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Edito
Ik dacht dat ik eindelijk volwassen werd op mijn
achttiende verjaardag, maar blijkbaar heb ik me vergist.
Zolang ik studeer, word ik als tweederangsburger behandeld. Gent staat vol mooie huisjes, maar die zijn bestemd
voor de échte volwassenen. Als student moet ik het doen
met de voor mij voorziene koten. Samenwonen met mijn
vriendin of maten is uitgesloten.
Het probleem begon met een gebrek aan gezinswoningen. Voor jonge gezinnen wordt het hoe langer hoe moeilijker om een betaalbare woning te vinden in Gent. Het
stadsbestuur wilde daar iets aan doen, en terecht. Veel
minder terecht is dat ze dat doen door studenten die samen een huisje huren terug te leiden naar speciaal voor
hen bestemde koten. Op die manier wordt een belangrijke bevolkingsgroep gestigmatiseerd en krijgen ze niet
dezelfde kansen als eender welke andere volwassene.
Stad Gent lijkt dat nu eindelijk ook te beseffen en
voorziet in haar studentenhuisvestingsplan nieuwe
woonvormen, zoals speciale studentenappartementen
en hospitawonen. Daardoor moet het op termijn ook
voor studenten mogelijk worden om samen te wonen als
koppel of met vrienden. Hoera. Enig nadeel: die nieuwe woonvormen zullen er niet op een-twee-drie staan.
Nieuw beleid vraagt tijd en dat is ook logisch. Maar ondertussen leven de grofweg zevenduizend samenwonende studenten wel in voortdurende onzekerheid. Ze zijn
overgeleverd aan de willekeurige controles en klachten
van minder keurige buren. Wie betrapt wordt in een gezinswoning kan zijn academiejaar uitzitten en moet dan
op zoek naar onderdak op de reguliere kotenmarkt.
De enige manier waarop studenten momenteel toch
rechtmatig een huisje kunnen huren is door zich te domiciliëren in Gent. In de praktijk is dat voor velen nochtans
geen optie. Zolang ze in het ouderlijk huis ingeschreven
staan, genieten ze van een hoger kindergeld (dat de ouders wordt toegeschoven), zijn ze fiscaal ten laste met
bijhorende voordelen (voor de ouders) en vallen ze nog
onder de beschermende ziekteverzekering van hun verwekkers. Het hele fiscale systeem kluistert jonge mensen
aan de kerktoren van hun ouderlijke dorp. In die context
zeggen dat studenten die echt willen samenwonen, zich
dan maar in Gent moeten domiciliëren, is ronduit schandalig.
De nieuwe woonvormen in het studentenhuisvestingsplan zijn een kleine stap vooruit, maar het zal nog een
hele tijd duren vooraleer die een gedegen alternatief vormen. In de tussentijd worden samenwonende studenten
uit hun huis gezet en is domiciliëren in de studentenstad
geen reële optie. Ik ben drieëntwintig, ben al zes jaar gelukkig samen met mijn vriendin en zou graag samenwonen. Is dat als student dan echt te veel gevraagd? Beste
stadsbestuur: studenten zijn volwassen mensen, behandel
ze dan ook als dusdanig. ■
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Liefste Dagboek

De paasvakantie was niet zo productief als
gedacht. Het plan om al mijn cursussen vanbuiten te leren is niet gelukt. Verder dan de
inhoudstafel van Methodologie van de Sociale
Wetenschappen ben ik niet geraakt. Ik weet
het, liefste dagboek, dat ik in de problemen
zit. Geen paniek, de problem-solvingavond
van Prime (22/4) staat in mijn agenda. Mijn
maat Michaël — die aan de drank zit — gaat
ook mee. Poging 52498 om zijn probleem te
verhelpen. Je kent hem wel, de gast die vorig
jaar naakt in een boom kroop. Hij vertelde
me dat hij de dag erna naar de Wijndegustatie van de Flanders Youth Society for Entrepreneurship (23/4) in het Centrum voor
Ondernemen gaat. De dommerik, hij gaat
nooit van zijn probleem afraken.
Ik wil ook naar de gevangenis. Op bezoek
(24/4) uiteraard, je weet dat ik een brave jongen ben. Mijn andere maat John vroeg of ik
mee kan gaan. Ja, de John van Lombriosana
die drie weken geleden betrapt is geweest op
drugsbezit in de Overpoort. Trouwens, zijn
zus Henriette die op Home Fabiola zit is echt
de max. We gaan samen naar Kraantje Pappie (25/4) in de Vooruit. Hollandse hiphop
in het Sossenhuis. Moet kunnen. Als het goed
tussen ons klikt zouden we ook naar Geologica’s Quiz (28/4) gaan. Fingers crossed, ik
heb geen zin om grandioos af te gaan in haar
gezelschap. Wat gaat ze dan van mij denken?
Ik moet je ook iets over mezelf vertellen.
Je kent me ondertussen al lang, dagboek. Het
werd tijd dat ik je vertel over mijn fascinatie
voor de wetenschap. Ik ben misschien een
student in de Sociale Wetenschappen, toch
ligt mijn hart bij de ingenieurs. Op 29/4 ga ik
me even voordoen als een van hen, op het debat Energy & the Future in de Oehoe. Hopelijk krijg ik daar de geheimen van de VTK te
horen. Beste dagboek, ik wil te weten komen
hoe zij maar blijven lopen op de 12-urenloop
op het Sint-Pietersplein (30/4). Wie weet
loop ik nog een extra ronde mee.
Op 1 mei hebben we geen les, beste dagboek. Alle linkse vrienden en kennissen gaan
het vieren. Met rozen en rode vlaggen zullen
zij overal te zien zijn. Marissa van home Boudewijn liet vorige keer vallen dat er bij hen
een beter alternatief is. Fox Rock zou een
festival op mijn maat zijn. Afsluiten doe ik
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met het concert, A Child of Our Time van het
Gents Universitair Koor en het Gents Universitair Symfonisch Orkest (2/5). Volgens
Timmy, de broer van Jimmy van om den hoek
is het echt een aanrader.
Liefste dagboek.
Zatte Michaël, John de junkie en zijn zus
Henriette, Marissa, Timmy en Jimmy zijn
geen echte personen. Zij zijn mijn denk-
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beeldige vrienden. Liefste dagboek. Jij bent
de enige die mij begrijpt. Jij bent mijn enige
vriend.
Warme groeten,
jouw beste vriend. ■

