de psychologische aanvaarding door de 
astronauten. “Je moet zorgen dat ziektever-
wekkers zich niet zomaar kunnen versprei-
den in het systeem, en als een astronaut ziek 
is, moet je voorkomen dat antibiotica blijft 
circuleren”, aldus Rabaey. Hoewel de appara-
tuur top of the line is, mag haar bedienen niet 
ingewikkelder worden dan een cartridge uit 
een printer halen. Vlaeminck: “Als er iets mis 
loopt moet je onmiddellijk kunnen ingrijpen. 
Astronauten zijn hoogopgeleide mensen die 
ook fysiek in goede vorm zijn, maar het blij-
ven generalisten. Je kan niet overal in gespe-
cialiseerd zijn.” 

Volgens Rabaey kan je “in de comparti-
menten weinig redundantie inbouwen. Je kan 
niet van alles drie stuks meenemen, dus alles 
moet heel betrouwbaar zijn. In de komende 
jaren gaan we hier een nieuw compartiment 
uitbouwen dat daaraan moet voldoen. “Waar 
we verder ook aan gaan werken is een aparte, 
snellere loop voor urine, die al van de rest ge-
scheiden is, zodat we stikstof kunnen recupe-
reren”, vult Vlaeminck nog aan.

bacteria in space

De cyclus doorheen de compartimenten 
is gebaseerd op bacteriële afbraak. Hier op 
aarde heeft elke soort een eigen specialiteit 
en functie, maar hoe zit dat wanneer je ze in 
gewichtsloosheid brengt? Gedragen ze zich 
daar hetzelfde? En wat gebeurt er als ze wor-
den blootgesteld aan kosmische stralingen? 
Vlaeminck: “Er zijn verkennende testen ge-
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beurd met pure culturen, maar dusver is er 
heel weinig effectief in de ruimte gebracht, 
daar geactiveerd en dan teruggekomen. Dus 
we zitten nog niet zo ver in de testfase.” Er 
zijn wel al een aantal studies gebeurd naar 
de groeiwijze, stelt Rabaey. “In Rusland heeft 
men een heel indrukwekkende collectie mi-
cro-organismen geïsoleerd van het MIR (het 
MIR is de voorloper van het ISS, het eerste be-
woonde ruimtestation van Rusland, n.v.d.r.). 
De douchefaciliteiten waren daar nog veel 
primitiever dan nu en het station heeft jaren 
gedraaid. Men heeft daar zeer veel bacteriën 
gevonden, geïsoleerd en in een cultuurcol-
lectie gebracht. Door de gewichtloosheid 
aan boord zal vooral de aanhechting van de 
bacteriën aan oppervlakken beïnvloed wor-
den. Er zijn wel verschillen, maar spectacu-
lair zullen die niet zijn. Ze schieten al veertig 
jaar mensen naar boven met een spijsverte-
ringsstelsel vol bacteriën en er is nog geen en-
kele astronaut doodgegaan aan één of andere 
ruimte-indigestie.” 

praktische probleMen

De problemen waar MELiSSA nu nog mee 
te kampen heeft, zijn vooral van praktische 
aard. Ze probeert vandaag vooral de proces-
sen te begrijpen en te modelleren zodat de 
hardware kan aangepast worden aan ruimte-
vaartcondities. Verschillende experimenten 
hebben effectief in de ruimte rondgezoefd. 
Vlaeminck licht toe: “In compartiment 3 bij-
voorbeeld moet je zuurstof toedienen. Wat 
je op aarde zou doen, zoals in een aquarium, 
is de lucht door middel van een pompje als 
luchtbelletjes door de vloeistof sturen. De 
overdracht van de zuurstof in het belletje 
naar het water gebeurt spontaan. Maar als je 
in de ruimte een gasbel in het water brengt, 
zal die in de vloeistof blijven hangen door 
het gebrek aan zwaartekracht en zal het ook 
geen zin hebben om die zuurstof vlot over te 
dragen. Zuurstof in water brengen lijkt hier 
enorm triviaal, maar als je geen zwaarte-
kracht hebt, dan is dat moeilijk.” Rabaey ziet 
nog veel uitdagingen: “Het is een uniek feno-
meen dat je iets heel grondig gaat bestuderen, 
wat eigenlijk al standaard is op aarde. Je kan 
de simpelste zaken op aarde nemen en dan 
blijkt het heel moeilijk om die te implemen-
teren in een kunstmatige omgeving.”

MaandaG: kolen, dinsdaG: ko-
len, ...

Wanneer het gaat over planten kweken 
aan boord van een ruimtetuig, draait alles om 
de ratio van de nuttige biomassa ten opzichte 

van de totaal opgebrachte biomassa. Rabaey: 
“Er gebeurt vandaag veel onderzoek om de 
beste planten te selecteren die in de ruimte 
gegroeid zullen worden. Belangrijke aspec-
ten zijn de opbrengst, kwaliteit, energiege-
bruik en een zo laag mogelijke hoeveelheid 
niet-eetbare plantenmassa. Een kool bijvoor-
beeld is op zich al een stevige plant met een 
hele hoop bladeren die men kan opeten en 
een kleine wortel. Hetzelfde geldt voor sla. 
De efficiëntie is zeer hoog. Dit betekent dat je 

een minimale hoeveelheid afval hebt. Ze zijn 
ook qua voedingswaarde zeer goed.” Volgens 
Vlaeminck is graan zoals ze nu groeit op aar-
de bijvoorbeeld een veel slechter idee. “Het 
zijn grote planten met een kleine opbrengst. 
Bovendien zit men met ontzettend veel afval 
dat allemaal verwerkt moet worden, dus er 
moet graan gevonden worden dat maar wei-
nig afval oplevert. Dit stukje wordt aan onze 
universiteit dan weer onderzocht door pro-
fessor Danny Geelen.”