door Adel Mouchalleh
cartoon door Robbe Verschuere

www.schamper.ugent.be

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
door Brecht Vissers
dat in zijn plaats. Vandaag: de Kouter.
Vandaag kennen we de Kouter het beste
als een plaats voor cultuur: u vindt er de Handelsbeurs, het operagebouw en een Delhaize.
Tijdens de Gentse Feesten wordt het plein dan
nog eens omgetoverd tot het walhalla voor alternativo’s op het vlak van muziek: het Boomtownfestival. Voor wie ‘s zondags buiten durft
te komen, is er een bloemenmarkt. Als de zon
dan beslist om de bloemenverkopers wat genade te schenken, kan je eveneens de
plaatselijke zonnebrillende bourgeoisie spotten aan een blauwe krantenkiosk uit de negentiende eeuw, die dezer
dagen oesters en wijn verkoopt alsof
het zondagse roddelblaadjes zijn.
In 1661 werd het plein versteend,
net als zoveel straten en pleinen van
Gent in die periode. De stad beleefde
namelijk een economische bloeiperiode. Nog geen honderd jaar later was het
plein volop the place to be voor paraderende burgerij. Beeld u een soort van
achttiende-eeuwse Netlog in: opgesmukte mensen die elkaar complimenteren over elkaars haarstijl, kleding en
gebrek aan kakgeur, wat toen nog een
verdienste was. De Kouter reikte nog
tot aan de Ketelvest, wat betekent dat er geen
sprake was van de Handelsbeurs of het operagebouw.
De naam ‘Kouter’ betekent akker of bewerkte grond. Dat verraadt de originele functie van het stukje land. In de eeuwen voor
1661 was de Kouter vooral een plek van plezier en vertier. Er vonden vaak spelen plaats.
Al vanaf 1339 kon je op de Kouter een prijsbeest van een paard kopen, wat het plein dan
ook de bijnaam ‘Paardenkouter’ opleverde. ‘s
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Zondags kocht je dan weer een prijsbeest van
een gans op de markt voor neerhofdieren.
De Kouter werd pas een verzamelplaats
voor de gegoede bevolking na de bouw van
het Hotel Falligan in 1754. Het gele Gentse
rococogebouw staat trouwens nog altijd op
het plein. Vandaag is het de vergaderruimte
voor de Letterkundige Kring. Opvallend zijn
de grote standbeelden van Apollo, Romeinse

mum van tijd was het volgebouwd. Dat was
Toontje Verstuyft in 1772 niet ontgaan. Hij
begon er bloemen te verkopen aan de flanerende burgerlieden. Het was zo’n groot succes
dat de Kouter als bloemenmarkt was geboren. Elk jaar is er een bloemenwedstrijd die
Toontje zijn naam draagt. Tijdens de Gentse
Feesten wordt de prijs uitgereikt onder de
bloemenverkopers op de Kouter. Het is een
prestigieuze titel, die nog elk jaar de
kroon is op het werk van de simpele bloemenverkoper. De keizerlijke
wachttroepen vestigden zich er ook,
in het gebouw dat vandaag de Handelsbeurs is. Het plein werd daarom
‘Place d’Armes’ gedoopt, tot die keizerlijke wacht er verdween.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Kouter de verzamelplaats
voor mensen die gedeporteerd gingen worden naar de concentratiekampen. Opdat dat niet vergeten
zou worden, werd er in 2002 een
gedicht over geplaatst op het plein
De Kouter avant la Delhaize.
zelf. Een kus op de Kouter door Lut
De Block is een stukje poëzie dat de
opmerkende voorbijganger niet snel
god van de muziek en zijn zus Diana, godin zal vergeten. Het refereert ook aan de achttien
van de jacht. In de negentiende eeuw wer- bloembladeren in messing, brons en gietijzer
den deze beelden vervangen, waarbij hun at- die het plein sieren. Dat kunstwerk werd er
tributen werden verwisseld. Apollo kreeg de na de heropleving van het plein in 1998 gejachtboog en Diana de muzikale harp. Wij plaatst en het is van de hand van Jessica Diavermoeden dat de dader zijn kunstkopieda- mond. Eén blad staat rechtop, de andere zijn
gen voorbij waren na dit foutje. Of misschien in de stenen verwerkt. Ze verwijzen niet albleef de fout jaren onopgemerkt, aangezien leen naar de Kouter als bloemenmarkt. Het
de beelden met foute attributen nog altijd bo- zijn ook de bladeren van de achttien planten
venaan het Hotel Falligan prijken.
en bloemen die op het Lam Gods te vinden
Na de bouw van het hotel werd de Kouter zijn. ■
gevuld met allerhande herenhuizen. In een
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4,75 miljoen voor
extra proffen
De UGent begroot 4,75 miljoen euro extra voor de aanwerving van bijkomende proffen. Dat besliste de Raad van Bestuur van de universiteit op 4 april. Door deze meeruitgaven zal vanaf 2017
een structureel tekort ontstaan. Er zal elders gezocht worden naar extra middelen om toch een
door Tobe Steel,
begroting in evenwicht te behouden.
illustratie Ann Vanderheyden

Aangezien de nood hoog is, besloot de
Raad van Bestuur begin deze maand om 4,75
miljoen euro extra te investeren in bijkomende professoren. Deze middelen waren al
eerder toegekend door de Vlaamse overheid,
maar de universiteit kon zelf kiezen waaraan ze het geld zou besteden. Oorspronkelijk
wilde de UGent de centen voorbehouden om
de verwachte daling van de werkingstoelage
op te vangen. Slechts een achtste ervan zou
gebruikt worden om extra professoren aan
te werven, maar na aandringen van verschillende sleutelspelers zal het budget toch volledig aan extra professoren worden besteed.
In 2015 nemen de uitgaven voor bijkomende
proffen toe met 2,3 miljoen en vanaf 2016
wordt jaarlijks ongeveer 4,75 miljoen extra
begroot.
Vlaams sp.a-ministers Pascal Smet en
Ingrid Lieten maakten in 2012 geld vrij om
zogenaamd ‘duizend extra professoren’ aan
te werven in Vlaanderen. Dat deze middelen door de UGent in voorziening werden
genomen voor andere doeleinden, lokte felle
kritiek uit van studentenvertegenwoordigers
en vertegenwoordigers van het assisterend
personeel. Eind 2013 schreven zij in nauwe
samenwerking een gezamenlijke open brief
aan de Raad van Bestuur, waarin ze verzochten om de middelen wel volledig in te zetten
voor het aantrekken van nieuwe professoren. Ze vonden aanzienlijke steun bij onder
andere rector Anne De Paepe, vicerector
Freddy Mortier en decanen Geert De Soete
en Marc De Clercq. Eerder in Schamper 538
verklaarde ook Sas van Rouveroij, voorzitter
van de Raad van Bestuur, dat het aanwerven
van extra professoren een topprioriteit moet
zijn. Door meer proffen aan te werven moet
de scheefgetrokken verhouding tussen het
aantal professoren, assistenten, doctorandi
en het aantal studenten weer worden rechtgetrokken. Bovendien zorgen meer professoren
ook voor meer toelagen. Doordat bijvoorbeeld de KULeuven besliste om de middelen integraal in te zetten voor extra proffen,
dreigde de UGent achterop te raken en een
kleiner aandeel uit de onderwijsfinanciering
ter beschikking te krijgen.

6
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Begrotingstekort?
Volgens Stijn Baert — één van de felle
voorvechters van meer financiering voor
professoren en vertegenwoordiger van het
assisterend personeel in de Raad van Bestuur
— is een belangrijker thema quasi ondenkbaar: “Ik ben zeer tevreden dat uiteindelijk
de extra middelen vanuit de Vlaamse overheid volledig en structureel zullen worden
uitgegeven om bijkomende professoren aan
te werven. Bovendien zullen we de middelen sneller inzetten, dan ze door de overheid
worden toegekend. Al vanaf 2016 zullen we
4,75 miljoen extra besteden om het professorenkorps uit te breiden.” Door de middelen
sneller uit te geven dan de overheid ze aanbrengt, zal er een eenmalige meerkost ontstaan van 2,3 miljoen euro. “Anderzijds leidt
het versneld aantrekken van professoren tot
een snellere verhoging van de onderzoeksoutput, wat weer meer middelen kan opleveren”,
vult Baert aan.
Doordat de UGent de middelen eerder zal
besteden dan dat ze door de overheid worden
toegekend en doordat ze anders de tekorten
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elders in de begroting konden opvullen, zal
bij ongewijzigd beleid een begrotingstekort
ontstaan vanaf 2017. Het tekort zou dan 1,8
miljoen euro bedragen en in 2018 3,4 miljoen. Door een herziening van een aantal
begrotingsposten en een meevaller met de
loonindex wordt het verwachte tekort echter beperkt tot 700.000 euro in 2017 en 2,1
miljoen euro in 2018. Toch zal de universiteit streven naar een begroting in evenwicht
door elders geld te halen. “De rector heeft het
uitdrukkelijke engagement op zich genomen
om tegen 2017 en 2018 voldoende werkingsmiddelen vrij te maken zodat de begroting
alsnog in evenwicht blijft”, aldus Geert Van
de Gucht, directeur Financiën.
Of 4,75 miljoen euro zal volstaan? Voor
Bert Debaecke — studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege — mocht het meer zijn, “maar een
grotere inspanning binnen de huidige begroting van de UGent is niet haalbaar. Het bedrag zou dus hoger moeten zijn, maar dan
zijn meer subsidies noodzakelijk en in het
huidige financiële klimaat van besparingen
acht ik dat weinig waarschijnlijk.” ■

www.schamper.ugent.be

UGent als
miljoenenonderneming
Vorig jaar boekte de universiteit een overschot van 16,8 miljoen euro. De UGent is financieel
gezond, zo blijkt uit de jaarrekening 2013 die Schamper kon inkijken. Toch liggen er enkele uitdagingen in het verschiet met de inkanteling van de hogescholen, onzekerheid over het pensioenplan en de ontoereikende overheidstoelagen.
door Tobe Steel
Moest je het nog niet weten, de UGent bestaat uit meer dan aula’s, colleges en examens.
Onderwijs, onderzoek en dienstverlening
maken van de universiteit één van de grootste
ondernemingen van Oost-Vlaanderen. Het
balanstotaal voor het jaar 2013 klokte af op
een omvangrijke 771,2 miljoen euro. Daarmee is de vermogenstoestand van de UGent
toegenomen met 35,8 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien. Aan de hand
van de jaarrekening 2013 en de verschillende voorbereidende documenten, analyseert
Schamper de financiële gezondheid van onze
alma mater.

Winst of verlies?
In 2013 boekte de UGent een overschot
van 16,8 miljoen euro. Op 2012 na kwam ze
ook de voorgaande jaren steeds in de groene
cijfers terecht. Volgens Sas van Rouveroij,
voorzitter van de Raad van Bestuur, is het batig saldo goed nieuws: “Toch moet de UGent
zeer alert blijven. Volgens het rekeningstelsel
dat Europa hanteert, vertoont de rekening
2013 een tekort (van 6,4 miljoen euro, n.v.d.r.).
De financiering van het hoger onderwijs in
het algemeen en van de UGent in het bijzonder zal dus ook vanuit dit perspectief de komende jaren een belangrijke uitdaging zijn.”
Het verschil in beide berekeningsmethoden
heeft te maken met de investeringen die door
Europa rechtstreeks worden ingeschreven in
de kosten, terwijl in de nieuwe boekhoudregels investeringen gespreid over verschillende
jaren worden afgeschreven.

Vermogenspositie
De 16,8 miljoen euro wordt als overschot
toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen in absolute termen
stijgt tot 586,6 miljoen euro. Maar door enerzijds het aanleggen van voorzieningen voor
onder andere het nieuwe pensioenplan, asbestverwijdering, de ontmanteling van de
kernreactor en juridische geschillen en anderzijds door de investering in de homes en
de resto van Kantienberg, is het eigen ver-
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mogen in 2013 licht gedaald tot 76% van het
balanstotaal. In 2007 was dit nog 92%. Dat
is nog steeds meer dan voldoende volgens
Geert Van de Gucht, directeur Financiën:
“Met de nieuwe boekhoudregels sinds 2008
moeten we die voorzieningen voor allerhande risico’s wel opnemen. Daardoor is het
percentage eigen vermogen gedaald, maar de
situatie is tussen 2007 en 2013 niet wezenlijk
veranderd. Een eigen vermogen van 76% is
trouwens hoog. De UGent heeft weinig tot

“de investeringstoelage bedraagt
slechts 20% van
wat we nodig
hebben”
geen leningen lopen en financiert bijna integraal met eigen middelen. Enkel voor de
Clean Rooms (geavanceerde labo’s, n.v.d.r.) en
voor Kantienberg wordt momenteel extern
geld gebruikt. In de toekomst zal daar nog
de Boekentoren en de Krook aan toegevoegd
worden.”

Onzekerheid
Twee zaken brengen grote onduidelijkheid over de financiële toekomst van de
UGent: de geïntegreerde opleidingen en het
nieuwe pensioenplan. Ten eerste had de inkanteling van hogeschoolopleidingen begin
dit academiejaar een belangrijke impact op
de balans. Het positieve saldo van de geïntegreerde opleidingen bedraagt weliswaar 4,6
miljoen euro, maar dat wil daarom niet zeggen dat de UGent er geld aan overhield. “Een
groot deel daarvan zijn bestemde middelen,
die de komende jaren besteed zullen worden”,
aldus Van de Gucht. “Zeker de eerste jaren is
de integratie een zwaar verlieslatende opera-

tie. Daar moet je nog de kosten bijtellen die
de UGent op zich heeft genomen om de integratie te realiseren.”
Ten tweede benoemde zowel de bedrijfsrevisor als het Auditcomité het aanvullende
pensioenplan als één van de grootste financiële risico’s. Momenteel onderhandelen de
vakbonden binnen de UGent volop over een
nieuw aanvullend pensioenplan dat de discriminatie moet wegwerken tussen contracten
van bepaalde en van onbepaalde duur en op
lange termijn een betaalbare aanvulling moet
bieden op het wettelijke pensioen. Zolang
daar geen duidelijkheid over is, bestaat er
grote onzekerheid. “Indien de voorzieningen
voor pensioenen onvoldoende blijken te zijn
zullen we dit in de begrotingswijziging 2014
of de begrotingsopmaak van 2015 moeten
aanpassen”, zegt studentenvertegenwoordiger
Bert Debaecke daarover.

Toekomst
“De algehele financiële situatie van onze
alma mater is absoluut stabiel en de bedrijfsrevisor sprak dan ook zijn vertrouwen uit voor
de toekomst”, vertelt bestuurslid Stijn Baert.
Ook Van de Gucht en Debaecke beamen dat
de universiteit gezond is, maar zien eveneens
financiële uitdagingen. Van de Gucht: “We
hebben te maken met een ambitieus investeringsplan (2010-2018) van meer dan 420 miljoen euro. De komende jaren wordt, net als in
2013, een jaarlijks uitgavenpatroon verwacht
inzake onroerende investeringen van ongeveer 50 miljoen euro. Dit zal zwaar wegen op
de historisch opgebouwde saldi. Zonder extra (investerings)toelagen zal na 2018 maar
een beperkt nieuw investeringsplan kunnen
opgezet worden.” Debaecke sluit zich daarbij
aan: “Bezuinigen op het hoger onderwijs is in
geen geval een goede zaak. Een daling van de
werkingsmiddelen zet zowel de werking als
de investeringen van de UGent onder druk.
De investeringstoelage die de UGent krijgt
van de overheid bedraagt slechts ongeveer
20% van wat nodig is om het huidige patrimonium in stand te houden.” ■
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Studentenappartementen
oplossing voor
samenwonende studenten?
Balthazar wil de komende jaren volop inzetten op alternatieve woonvormen voor studenten. Daarmee moet de schaarste op de
reguliere woonmarkt aangepakt worden. De
laatste jaren schoten de prijzen er omhoog
door een te hoge vraag en een te klein aanbod. De alternatieve woonvormen bestaan
uit studentenappartementen en hospitawoningen, waarbij verschillende generaties onder één dak leven. Maar ook andere vormen
zouden mogelijk zijn. Het studentenhuisvestingsplan geeft dit alles concreet vorm.