Nog iets om rekening mee te houden is de 
energie-opbrengst, zegt Rabaey: “Ik heb het 
recent nog opgezocht, de zonnepanelen van 
het ISS brengen zo’n 150 kW op. Heel wei-
nig als je bedenkt dat een microgolfoven een 
vermogen heeft van 1 kW. Een relatief groot 
stuk gaat naar de elektrochemische cellen 
die zuurstof maken voor de astronauten.” 
Maar MELiSSA zal ook een grote slokop van 
energie worden. Vooral het eerste comparti-
ment, waar complexe organische moleculen 

chemisch worden vermalen, zal een energie-
vreter zijn. Rabaey: “Je wilt zo weinig moge-
lijk bijkomend organisch materiaal krijgen, 
omdat je dan je energiekosten omhoog ziet 
gaan.” 

probleMen? opportUniteiten!

Veel dingen die ons leven vandaag gemak-
kelijker maken, zijn spin-offs uit de ruim-
tevaart. Denk maar aan brandstofcellen, 
uitgevonden door NASA in de jaren 1960 
voor de spaceshuttle. Ook keramische mate-
rialen, hitteschilden en koolstofvezels zijn al-
lemaal afkomstig van ontwikkelingen van de 
ruimtevaart. Rabaey: “Er zijn grote uitdagin-
gen bij, maar door ze aan te gaan, word je ge-
dwongen om een technologie te ontwikkelen 
die gevolgen kan hebben op wat we hier op 
aarde doen.” Het project is 25 jaar geleden ge-
start en het einde is nog niet in zicht. “Aan het 
huidige tempo moeten we waarschijnlijk nog 
25 jaar verder werken, doordat er momenteel 
geen vlucht naar Mars of naar een maanba-
sis gepland is. Momenteel focust het onder-
zoek van MELiSSA zich voornamelijk op het 
begrijpen en modelleren van de belangrijke 
processen, zodat duidelijk wordt of aanpas-
singen nodig zijn in ruimteomgevingen en 
hoe deze best worden uitgevoerd. Als er een 
land naar voor zou komen dat zegt: ‘Wij wil-
len de eerste zijn op Mars’, dan zou dat een 
serieuze impuls geven.” 

ESA zou zich beter haasten. Zowel China 
als Indië zijn momenteel met een eigen pro-
gramma bezig en de Chinezen testen hun 
systeem al op vijf astronauten. Het zou jam-
mer zijn als de eer aan hun neus voorbij zou 
gaan, vinden Rabaey en Vlaeminck. ■

“esa zou zich 

beter haasten”
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cultuur
agenda

In Gent kan je soms door het bos de bo-
men niet meer zien. Schamper wijst naar 
goede gewoonte enkele exemplaren uit. 
Sun Kill Moon klinkt als de naam van een 
Zuid-Koreaanse lichtgewichtbokser, en dat 
is inderdaad de inspiratie voor de naam. In 
werkelijkheid gaat het om de ervaren Ame-
rikaanse rocker Mark Kozelek die op 24 
maart in de Handelsbeurs een kraakverse 
plaat brengt, Benji, ondertussen al hun zesde 
album.

Ook de Belgische jongens van Black Ja-
guar Club brengen een album uit, hun de-
buutalbum Nasty Habits. Deze Sint-Niklaase 
indierockers komen dat vieren in de Charla-
tan op donderdag 27 maart. Verwacht maar 
een energiek optreden: Britse indierock met 
seventies en altrockinvloeden en een Bel-
gisch kantje. 

Eveneens op 27 maart komt Booka Shade 
naar Vooruit. Dit Duitse duo brengt bijzon-
der dansbare minimal house. Hun reputatie 
als uitstekende live act hebben ze ook zeker 
niet gestolen en dat leverde hen bijvoorbeeld 
een plaats op als headliner op het Californi-
sche Coachellafestival. 

Voor de klassieke muziekliefhebbers komt 
het Symfonieorkest Vlaanderen op vrijdag 
21 maart naar de Bijloke. Ze brengen Creatie 
van de Belg Frederik Neyrinck, vioolconcerto 
van Magnus Lindberg en Symfonie nr. 41 van 
Mozart.

en dan noG dit

Aspirant-schrijvers kunnen op zaterdag 
29 maart terecht in Vooruit om meer te leren 
over de stiel. Dan vindt namelijk de zevende 
jaarlijkse Schrijfdag plaats. Dit is een dag ge-
vuld met workshops over vele aspecten van 
het schrijven, met onder andere Peter Terrin 
en Bart De Pauw, om maar enkele namen te 
noemen. Denk vooral niet dat je er niets kunt 
bijleren als je geen boek wilt schrijven. Er is 
zelfs een workshop tweets en statusupdates, 
iets wat voor veel van onze Facebookvrien-
den broodnodig lijkt. 

In het Museum Dr. Guislain loopt vanaf 22 
maart en tot 9 september de tentoonstelling 
van de Amerikaanse fotograaf Roger Ballen. 
De werken werden geselecteerd uit zijn hele 
carrière, die ondertussen al vier decennia be-
strijkt. Zo maakte hij in Zuid-Afrika, waar 
hij nu al ruim dertig jaar leeft en zijn faam 
verwierf, tijdens de apartheid portretten van 
gemarginaliseerde blanken. Zijn modernere 
werk daarentegen is een samensmelting van 
mens, dier en tekening. 

Tumult.fm organiseert ook dit jaar Tu-
multinGent, op woensdag 19 maart. Tumul-
tinGent is een kunstenfestival dat op talloze 
locaties in Gent doorgaat vanaf 16 uur. Aller-
lei kunstenaars van onder andere het KASK 
en Sint-Lucas Hogeschool nemen deel. Voor 
de gelegenheid palmen zo ook de Bijloke-
site in voor een dag, waar Urgent.fm de ra-
dioshow voor haar rekening neemt. Voor 
wie na een dag cultuur wilt blijven gaan is er 
die avond de TumultinGent-afterparty in de 
Charlatan. 

Het SMAK heeft naar goede gewoonte 
enkele uitstekende tentoonstellingen lopen. 
‘Richard Jackson: Ain’t Painting a Pain’ is een 
retrospectieve gewijd aan de Amerikaanse 
kunstenaar, u raadt het, Richard Jackson. 
Ook te bezichtigen is een fotoreeks van een 
anonieme fotograaf uit de Grote Oorlog, ont-
wikkeld door Dirk Braeckman, onder de 
noemer Anonymus/Dirk Braeckman/schwarz-
schild. Beide tentoonstellingen lopen nog tot 
1 juni. Lees elders in deze Schamper een uit-
gebreid verslag. 

we neMen afscheid Van

Parsifal is het slotstuk van de optimisme-
trilogie van Peter Verhelst, na Aïda en Can-
dide, dat in 2012 een grote publiekstrekker 
bleek te zijn. Deze diepgaande herwerking 
van Parsifal van Wagner kreeg van Verhelst 
een nieuwe tekst. “Wij willen een meer men-
selijke Parsifal brengen” vertelde Verhelst 
ons in de vorige Schamper. De regie neemt 
hij ook voor zijn rekening, samen met Wim 
Opbrouck. Parsifal loopt nog tot 29 maart bij 
NTGent. ■ door Sebastian Ippolito

roger ballen

cultuur WWW.SCHAMPER.UGENT.BE24          SCHAMPER 539



Rex gered?

In de schaduw van het Sint-Pietersstation staat een oude bioscoop verborgen: de Rex. 
Tegenwoordig gaat het pand gesluierd onder lagen vuil en slechte verbouwingen, maar ooit was 
het de parel van de Stationswijk. Actiegroep Red de Rex ijvert voor de heropleving van het his-
torische gebouw. door Clara Casert, foto Luc Rokegem

In 1933 opende de Rex zijn deuren. Geo 
Henderick, Gents architect die met het bio-
scoopgebouw een van zijn topstukken in de 
art deco afleverde, spiekte voor inspiratie 
bij de Rex in Parijs. Hij spaarde kosten noch 
moeite en tekende een atmosferisch plafond, 
dat de toeschouwers de indruk gaf in de bui-
tenlucht te zitten, en een schildering van een 
nachtelijke zomerhemel met bijhorende ge-
projecteerde wolkjes. Bioscoopgangers toen-
tertijd waren ook zeer te spreken over zijn 
ventilatiesysteem, dat geldt als een van de 
eerste in Europa. Daarvoor hadden biosco-
pen namelijk de neiging erg heet te worden. 
Twee decennia later wordt de oorspronke-
lijke inrichting vervangen, de sterrenhemel 
schaamteloos overschilderd en komt er een 
protserige kroon boven het projectiescherm 
te hangen. Nog wat verder in de tijd, in de 
jaren zeventig en tachtig, wordt de Rex nog 
verder gekrenkt en het publiek loopt over 
naar de beeldbuis. De sluiting volgt. Later 
is het gebouw nog even onderdak voor een 
casino van het dubieuze soort, maar midden 
jaren negentig wordt de Rex volledig aan zijn 
lot overgelaten. 

de ribben Van de rex

Twintig jaar leegstand voor een gebouw 
dat geklasseerd staat als beschermd monu-
ment, daar kon Vincent Laute niet bij. Hij 
richtte eind oktober vorig jaar de Facebook-
pagina Red de Rex op. Zo kwam Storm Calle, 
erfgoedenthousiasteling, de actiegroep op het 

spoor en samen met Edmond Cocquyt vor-
men de drie het comité achter Red de Rex. 
Op hun Facebookpagina staat te lezen dat 
ze het gebouw graag opgekocht zouden zien 
door Stad Gent om het een culturele bestem-
ming te geven. Gezien de rijke filmgeschiede-
nis van Gent behoorde een heus filmmuseum 
tot de wilde plannen. Maar door de ophef is 
Peter-Jan Van Iseghem, de huidige eigenaar 
en ribbetjesmagnaat van de Amadeusketen, 
in gang geschoten. 

Op de hielen gezeten door de verhoging 
van de leegstandsbelasting en de aandacht 
die het gebouw nu krijgt, zorgde hij ervoor 
dat de Rex sinds enkele maanden omgeven 
wordt door stellingen. Van Iseghem is van 
plan een restaurant of café te installeren op 
het gelijkvloers. “Ik verheug me erop dat ze 
het gebouw volledig zullen renoveren, maar 
langs de andere kant is het zeer jammer dat 
het geen culturele bestemming krijgt”, vertelt 
Laute. “Het kan natuurlijk wel goed aflopen. 
In het Engelse Berkhamsted staat er ook een 
Rexbioscoop met prachtige art decodetails, 
net iets jonger dan de onze. Die is volledig 
gerestaureerd en daar kan je nu eten, drinken 
en naar een film kijken. De focus blijft wel op 
het filmgebeuren liggen. Het was mooi ge-
weest als dat gekund had.”