Gent en zijn studenten
Hoe ver staat het met het studentenhuisvestingsplan?
Balthazar: “De betrokken partijen bespreken momenteel het plan. De bedoeling is om
tegen eind mei — zonder te veel vast te pinnen op data — tot een definitieve tekst te komen. Finaal moet de gemeenteraad van de
stad Gent dat goedkeuren. Hopelijk gebeurt
dat ergens in juni, zodat we het tegen de start
van het academiejaar kunnen communiceren.”
Waarom is zo’n plan nodig?
“De studentenaantallen in Gent zijn de
laatste twintig jaar sterk gestegen. Op zich is
dit een goede zaak. We zijn blij dat Gent een
belangrijke onderwijsstad is. Dat geeft veel
levendigheid aan deze stad. Tegelijkertijd
moeten we durven erkennen dat het een aantal problemen met zich meebrengt.”

Gezinswoningen dienen niet om studenten te herbergen.
Studentenappartementen en hospitawoningen zouden dat wel
kunnen doen. Zo wil Tom Balthazar, Gentse schepen van
Wonen, de reguliere woonmarkt behouden voor gezinnen, terwijl hij aan studenten de mogelijkheid biedt om op een diverse
door Frédéric Piccavet en Adel Mouchalleh,
manier samen te leven.
foto Arthur Joos
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Zoals?
“Sommige buurten zijn ‘overvallen’ door
een snelle instroom van een grote groep
studenten, waardoor er een aantal samenlevingsproblemen zijn ontstaan. Het zijn geen
grote incidenten, we mogen niet overdrijven.
Maar we mogen die problemen ook niet verzwijgen. Klassiekers zijn nachtlawaai, problemen met het vuilnis, fietsen op het voetpad.
Die probleempjes vreten aan de sfeer in de
wijk. Wij hopen dat er meer interactie zou
zijn tussen de Gentenaars en de studenten
in bepaalde wijken. Nu is het zo dat men bij
misverstanden direct de stad contacteert.
Het zou veel beter zijn mocht er meer rechtstreeks contact zijn tussen de Gentenaars en
de studenten.”
www.schamper.ugent.be

Gezinswoningen voor
gezinnen
Hoe gaat u de studenten uit de gezinswoningen houden?
“Dat kan zonder probleem aangezien de
manier waarop studenten nu samenwonen in
gezinswoningen niet wettelijk is. Enkel gezinnen mogen gezinswoningen wettelijk bewonen. Op dit moment is het zo dat de overheid
mensen die in groep samenwonen als gezin
beschouwt. De voorwaarde is dat men daar
op een duurzame wijze gaat samenwonen, en
dat men daar gedomicilieerd is.”
Nochtans is volgens een professor van de
UGent die domicilie-eis discutabel. Hij zegt
dat een student niet effectief gedomicilieerd
moet zijn. Blijft Gent volledig vasthouden
aan die voorwaarde tot domicilie?
“Ja. Die domicilievereiste is als scheidingslijn genomen om dat onderscheid te maken.
Studenten kunnen dus niet in gezinswoningen blijven, aangezien zij niet in Gent gedomicilieerd kunnen zijn. Dat is federale
wetgeving. Studenten kunnen zich niet domiciliëren in een onderwijsstad, tenzij ze effectief gebroken hebben met hun ouders.”
Viseert u dan niet vooral de studenten?
“Maar het zijn niet de studenten die wij viseren! Indien iemand een gezinswoning aan
studenten verhuurt, wordt dat beschouwd als
een inbreuk op de regel dat men een vergunning moet hebben om het als kamerwoning
(of kot, n.v.d.r.) te doen erkennen. Als er een
fout wordt gemaakt, dan is het deze omvorming van gezinswoning naar kamerwoning.
Op dit moment krijgen eigenaars een brief
van het bouwtoezicht, waar men gevraagd
wordt om een einde te maken aan die omvorming, ten laatste voor 31 juli. Dit jaar werden
al enkele eigenaars erop gewezen dat ze hun
woningen niet kunnen verhuren aan studenten. Die controles gebeurden willekeurig.”
De stad Gent gaat dus volgend jaar niet
actief op zoek naar studenten die in een gezinswoning verblijven?
“Inderdaad. Dat verandert ook volgend
jaar niet.”

Studentenappartementen en
hospitawoningen
Geen gezinswoningen meer dus, maar
wat dan wel?
“Studentenappartementen bijvoorbeeld.
Het is een van de dingen die we duidelijk gehoord hebben in de brainstormsessies met
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de studentenvertegenwoordigers en onderwijsinstellingen. Studenten willen een zekere keuzemogelijkheid hebben over de wijze
waarop zij willen wonen. Op dit moment is
het ofwel een kamer, ofwel een studio, of een
van de homes van de universiteit of nieuwe
gebouwen van projectontwikkelaars. Vandaar dat we denken dat een specifieke vorm
van studentenappartementen eigenlijk wel
nodig is. Dat is ook iets wat in het buitenland
bestaat, in een aantal grotere studentensteden. Zoiets is nieuw bij ons. De wijze waarop
het ingevuld wordt, zal nog overlegd worden
met de betrokkenen.”
Zal er dan geen aanpassing nodig zijn
van het gemeentereglement?
“We weten dat de private investeerders er
interesse in hebben, maar momenteel kan
het niet door het Algemeen Bouwreglement,
dat eerst gewijzigd zou moeten worden. Ook
hospitawonen is een optie, al wordt dat strikt
genomen nog niet toegelaten door dat Algemeen Bouwreglement. Het is geen wonder-

“een student
kan bij de
eigenaar gaan
inwonen”
maatregel, maar het zou wel mogelijk moeten
zijn. Men zou in een huis waar er ruimte over
is, één of maximum twee kamers kunnen verhuren aan studenten. Een student kan dan bij
de eigenaar gaan inwonen. Van alleenstaande ouderen die hulp kunnen gebruiken met
boodschappen of eenvoudige huishoudelijke
klusjes tot een jong gezin dat hulp kan gebruiken met de kinderen. Er moeten wel duidelijke afspraken zijn tussen beide partijen
rond de begeleiding, maar ook wederzijdse
controle is belangrijk.”

Onderwijsinstellingen
medeverantwoordelijk
Een van uw punten was om bepaalde
buurten te gaan ontmijnen, zodat er minder studenten zich daar zouden vestigen.
Hoe ziet dat actieplan er dan uit? Welke
buurten zijn dan de belangrijkste studentenbuurten?

“Ik geloof niet in de mogelijkheid van een
soort verhuizingsoperatie. Zoiets gaat nooit
lukken. Wat we wel kunnen doen, is de nieuwe studentenkamers aan bepaalde buurten
toewijzen. We zullen in de toekomst dus wat
gaan sturen. Ik geloof wel dat er een aantal
campussen in het zuiden van de stad zijn,
waar er nog open ruimte is, maar waar nog
weinig studenten in de buurt zijn. We gaan
een gesprek moeten voeren met universiteiten en hogescholen die zulke open ruimtes
hebben.”
Campus De Sterre dan?
“Onder andere. We zien het als een van
de vele campussen die daarvoor dienst zou
kunnen doen. We werken goed samen met de
onderwijsinstellingen rond dit thema, maar
het blijft gevoelig. Er bestaat nog geen consensus over. Vaak horen we dat die grondreserves voorbehouden zijn aan onderwijs en
onderzoek. Ik begrijp dat wel. Maar men kan
moeilijk zo sterk groeien als onderwijsinstelling, en dan zeggen dat men geen rekening
zal houden met alles wat met de huisvesting
van de studenten te maken heeft. Dat moet
de stad dan maar oplossen. We krijgen soms
opmerkingen van Gentenaars hierover.”
Met andere woorden: onderwijsinstellingen zijn medeverantwoordelijk voor studentenhuisvesting?
“Ja. Ik denk niet dat zij er volledig voor
kunnen instaan, zij moeten niet de studentenhuisvesting bouwen. Zij hebben daar de
middelen en de tijd niet voor. Maar het zou
niet uitgesloten mogen zijn om met ontwikkelaars samen te werken.”
Hoe ziet dat er financieel uit?
“Dat is een van de zaken die absoluut nog
besproken moeten worden.”
Een ander belangrijk thema zijn de plannen of maatregelen betreffende de sociale
tarieven voor studentenhuisvesting. Het
Grondwettelijk Hof verklaarde in november
de afspraak om bij de bouw van nieuwe projecten minstens twintig procent van de koten aan te bieden tegen een verlaagd sociaal
tarief, nietig. De stad Gent kan zo’n quotum
niet opleggen aan bouwpromotoren, met gevolg dat zij — omdat het minder opbrengt
— waarschijnlijk geen sociale kamers meer
zullen voorzien. De hogere onderwijsinstellingen zijn wel vrij om quota op te leggen als
de projecten op hun grondgebied plaatsvinden, aangezien zij daar een volmacht hebben.
Het is duidelijk dat het laatste woord over
studentenhuisvesting nog niet gezegd is. ■
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Tweede zit in januari
Een grote hervorming van het academiejaar staat de komende jaren mogelijks op stapel. De tweede zit zou daarbij meteen volgen op de eerste. Zo krijg je niet drie, maar vier examenperiodes per
jaar. Het is nog niet duidelijk of iedereen ermee akkoord gaat, wanneer het zover zou zijn, en of
een hervorming überhaupt wenselijk is.
door Arno Vanhollebeke en Frédéric Piccavet,
illustratie Ann Vanderheyden

Start van het academiejaar op 1 september. Examens voor Kerstmis. En onmiddellijk daarna herexamens. Stel het u voor. Het
academiejaar zoals we het nu kennen lijkt
ten dode opgeschreven. Momenteel legt een
tijdelijke werkgroep van VLIR (de Vlaamse
Interuniversitaire Raad) en VLHORA (de
Vlaamse Hogescholenraad) de laatste hand
aan een tweetal voorstellen die het academiejaar grondig zouden herindelen. Aan
deze nota werkten alle Vlaamse hogescholen
en universiteiten, maar ook VVS (Vlaamse
Vereniging van Studenten) mee. Het debat
vertrok van een tabula rasa, losstaand van
het oude systeem. Binnen de werkgroep formuleert men het doel van de werkgroep als
volgt: “We willen het studierendement van de
individuele student optimaliseren door aan
de structuur te sleutelen.”
De discussie is niet nieuw. Al in 2006
kwam Ludo Melis, oud-vicerector Onderwijs
aan de KULeuven, op de proppen met een alternatieve herindeling van het academiejaar.
Ondertussen sleept de discussie al acht jaar
aan. Vorig jaar richtte VLIR een werkgroep
op, in navolging van een eerste nota uit 2012.
Dat het geen simpele kwestie betreft, blijkt
uit de tijd die men erin steekt. Hoogstwaarschijnlijk zullen heel wat heilige huisjes omver geworpen worden. “De voorstellen die nu
op tafel liggen zijn inderdaad drastisch”, vertelt Betty Borgers, voorzitter van de Gentse
Studentenraad (GSR). Maar wat ligt er dan
momenteel op tafel?

komen te liggen dan nu het geval is. Er zouden twee voorstellen geformuleerd worden.
Beide voorstellen wijken danig af, maar wat
ze wel gemeen hebben, is dat het academiejaar vroeger zou moeten beginnen dan eind
september, idealiter op 1 september.
Door de tweede zittijd, die nu eind augustus en begin september georganiseerd wordt,
op te splitsen in twee delen, krijg je een totaal
van vier examenperiodes. De eerste zit van
het eerste semester zou voor Kerstmis gehouden worden en de tweede zit in januari. Voor
het tweede semester zou dit betekenen dat de
tweede zit midden juli afloopt, “alhoewel we

ons niet te veel moeten vastpinnen op exacte
data”, klinkt het binnen de werkgroep. Op die
manier hebben alle studenten sowieso vakantie in augustus, herexamens of niet.

Nood aan hervorming
De hedendaagse academische kalender is
volgens VLIR een ‘relict’ van het oude jaarsysteem. In dat oude jaarsysteem — dat is vóór
de invoering van semesters — werd slechts
één examenperiode per jaar gehouden. “De
academische kalender heeft de omschakeling naar een semestersysteem niet gevolgd”,

Vier examenperiodes per jaar
De nota is vandaag zo goed als klaar, maar
de verschillende betrokkenen binnen de
werkgroep zelf weigeren verdere toelichting
te geven. Ook Marjoleine Breda, secretaris
van de werkgroep, geeft niets prijs. “Over
de inhoud kan ik niet communiceren.” Een
goedgeplaatste bron meldde ons echter dat
de eerste en tweede zit van beide semesters
mogelijks een pak dichter bij elkaar zouden
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zegt VLIR. Belangrijkste gevolg is dat de tijd
tussen de evaluatie en het opnieuw leren heel
lang is. “Zo vormt het resultaat van de eerste examenkans geen goede feedback om de
leeractiviteiten voor een tweede evaluatie bij
te sturen”, alsnog VLIR.
VLIR haalt ook aan dat de huidige examenregeling zorgt voor uitstelgedrag bij
studenten, of nog voor ‘strategische examenspreiding’. Zo plannen studenten die tweede
zit in als een extra examenperiode met veel
vrije ‘bloktijd’ ervoor. De evaluatie wordt met
andere woorden dus losgekoppeld van de
herkansing. VVS: “Vooral in het gebruik van
nieuwe werkvormen staan we nog echt niet
ver. Vandaag wordt er op een heel klassieke
manier lesgegeven en geëvalueerd. Examens
zouden daarin een bevestiging moeten worden van de permanente evaluatie tijdens het
jaar. Die vernieuwde evaluatievormen zouden volgens ons moeten samengaan met de
herverdeling van het academiejaar.”