Ook Calle denkt er zo over: “Het kan een 
fantastisch project worden, of een ramp. Maar 
we gaan het van de positieve kant bekijken. 
We zijn niet tegen, allesbehalve, maar we zijn 
wel voor een eventuele samenwerking. Als er 
op het gelijkvloers een Amadeus is, willen we 

boven een cinemazaal zien.” Hoewel de hoop 
op de Rex als cultureel baken vervlogen is, 
blijft Red de Rex zich bezighouden met het 
verloop van het project. Ze willen ervoor zor-
gen dat monumentenzorg zijn werk kan doen 
en dat alle regeltjes worden nageleefd. 

oUde filMs in de nieUwe rex?

Als ze mogen dromen, zien de mannen 
van Red de Rex de cinemazaal volledig gere-
noveerd en af en toe weer in werking. “Kleine 
buurtcinema’s zijn zeer belangrijk. We zou-
den ze graag opnieuw zien opleven met be-
hulp van subsidies. Niet alleen om de buurt 
samen te brengen, maar ook om oude films in 
leven te houden. Cinematek in Brussel heeft 
een van de rijkste filmarchieven ter wereld 
en leent films uit. Oude films kan je namelijk 
niet zomaar in een kast of koelkast bewaren, 
de pellicules moeten jaarlijks gedraaid wor-
den om ze optimaal te kunnen bewaren. Ge-
zien oude films nu weer in trek zijn, zou het 
fantastisch zijn als de Rex hier af en toe kan 
aan meewerken”, meent Calle. 

Erfgoed is altijd een vraagstuk tussen nos-
talgie en praktische haalbaarheid. Realisme is 
noodzakelijk en de omvorming van de oude 
bioscoop naar een restaurant of café, gecom-
bineerd met een mogelijke heringebruikna-
me van de cinemazaal, betekent misschien 
wel een tweede leven voor de Rex. ■

Meer weten over Red de Rex? Bezoek de 
gelijknamige Facebookpagina.
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TUMULTINGENT #2
The extended edition

Vanwege het overdonderende succes van editie #1 brengt het Gentse cultuurproject Tumult dit 
jaar weer de kunsten gratis tot bij de student, dit keer met maar liefst 49 locaties. Omdat we ver-
moeden dat u door de bomen het bos niet meer zou zien, bieden we een selectie aan, uitgestip-
peld in twee routes. door Tom De Maerschalck en Olivier Vander Bauwede

roUte 1 

(01) KASK (Louis Pasteurlaan 2)
Het KASK geldt voor deze editie als cen-

traal vertrekpunt, waar TumultInGent ook 
live zal worden uitgezonden door de crew van 
Urgent.fm. Doorheen de gehele site vallen 
er expo’s te bekijken, zoals die van het mul-
timediaal designcollectief Tramzwart. Om 
16u kan je in de Studio tevens terecht voor 
experimentele jazz van het Oorklim Collec-
tief. Daarnaast worden er doorlopend kort-
films vertoond in KASKCinema, met om 18u 
de langspeelfilm Miracle of Life als afsluiter. 
In het gezellige KASK Café zijn er concerten: 
om 19u Ides Moon (denk aan In Rainbows 
van Radiohead) en om 22u STADT (indie-
rock met een hoek af).

(26) Lindenlei
In de gebouwen van Nucleo aan de Lin-

denlei zijn exposities te bezichtigen van der-
tien jonge belovende kunstenaars, waaronder 
vooral grafici en fotografen.

(23) Atelier Galerie Negentiennegenent-
achtig (Zwartezusterstraat)

Voor het interieurdesign van Eva Menga 
en CC creative collective moet je in Galerie 
atelier negentiennegenentachtig zijn.

(38) These Things Take Time (Nederkou-
ter 36)

Gepresenteerd in de trant van een 19de-
eeuwse salon organiseert men onder de naam 
‘Give & Take’ voor de tweede maal de kunst-
ruil waar elke kunstenaar aan mag deelne-
men. Elke artiest mag in witte vertrekken van 
‘These Things Take Time’ één vierkante meter 
aanvragen, afgezet met zwarte tape, om diens 
werk te installeren en dit vervolgens te rui-
len met het werk van een collega deelnemer. 
Voor bezoekers een unieke manier om een 
blik te werpen op de hedendaagse art scene.

(33) Luca Arts (Zwartezusterstraat 34)
Tumult in de beeldengang: studenten 

‘Mixed Media’ houden tot tien uur een eve-

nement met try-outs. Verwacht niet enkel 
raadselachtige installaties, maar ook live 
performances, zonderlinge kunstmuziek en 
drank. 

(28) Sphinx (Sint-Michielshelling 3)
Ben je het stappen reeds moe, dan kan je 

vanaf zeven uur terecht in de filmzaal. Ook 
dit jaar houdt Sphinx haar Tumultavond, met 
de vertoning van enkele documentaires, met 
als afsluiter ‘The Sound Of Belgium’ over de 
geschiedenis van onze eigen elektronische 
dansmuziek. 