Pijnpunten
Dat de klassieke academische kalender
een andere vorm zal aannemen is duidelijk.
Hoe dat juist zal gebeuren blijft een andere
vraag. De verschillende studentenkoepels —
zoals de GSR en VVS — gaven via een nota
al aan enkele vragen te hebben over de concrete uitwerking van de plannen, zoals voorgesteld binnen VLIR. “We gaan akkoord dat
er een vernieuwing van de werkvormen moet
komen, maar vrezen dat VLIR te weinig kijkt
naar het eigenlijke doel, namelijk het vernieuwen van de onderwijs- en evaluatievormen”, staat in de nota te lezen. VLIR zelf geeft
ook aan dat de eerste focus van de werkgroep
erin bestaat het academiejaar te hervormen
en daarna pas te kijken naar het onderwijsbeleid. “De herindeling is de focus. Maar het is

inderdaad zo dat dit aan veel andere dingen
vasthangt”, laat Breda weten.
VVS formuleert een heel aantal principes waar zeker rekening mee gehouden moet
worden. Ze duidt op de potentieel stresserende situatie van een systeem met versnelde
herkansing. Zo’n snelle herkansing ziet er, in
de perceptie van studenten, immers uit als
een langgerekte examenperiode. Doordat die
herkansing zo snel – mogelijks twee weken
– na de examenresultaten volgt, kan dat bovendien demotiverend werken. Daarnaast zal
het in zo’n situatie geen evidentie zijn om op
tijd feedbackmomenten te voorzien voor niet
geslaagde studenten, staat er te lezen. En dan
zijn er ook de werkende studenten en zieken.
Met hen wordt niet echt rekening gehouden

academische
kalender neemt
andere vorm aan
in een systeem van vervroegde tweede zit.
“Werk- en jobstudenten zullen zich voor een
hele lange periode moeten vrijmaken, wat op
onbegrip kan stoten van de werkgever. En voor
een zieke student is er te weinig ruimte voor
een recuperatieperiode. Ook voor studenten
die een tekort hebben voor hun bachelor- of
masterproef, kan een snelle herkansing voor
problemen zorgen”, merkt de nota op. Bij een
onvoldoende is de kans immers groot dat de
masterproef volledig herschreven moet worden, wat uiteraard veel tijd vergt.
Het belangrijkste pijnpunt zou echter wel
eens het verdwijnen van vrije tijd in de vakantieperiodes kunnen zijn. Alhoewel in het huidige systeem de zomervakantie bijna volledig
gehypothekeerd wordt door de tweede zit,

uit VVS in haar nota haar bezorgdheid over
de mogelijkheid om tijdens kerst-, paas- en
zomervakantie nog vrijwillige engagementen
aan te gaan. Zo’n nieuw systeem mag volgens
hen niet ten koste gaan van dat engagement
of van een eventuele vrijwillige stage.

En wat nu?
Deze nota is een voorstel, ze is dus zeker
niet bindend. Eind april moet ze nog goedgekeurd worden door VLIR en VLOHRA,
daarna gaat ze naar de onderwijsinstellingen.
Breda: “De instellingen kunnen zelf kiezen
wat ze met het voorstel doen, we leggen hen
niets op.” Decretaal gezien kan inderdaad
elke onderwijsinstelling het academiejaar
organiseren zoals ze het zelf wil, alleen is die
vrijheid in realiteit veeleer beperkt. Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden van UGent: “Het is toch meer dan
aangeraden om een gelijkaardig systeem te
hebben in heel Vlaanderen. Daarom zullen
we de nota zelf bestuderen, maar ook in samenspraak met de andere instellingen.”
Hoewel de nota samengesteld werd door
leden uit de verschillende instellingen, lijken
verdere debatten onvermijdelijk. En niet alleen op het onderwijsniveau. Eens er aan vakanties gesleuteld zal worden, moet onder
meer de Vlaamse overheid daar ook nog haar
zeg over doen. Daarnaast zijn er nog werkgevers, vakbonden en dergelijke die zich zullen mengen. De discussie is nog lang niet
afgelopen. Voorlopig voorziet de werkgroep
de mogelijkheid om vanaf het academiejaar
2017-2018 het nieuwe systeem te hanteren:
“Maar dat zal waarschijnlijk ook nog veel te
vroeg zijn”, klinkt het bij de verschillende betrokkenen. ■

Onderwijskort: ingangsexamen leerkracht
BV “Leraren hebben een te laag niveau”,
zei André Oosterlinck, associatievoorzitter
aan de KULeuven, enkele weken terug in een
dubbelinterview met Pascal Smet in De Tijd.
Zo pleit hij voor een grondige hervorming
van de lerarenopleiding in het geheel. Het
liefst zou hij het Finse model van kracht zien
gaan: elke leerkracht heeft daar een universitaire opleiding gehad en een toelatingsproef
moeten doorstaan. Het is niet de eerste keer
dat dat wordt aangehaald.
Het verhaal van de sputterende motor van
onze leerkrachtenopleiding komt wel vaker
boven water. Zo haalde Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) in februari al aan dat
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haar partij wil denken aan een toelatingsproef voor leerkrachten. “Nu is een lerarenopleiding soms tweede of derde keuze”, zei ze
in het Leuvense studentenblad Veto. Ze pleit
voor een vermastering van de lerarenopleiding en schuift ook buitenlandse voorbeelden naar voren: “In Zuid-Korea en in China
zijn alle leerkrachten masters.”
Die ingesteldheid lijkt de andere partijen tegen de borst te stuiten. “Als associatievoorzitter heeft hij (André Oosterlinck) het
heft in handen om zijn lerarenopleidingen te
versterken”, reageert Elisabeth Meuleman,
fractievoorzitter van Groen in het Vlaams
Parlement op Twitter. Open VLD kant zich

ook tegen in Het Laatste Nieuws: “Investeren
in de lerarenopleiding tout court is voor Open
VLD een absolute must.”
Het is geen wonder dat het debat opnieuw
oplaait in de aanloop naar de verkiezingen.
In het begin van dit academiejaar pakten de
kranten al uit met nieuws uit de Vlaamse lerarenopleiding: het niveau van de nieuwe studenten aan de lerarenopleidingen is te laag.
Wim Bergen van de lerarenopleiding aan de
Katholieke Hogeschool Leuven had toen in
‘De ochtend’ op Radio 1 al een toepasselijke
reactie: “Men moet kijken naar hoe de leerkrachten bij ons buitengaan.” ■
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Studenten
Raad
De

van

kandidaten

aan

Van 5 tot 9 mei houdt de UGent verkiezingen.
Na het debacle dat de rectorverkiezingen vorig jaar waren, zouden die voor de Raad van
Bestuur, de Sociale Raad en de Faculteitsraden
iets vlotter moeten verlopen. Vermits we niet
zouden willen dat rode Kameraden per ongeluk op een liberaal stemmen of vice versa, presenteren we u de kandidaten.
door Thomas Jacobs

bestuur

u

voorgesteld

Even recapituleren. Aangezien onze universiteit een toffe
instelling is, zetelen er niet alleen proffen, assistenten en
hotemetoten in de drie bovengenoemde raden, maar ook
studenten. En dankzij de democratie, mag u kiezen welke
studenten. Schamper stelt u in dit artikel kort de kandidaten van
de Raad van Bestuur en de Sociale Raad voor. De kandidaten
komen telkens op in duo, een titularis en een plaatsvervanger, die
samen één stem vertegenwoordigen. Nog even een disclaimer:
de studenten in deze raden hebben echt behoorlijk wat invloed.
Aangezien geen kat komt opdagen bij deze verkiezingen telt elke
stem.