(3) Stadshal (Emile Braunplein)
Cinefielen met nostalgie naar het echte 

vintage zullen veeleer vertoeven onder de 
stadshal, waar je de Don Babylon kan aantref-
fen. Een soort museum op wieltjes dat naast 
het tentoonstellen van techniek uit vervlogen 
tijden, ook een 16mm film zal draaien. Ook 
het open evenement ‘Bring your own beamer’ 
kreeg de stadshal toegewezen om videokun-
stenaars en veejay in de spotlight te zetten.

(16) Huset (Hoogstraat 49)
Huset biedt een schilder- en design ten-

toonstelling in een unieke huiselijke sfeer. 
Wie die dag even te veel noise heeft gehoord, 
kan hier ’s avonds terecht voor intieme con-
certen van enkele singer-songwriters. 

(09) Gravensteen (Sint-Veerleplein 11)
Voor het grotere muzikale werk ga je best 

eens langs het Gravensteen, waar je de unieke 
kans zal hebben om een van werelds weinige 
exemplaren van een EMS Synthi 100 aan te 
horen. Deze legendarische synthesizer uit de 
jaren zeventig zal onder handen worden ge-
nomen door experimentele muzikanten van 
het label Icarus Records, zoals onder meer 
Mauro Pawlowski. 

(10) Ydee (Oudburg 56) 
In deze concept store van hedendaags 

design vind je onder andere het werk van 
schilder Ritsart Gobyn, die experimenteert 
met landschappen en geometrische vormen. 

Daarnaast hangen er foto’s van Athos Burez 
die enerzijds decadente, luxueuze taferelen in 
kaart brengt, anderzijds dagelijkse beelden 
een interessante kleurwerking meegeeft.

(36) Galerie Tatjana Pieters (Nieuwe-
vaart 124/001) 

In de galerieruimte ‘Tatjana Pieters’ biedt 
naast de tentoonstelling die momenteel lo-
pen, drie korte performances van Sigtryggur 
Berg Sigmarsson, een IJslandse kunstenaar 
die, ongeacht het medium dat hij hanteert, 
de aandacht trekt met zijn energieke opvoe-
ringen.

Charlatan (Vlasmarkt)
Ook dit jaar sluit het hoogfeest van de gra-

tis Gentse kunst af in de Charlatan, met een 
surprise act en de vaste Tumult dj’s.

roUte 2

(01) KASK (Louis Pasteurlaan 2)

(02) In De Frigo (Overpoortstraat 84)
Jazeker, kunst in de Toverpoort. Bij het al-

legaartje dat hier te bezichtigen valt, zit het 
atelier van ONBETAALBAAR, een collectief 
dat vertrekt vanuit de filosofie dat de waarde 
van objecten niet enkel economisch is, maar 
ook ecologisch, artistiek en emotioneel. Ze 
werken enerzijds met gerecupereerde mate-
rialen en geven ze een nieuw leven, maar ze 
bedenken anderzijds ook oplossingen voor 
alledaagse praktische vragen.

(06) Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein)
Een steenworp verder kan je vanaf 21u 

doorlopend Seppe Vandenberghes instal-
latie Improvisaties der Leegte Deze kunstige 
duizendpoot kent u misschien van pulpma-
gazine Kouwe Koffie, i.s.m. voormalig Scham-
perhuistekenaar Maarten Van Praet.

(07) UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33)
In de hal van ‘s universiteits meest esthe-

tische gebouw kan je schilderijen bezichti-
gen van  Kristof Van Heeschvelde, die naar 
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eigen zeggen vaak werkt rond on-
verschilligheid en het afsluiten van de 
buitenwereld. Voor de minder conceptueel 
gezinden onder ons brengt acteur Sebastiaan 
Eggermont er ook een performance. Egger-
mont speelde reeds in Zonen Van, een recente 
productie van NTGent.

(05) Paddenhoek – Vloer 0 (Paddenhoek 
12)

Elke lid van Vloer 0 (een niet klassieke co-
working space met vaste bewoners) inviteert 
een ‘kunstenaar’ en vormt zo een éénmalige 
groep die op korte tijd een gezamelijk pro-
gramma uitwerkt voor TUMULTINGENT 
#2. Gentse bekenden zijn  tekenares Eva 
Mouton en drukkunstenaar Topo Copy, die 
respectievelijk Matthias Phlips en Nicolas 
Marichal uitnodigen.

(33) Luca Architectuur (Hoogstraat 51, 
pandgang)

Studenten Architectuur stellen hier hun 
werk tentoon, een must-see als je alle kunst-
vormen wil gezien hebben deze editie.

(18) Vismijn (Jan Breydelstraat)
De Oude Vismijn staat helemaal in het te-

ken van design. Omdat het geniale soms in 
het kleine schuilt, pikken we er Marlies Da-
vans van tussen. Zij maakt eenvoudige leren 
gebruiksvoorwerpen zoals gsm-hoesjes en 
riemen tot hoogstpersoonlijke kunstobjec-
ten.

(04) Campo 
(Fratersplein 7)

In de grote zaal: 
muziek van onder andere 
BINTI, een meisjeskoor be-
staande uit vijf zussen die al eni-
ge bekendheid in het Gentse hebben, 
en Senne Guns, die we kennen van Tomàn 
en net het nieuwe album Zon uitbracht. In de 
kleine zaal vind je waar Campo voor staat: 
kwalitatief theater.

(40) Wisper (Warandestraat 13)
Voor de avontuurlijken onder ons word 

je hier ook de mogelijkheid geboden om zelf 
deel te nemen aan het kunstgebeuren. Saxon-
Wax brengt live improvisatie, een open te-
kencursus en een vrij podium voor literatuur 
en muziek.

(29) 13B (Sophie Van Akenstraat 13b)
Als afsluiter geven we nog dit minder be-

kende pand mee, waar verschillende instal-
laties te bezichtigen zijn. Een ervan is de 
‘visuele muziek’ van Hallveig Ágústsdóttir. 
Aan de hand van klanktekeningen, installaties 
en arrangementen met gevonden geluiden en 
performances onderzoekt deze kunstenares 

de relatie tussen beeld en geluid. Haar teke-
ningen vormen denkbeeldige soundscapes en 
dagen de toeschouwer uit verder te kijken dan 
het totaalbeeld, de textuur en de techniek. 

JOS (Vlasmarkt)

Naast de Charlatan kan je dit jaar ook 
net ernaast terecht in café JOS om de dag te 
besluiten, mocht de recensent in je wakker 
schieten en je meer zin hebt in nabespreken 
dan in feesten. Just in case. ■

Een volledig programma-overzicht kan 
je vinden op de volgende link: http://tumult.
fm/node/1819

Voor meer informatie over specifieke lo-
caties kan je terecht op hun respectievelijke 
Facebook-evenementspagina’s
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S.M.A.K. in de verf
Huidige tentoonstellingen in de basiliek van wijlen de kunstpaus

Action painter Richard Jackson is de huidige publiekstrekker van het S.M.A.K. Voor de ene niet 
meer dan “dat kan ik ook”, voor de andere het antwoord op existentialistische levensvragen. De 
humor in Jacksons werk is wellicht beiden ontgaan. door Jim van Nunen en Sofie Steenhaut,  

foto's Sofie Steenhaut

Action painting roept voornamelijk associ-
aties op met het iconische werk van Jackson 
Pollock. Zijn bekladde panelen veroverden 
pas de harten van het Amerikaanse volk toen 
de overheid ze als cultureel wapen inzette 
tegen Rusland tijdens de Koude Oorlog. De 
artistieke vrijheid van Jack the Dripper moest 
de minderwaardigheid van het socialistisch 
realisme in de verf zetten. De CIA zou deze 
campagne zelfs met miljoenen dollars ge-
steund hebben. Het mag dan wel terug fris-
ser worden op de Krim, Richard Jackson kan 
vandaag niet rekenen op collectieve angst van 
zijn publiek om zijn werk populair te maken. 
Om ten volle zijn visie te kunnen begrijpen, 
moet de toeschouwer zelf Jacksons verwij-
zingen naar de klassieke schilderkunst door-
hebben. Zijn installatie The Laundry Room 
bijvoorbeeld, geeft pas haar humor prijs als je 
er een driedimensionale versie van Davids La 
mort de Marat in ziet. Andere blikvanger in 
deze categorie is zijn imitatie van Seurats Un 
dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jat-
te. Grootste verschil: Jackson gebruikte geen 
verfborstel om de pointillistische stijl te imi-
teren, maar een geweer waarmee hij in verf 
gedoopte hagelkorrels op het doek afschoot. 
De vraag is hoever interpretatie mag gaan 
vooraleer het gênant wordt. Het is daarom 
interessant mee te luisteren naar de begelei-

ders van de rondlei-
ding voor kleuters 
vanaf vier jaar: “Kijk, 
Jackson heeft doeken 
aan de muur gehan-
gen, maar hij heeft 
er bewust naast ge-
schilderd.” Misschien 
is het inderdaad niet 
meer dan dat.

Jacksons tentoon-
stelling Ain’t Painting 
a Pain tovert stee-
vast een glimlach op 
het gezicht: van de 
kleurrijke settings 
en het iconoclasme 
tot amusante aante-
keningen bij zijn ge-
detailleerde, voorbereidende schetsen. Deze 
worden tentoongesteld om het uitvoerige 
planningsproces te demonstreren. De kun-
stenaar kliedert er dus niet willekeurig op 
los. Ironisch, aangezien ongelukken tijdens 
het vormgeven terugkerende thema’s zijn. Zo 
ramt een vliegtuigje geladen met verf de wand 
van het S.M.A.K. in en hangen schilderijen 
met de kant van het canvas tegen de muur. 
Jackson geeft de toeschouwer een centrale rol 
in zijn werken. Hij beoogt dit door doolho-

ven op te stellen waar 
de bezoeker zich 
door moet wurmen. 
Dit zorgt niet alleen 
voor een alternatie-
ve beleving van het 
standaard museum-
bezoek, maar ook 
voor confronteren-
de manoeuvres met 
andere liefhebbers 
van action painting. 
Een buitenbeentje 
in Jacksons kleuren-
trend is 1000 Clocks, 
een ruimte behangen 
met neutrale zwart-
witklokken. Op-

nieuw een kunstwerk dat om beleving vraagt, 
je stapt als het ware een kamer binnen waarin 
de tijd je omhult en genadeloos wegtikt. 

Een veel kleinere, maar daarom niet min-
der interessante tentoonstelling is die van fo-
tograaf Dirk Braeckman. De foto’s zijn deze 
keer niet van hemzelf. Hij drukte oude ne-
gatieven af van een onbekende fotograaf die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk 
soldaat was in de loopgraven. Braeckmans 
herkenbare, grauwe stijl is nadrukkelijk aan-
wezig en past perfect bij de oorlogstaferelen. 
Het geeft de foto’s een eenzame, donkere in-
druk van vervlogen tijden.