Raad van Bestuur

Hallo, ik ben Arno.

't Is Betty voor de vrienden.

Zeg maar Eva.

Marcel is mijn naam.
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Arno Blanckaert (Jelle Heyvaert)
“Gelijke startblokken” staat centraal in de kandidatuur van Arno en Jelle. Dit wil zeggen
dat ze meer kansen willen creëren voor specifieke doelgroepen, zoals studenten met een functiebeperking, maar ook dat ze veranderingen willen op vlak van mobiliteit en huisvesting,
om iedereen een eerlijke kans te bieden. Dit duo wil zich vanuit die optiek keihard verzetten
tegen een oriëntatieproef, die de flexibiliteit en het democratisch gehalte van ons onderwijs
aantasten.
Arno en Jelle vormen een tandem met Bram Vandenberghe en Dieter Annaert in de Sociale
Raad. Dit wil zeggen dat ze hetzelfde programma op twee niveaus vertegenwoordigen.
Betty Borgers (Oona Van der Gucht)
Het pleit in het voordeel van dit duo dat er in de vorige ambtsperiode van Betty sterk vooruitgang geboekt is op de thema’s waar ze in haar kiescampagne (voor de Sociale Raad) op
had ingezet, zoals genderevenwicht (vrouwelijke rector, gigantische hetze) en fietsenstallingen
rond de Blandijn (Ufo, Vooruit). Als voorzitster van de GSR is ze net geen 23 uur per dag keihard in touw op het GSR-hoofdkwartier. Betty en Oona staan voor een daadkrachtige, maar
ook breedgedragen studentenvertegenwoordiging. De strijd tegen de onderfinanciëring staat
centraal in hun programma. “Meer centen voor studenten!”
Eva Sorgeloos (Laura Lawaisse)
De verantwoordelijke educatie van UGent1010 (Eva) en de secretaris van StuArt (Laura)
ambiëren ook een zitje in de Raad van Bestuur. Eva is daarnaast ook vertegenwoordiger van
StuJardin bij de GSR. Duidelijk een duo met groene vingers, dat zich bij hun verkiezing ongetwijfeld zal inzetten voor een milieuvriendelijkere universiteit. De Raad van Bestuur lijkt een
mooie plek om daarmee te beginnen. Daarnaast staan ook onderfinanciëring, huisvesting en
de stimulering van multidisciplinair onderzoek hoog op hun programma. Een sociaal duo,
zeggen ze zelf.
Eva en Laura vormen een tandem met Nina Daniëls en Manon Germeaux.
Marcel Vandamme (Matthias Van der Heyden)
Marcel was bij de vorige Faculteitsraadverkiezingen de stemmenkoning bij de Pol&Soc.
Met COMAC’er Matthias aan zijn zijde, iemand die zichzelf ooit omschreef als “anti-besparingen, ecologisch, antiracisme en antinationalisme”, kunnen we dit duo vermoedelijk op links
positioneren. Hun activiteiten binnen VASt, de syndicale studentenorganisatie, bevestigen
hun sociaal bewogen positie. Marcel wil, net als vele vertegenwoordigers, dichter bij de student staan, maar koppelt hier ook praktische maatregelen aan, namelijk rondvraag via enquêtes. Studiebegeleiding, digitalisering en examenspreiding behoren tot de kern van Marcels
programma. Daarnaast wil hij een steentje bijdragen om de tweejarige Master eindelijk door
te voeren, en pleit hij voor het behoud van een divers onderwijsaanbod. De recente uitdoving
van Pools en Tsjechisch aan de Letteren en Wijsbegeertefaculteit zou met Marcel en Matthias
in de RvB geen waar geweest zijn.
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verkiezingen
en

sociale

Ik ben Arnout.

Raad

Arnout Wittevrongel (Koen Vermeulen)
Een duo met een KVHV-achtergrond. Ook bij Jong N-VA en LVSV is het duo naar eigen
zeggen kind aan huis. U weet ze dus aan de rechterkant van het politieke spectrum te vinden. Vlaams nationalisme en stuververkiezingen, het gaat nochtans niet samen. Zo haalde
Bart Bogaerts met liberale en Vlaamsche standpunten in 2008 bijvoorbeeld slechts de voorlaatste plaats voor de RvB, Wouter Boghaert en Marlies Brouwers raakten evenmin verkozen in 2012. Krijgen we voor het eerst sinds lang nog eens een KVHV’er in de Sociale Raad?
In hun programma bekleedt de afschaffing van de genderquota bij de studentenverkiezingen
(op dit moment moeten de verkozenen altijd fifty-fifty verdeeld zijn) een prominente plaats.
“Wij vinden dat je niet verkozen mag worden omwille van je geslacht, huidskleur of seksuele
voorkeur, maar omdat je het vertrouwen krijgt van de studenten.” Daarnaast zetten ze in op
niet-bindende oriëntatieproeven en blended learning, de combinatie van klassiek onderwijs en
online leervormen.

Sociale Raad
Viva la Nina.

Kostadinov. Patricia Kostadinov.

Jordy!

Ze noemen me ook wel Els.

Bram ;)

www.schamper.ugent.be

Nina Daniëls (Manon Germeaux)
Nina schrijft een thesis over natuurbehoud en biodiversiteitsbeheer, en is vicevoorzitter van
UGent1010, de studentenvereniging voor een duurzamere universiteit. Indien u haar verkiest,
weet u dus dat ze zal strijden voor een groenere UGent. Ze omschrijft zichzelf bovendien als
een enthousiaste spring-in-‘t-veld, wat toch ook wel getuigt van enig lef.
Patricia Kostadinov (Eveline Vlassenroot)
Patricia is de zus van de enige echte Kliment Kostadinov Vladimirov Pramatarski, die op
dit moment in de Raad van Bestuur zetelt en ooit met succes verhinderde dat Filip Dewinter
kwam speechen in de Blandijn. Het duo zet vooral in op het verlagen van de studiekost voor
studenten: geen verhoging van het inschrijvingsgeld, het loskoppelen van de homeprijzen van
de markt, een minimum- en maximum-richtprijs voor private koten, meer geld voor verenigingen, een cursusbibliotheek per faculteit, enzovoort.
Jordy Sabels (Tim Van Den Bossche)
Jordy en Tim hadden wat akkefietjes met de Kiesraad over hun kandidatuur, maar alle
bezwaren werden verworpen, en dus is ook dit duo er helemaal klaar voor. Ze zetten in op
huisvesting, interfacultaire samenwerking, toegankelijkheid voor mindervaliden, duurzaamheid en de verlaging van de inschrijvingsgelden. Voor dat laatste hebben ze sterke argumenten:
België ondertekende mee het VN-pact van New York en zou dus moeten streven naar gratis
hoger onderwijs op termijn. De gesuggereerde verhoging van de inschrijvingsgelden is net een
stap in de verkeerde richting.
Els Titeca (Dominika Cathelijn)
Els is studente Nationale Politiek, en wil ook een zitje in de Faculteitsraad Politieke en
Sociale Wetenschappen bemachtigen. In de Sociale Raad wil ze duidelijkere communicatie
van de universiteit naar de homes, over onder meer herstellingen. Daarnaast trekt ze zich de
resto’s aan: recycleerbare soepbekers hebben volgens haar bijvoorbeeld geen zin als ze niet gerecycleerd worden, een redenering die te volgen valt. Els wil echter in eerste instantie vooral
haar oor te luisteren leggen bij de student zelf, om ook op kleine issues te kunnen inspelen.
Schamper vraagt zich alvast af waarom de wc’s bij de GSR altijd zo vuil liggen. Wij moeten die
ook gebruiken!
Bram Vandenberghe (Dieter Annaert)
De tweede kandidaat met een home-achtergrond, Bram, maakt deel uit van het Home Konvent en wil zijn mandaat verlengen. Als u eindelijk wil dat die werkmannen stoppen met zomaar uw kamer binnen te lopen, en keiveel lawaai te maken als u wilt doen alsof u aan het
blokken bent, moet u op hen stemmen. Gelijke kansen is net als bij hun tweelingsduo het
motto.
Arnout Wittevrongel (Niels Franckaert)
Arnout stelt zich als enige kandidaat voor twee functies, namelijk de SoRa en de RvB. We
hebben hem al belicht onder de kandidaten voor de Raad van Bestuur. ■

UGENT

Schamper 541

13

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

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
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foreign
affairs

"Great works don't belong in a private collection."