Een bezoek aan het S.M.A.K. kan dezer da-
gen niet zonder foto’s en videobeelden die er-
aan moeten herinneren dat Jan Hoet geen stil 
leven had. Een monumentaal werk van Fran-
cis Bacon daarentegen wel: hij kocht Figure 
Sitting (The Cardinal) in de jaren zestig voor 
een habbekrats en na jaren onder het stof is 
het eindelijk weer te bezichtigen als deel van 
de tentoonstelling RE: Painted (nog tot 27 
april). Het S.M.A.K. doet er goed aan een va-
riatie aan moderne kunst tot bij het grote pu-
bliek te brengen. Maar ze moeten wel sterke 
argumenten hebben om Bacon naar een uit-
hoek van het gelijkvloers te verwijzen, terwijl 
Jackson op de bovenverdieping nog tot 1 juni 
zijn kermis bouwt. ■

de russen zijn in parijs.
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film

BoekTwelve years a slave - solomon norThrup

her - spike jonze

T.S. “Falling in love is a crazy thing to do. It’s 
kind of like a form of socially acceptable insani-
ty.” Het had een uitspraak van Phil Bosmans 
kunnen zijn, maar dat is het niet. De quote 
komt uit Her, de nieuwste film van Spike 
Jonze, waarin Theodore (Joaquin Phoenix) 
verliefd wordt op zijn ‘virtuele, persoonlijke 
assistente’.

“Ha, seks met Siri!” hoor ik je gniffelend 
denken – en terecht. Snorremans Theodore 
slijt zijn dagen met het maken van handge-
schreven (liefdes)brieven die hij in opdracht 
schrijft. Als het op liefde aankomt, lijkt hij 
maar wat aan te modderen. Wanneer hij op 
een dag een nieuw besturingssysteem instal-

leert, maakt hij kennis met Samantha (de 
stem van Scarlett Johansson), de virtuele as-
sistente van het systeem die alles lijkt te heb-
ben wat hij in een vrouw zoekt. Behalve een 
eigen lichaam.

Zoals het ware sprookjes betaamt, wordt 
Theodore – uiteraard – verliefd op Samantha. 
Toch gaat Her dieper dan de verhaallijn doet 
vermoeden: Samantha is meer dan een digi-
tale opblaaspop. Nog nooit zag een film over 
technologie er zo intiem uit. Weg zijn de ge-
likte, witte robots uit I, Robot. Geen blauw 
licht dat uit tl-buizen flikkert zoals in Star 
Trek. Geen angstaanjagende computer zoals 
HAL 9000 uit 2001: A Space Odyssee. In ruil 

voor alle geekiness die ontbreekt, krijg je een 
grote portie sterke vertolkingen, mooie mu-
ziek van Arcade Fire en een seksscène die 
geiler is dan het voltallige oeuvre van Lena 
Dunham en Lars von Trier samen. Zonder 
ook maar iets te laten zien.

Een nerd die verliefd wordt op een stuk 
ontastbare technologie: dit was een bal die 
Jonze ofwel loeihard naast kon trappen, of-
wel netjes kon binnenkoppen. Wie de moeite 
neemt dit mooie, integere en bij momenten 
zeer poëtische portret van een eenzaat te be-
kijken, zal tot de conclusie komen dat Jonze 
erin geslaagd is om de bal met een mooie om-
haal voorbij de doelman te krullen. ■

T.J. ‘Twelve Years as a Slave’ is niet alleen 
dé film die u moet zien in het voorjaar van 
2014, het is ook een boek. Tegendraads als we 
zijn bespreken we uiteraard het boek, in plaats 
van de film, hoewel die iets minder brandend 
actueel is, want gepubliceerd in 1853. Solo-
mon Northrup, de man die u in de film zo 
ziet lijden, is namelijk ook auteur van een 
363 pagina’s tellende verzameling memoires, 
getiteld ‘Twelve Years as a Slave’, waarin hij, 
jawel, vertelt over zijn twaalf jaar in slavernij. 
Maar vergis u niet, de heruitgave van Solo-
mons memoires is geen romannetje om wat 
extra geld uit een blockbuster te slaan. Het 
boek ‘Twelve Years as a Slave’ is een historisch 
document, geschreven in zwaar negentiende-
eeuws Engels, dat voor de adaptatie voor het 
witte doek door Steve McQueen vooral door 
academici gelezen en bestudeerd werd. 

Maar laat u niet afschrikken. Ondanks 
de vanzelfsprekend gedateerde stijl, beklijft 
iedere letter van Northrups relaas. Afgezien 
van de literaire kwaliteiten, laten de memoi-

res een blik toe in de snoeiharde realiteit van 
de negentiende-eeuwse slavernij. Een unieke 
ervaring, geen gefictionaliseerde blik van een 
begenadigd pennend auteur, maar een his-
torische realiteit, ruw en ongefilterd. Maar 
‘Twelve Years as a Slave’ blijft ook leesbaar; 
in de jaren zestig van de negentiende eeuw 
kende het boek al een succes als bestseller 
vergelijkbaar met ‘De Hut van Oom Tom’, 
die andere roemruchte getuigenis. De her-
uitgave van dit jaar scoort ook hoog in de 
Angelsaksische non-fictielijsten. Laat u ech-
ter niet verleiden twintig euro neer te tellen 
voor een heruitgave op de kap van de film, 
zowel een geschreven als een audioversie zijn 
gratis online beschikbaar.  Historicus Sam 
Worley krijgt het laatste woord: “amazing at-
tention to empirical detail and unwillingness to 
reduce the complexity of Northup’s experience 
to a stark moral allegory”, geven volgens hem  
‘Twelve Years as a Slave’ een unieke literaire 
meerwaarde. ■
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inschrijvingsgeld wordt sociaal

De Raad van Bestuur van de universiteit Gent heeft 
beslist om vanaf komend academiejaar een di-
versificatie van het inschrijvingsgeld in te voeren. 
Studenten kunnen kiezen tussen verschillende ta-
rieven afhankelijk van de te wensen opleiding. Dat 
zou de toekomst van het hoger onderwijs moeten 
verzekeren. door Wouter De Rycke

Vanaf september volgend jaar biedt de 
UGent een sterk hervormd opleidingspak-
ket aan. Voortaan worden de verschillende 
richtingen in verschillende variaties aange-
boden afhankelijk van het gekozen inschrij-
vingstarief. Professor Willem-Jan Cortelul 
van de directie Onderwijsaangelegenheden 
licht toe: “Onderzoek heeft aangetoond dat 
het vooral de hogere bevolkingslagen zijn die 
universitair onderwijs volgen en dus van de 
overheidssubsidies genieten. Een selectieve 
verhoging van het inschrijvingsgeld leek ons 
bijgevolg de meest voor de hand liggende 
denkpiste om de toenemende onderfinan-
ciering van onze alma mater aan te pakken. 
Afhankelijk van de socio-economische status 
van de individuele student zullen er verschil-
lende inschrijvingsmogelijkheden zijn die 
onderwijs op maat geschreven zijn van een-
ieders aangeboren maatschappelijke positie. 
Zo blijft de universiteit een open en sociale 
instelling zonder dat aan kwaliteit moet wor-
den ingeboet. Integendeel zelfs.”

crUisen door nieUwpoort

Het universiteitsbestuur heeft een systeem 
ontworpen waarin elke opleiding in verschil-
lende klassen wordt aangeboden. Cortelul: 
“Het huidige inschrijvingsgeld van om en bij 
de 600 euro speelt veeleer een symbolische 
rol dan een feitelijke rem. Het bedraagt maar 
een fractie van de totale studeerkost en de 

minderbedeelde student maakt 
toch sowieso gebruik van een 
studiebeurs. Daarom zullen we 
de vaders van meer gegoede 
studenten de extra kans geven 
om hun steentje bij te dragen 
aan een warme, inclusieve on-
derwijsgemeenschap door hen 
het symbolische bedrag van 30 
000 euro te laten betalen bij in-
schrijving. De sterkste schou-
ders moeten de zwaarste lasten dragen, zoals 
dat heet in minder ontwikkelde politieke 
kringen. Op die manier blijft het onderwijs 
ook voor de economisch zwakste groepen 
toegankelijk. Er moet natuurlijk ook iets te-
genover die vrijgevigheid staan. De meest 
onbaatzuchtige donoren zullen kunnen re-
kenen op kleine voordelen zoals een instel-
ling met een statige Latijnse spreuk en dito 
wapenschild in plaats van een kotskleurig, 
grammaticaal incorrect, volkstalig kutmotto, 
historische blanke neoklassieke gebouwen in 
plaats van mottige Sovjetblokken uit de jaren 
zeventig, en kleine gesprekken met profes-
soren in de top van hun vakgebied in plaats 
van massacolleges in het gezelschap van 
debiele Hollanders die uit hun overmaatse 
pseudocalvinistische muil stinken. Andere 
mogelijkheden waaraan momenteel nog ge-
dacht wordt, zijn sociale huisvesting aan de 
Kouter en een lidmaatschap van de zeilclub 
van Nieuwpoort. Om de sociale mobiliteit te 

verzekeren is er ten slotte nog het plan om 
de obligate netwerkevenementen met het 
bedrijfsleven te laten doorgaan nabij de tra-
ditioneel sterk vrouwelijke letteren- en psy-
chologiefaculteiten. Zo worden ook blonde 
literatuurstudentes zeker van een comforta-
bel leven aan de hand van hun man tijdens 
recepties in ruil voor de occasionele blowjob 
onder de lezenaar terwijl hij de aandeelhou-
ders toespreekt.”

saMenwerken

De academicus meent dat dit het toe-
komstmodel voor de universiteit is: “Enkel 
een doelgerichte, marktconforme benade-
ring kan ervoor zorgen dat een sociale, war-
me, competitieve ook voor de komende 
generaties mogelijk blijft. (glimlacht) Dat de 
sossen nu nog eens komen neuten.” ■
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door Eva Christiaens en Wouter De Rycke, origineel E.P. Jacobs.

Bleek & Mortimer

door Lorenz Kempeneers



 DE GSR IS DE OFFICIËLE ORGANISATOR VAN DE STUDENTEN VERKIEZINGEN EN 
BIEDT ELKE KANDIDAAT DEZELFDE ONDERSTEUNING. 
DE GENTSE STUDENTENRAAD IS JOUW STEM AAN DE UGENT! 

studentenverkiezingen

Meer info? gsr.ugent.be of mail naar participatie@gsr.ugent. be 

Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraad 

Stel je kandidaat!  
31 maart 2014 - 4 april 2014

Wees de stem 

van de student!

 Stem op 5 mei 2014 - 9 mei 2014!