Hi Anastasia, where are you from?
“I’m from Athens, Greece.”
Could you tell me something about your
current research?
“I’m currently here as a PhD candidate. I
received my master’s degree in material science at Aristotle University in Thessaloniki.
At Ghent University, I’m working on topics
concerning art conservation sciences. The research group here is called the Raman Group
and is quite well-known within the field. We
deal with works of art, identifying the materials used (organic and inorganic) in order to
discover the painter’s technique or to (possibly) conclude on the date of provenance or
authenticity/originality.”
How do you handle the work-life balance?
“Of course you have some free time, but
that’s mainly during weekends, not during
weekdays at all. When a deadline for a paper
approaches, time pressure can make things
frustrating. Nevertheless, I don’t really mind,
because I’m working on a topic that I absolutely adore. What’s more, this allows me to
combine my hobby with my work. I’m very
grateful for this so I really don’t mind the extra hours, the demands and the stress.”

www.schamper.ugent.be

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 experiences with living and working in Ghent. This week: Anastasia
door Jessie Van Cauter,
Rousaki.
foto Jessie Van Cauter en Brecht Vissers

What do you like about Ghent?
“Well, the good thing about Ghent is that
it’s an easily accessible city, whether on foot
or by bike. You don’t really need a car. It’s as
small and as big as a city should be, and it’s
very user-friendly. You almost have too many
possibilities to go out, to talk to people, to
have a coffee, to go out at night or to have a
beer. The most spectacular thing about Belgium in general and Ghent in particular is the
excellent connection to the rest of Europe.
You never get bored in this city!”
Did Greece bore you sometimes then?
“No, not at all! For me, Greece is the nicest
place of all. Of course, the weather is better.
But taking into account the economical crisis
in my homeland, it’s a little bit stressful and
difficult to live there now. In Greece we also
conduct high quality research, but we lack
the economical funds. For researchers that’s
a major issue.”
As a child, did you always dream about
living this life and becoming a scientist?
“Haha… Well, it’s difficult to recall, but I
think that I’ve always wanted to be involved
with science. I can imagine wanting to be an
astronaut or something. I think it was always
something that had to do with dreaming.
And possibilities!”

Where do you see yourself in five or ten
years? What are your ambitions?
“My primary ambition is to get my PhD.
After that, I hope to work for academia in this
field and to bring a positive contribution to
science or maybe to work in a museum.
I see myself living abroad, at least for the
next ten years. I believe the opportunities you
have outside of Greece are bigger, and not
only financially. This field entails very interdisciplinary work. Scientists, art conservators
and art historians all work together in order
to understand the way a work of art is made.
This is less the case in museums in Greece.
Here in Europe, you can find a lot of museums that work in a similar way.”
Imagine you had the missing panel of the
Ghent altarpiece, where would you hide it?
“Ah, come on! (laughs) I wouldn’t want it.
I’d never be tempted to keep it. In my opinion, a good ethical footing is the first thing
you need in this line of work. Not only to take
care of things, but, obviously, some objects
are meant to be in public view. I mean, those
great works of art don’t belong in a private
collection, and it’s even worse when they’re
stolen. Ethical consideration in our field comes first.” ■
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studentenresto's
draaien verlies

E

door Ine T'Sjoen

Wetenschap
Zorgen voor morgen

Snuif en spuit je gelukkig

“Ik doe dat morgen wel”, de welbekende
lijfspreuk van menig student. Maar wanneer
je in de toekomst jezelf loopt uit te foeteren
omdat je weer eens te laat aan die belangrijke
taak bent begonnen, onthoud dan dat jou hier
geen schuld treft. Integendeel, onderzoek aan
de Universiteit van Colorado wees uit dat je
voortaan gewoon je ouders de schuld kan geven van jouw uitstelgedrag. Zo bestudeerden
wetenschappers 181 eeneiige en 166 twee-eiige tweelingen om na te gaan in welke mate
genetische factoren en omgevingsinvloeden
bepaalde gedragen zoals het stellen én bereiken van doelen beïnvloedden. Hieruit bleek
dat de neiging om allerhande verplichtingen
op de lange baan te schuiven wel degelijk
genetisch bepaald is en dat dit uitstelgedrag
verrassend genoeg hand in hand gaat met
het vertonen van impulsief gedrag. Volgens
Daniel Gustavson, de man achter het onderzoek, zou het begrijpen van het ‘wanneer
en waarom’ van ons uitstelgedrag ons echter
helpen om strategieën te ontwikkelen die ons
helpen te focussen en stimuleren om onze
verplichtingen na te komen. Maar dat is iets
voor morgen…

Ketamine, een synthetisch narcosemiddel dat in beperkte mate wordt gebruikt bij
mensen en dieren en dat door nachtraven en
discoliefhebbers wellicht beter gekend is als
geestverruimend tussendoortje, zou volgens
Britse experts wel eens een effectief middel
in de strijd tegen depressies kunnen zijn. Van
de 28 proefpersonen die voor het experimentele onderzoek gerekruteerd werden en gedurende een periode van drie weken één keer
per week met het goedje geïnjecteerd werden,
waren er maar liefst acht bij wie er onmiddellijk na het toedienen van de drug al een
aanzienlijke verbetering vast te stellen was.
Op de helft van hen had de drug echter zo’n
positief effect dat ze niet langer als depressief
geclassificeerd werden. Hoewel de studie nog
controversieel blijft, beginnen wetenschappers langzaamaan het potentieel van het narcoticum in te zien, wat wellicht niet betekent
dat we nu met zijn allen een voorraad ketamine moeten inslaan voor wanneer het leven
even tegenzit.

More than meets the eye

moderne hooiwagen niet één, maar wel twee
paar ogen had. Het ontleden van het geconserveerde overblijfsel — de Hastocularisargus
voor de amateurpaleontologen onder ons —
bracht bijgevolg aan het licht dat deze spinachtige zowel beschikte over een mediaan
(in het midden van het lichaam) als lateraal
(aan de zijkanten van het lichaam) paar ogen.
Deze vaststelling opent nieuwe perspectieven
voor toekomstig onderzoek naar de evolutie
die de hooiwagen onderging aangezien de
soort die wij nu kennen — in tegenstelling
tot andere spinachtigen — slechts over één
mediaan paar ogen beschikt.

Killer sponzen
In een recent gepubliceerde paper berichtten mariene bioloog Lonny Lundsten en
twee Canadese collega-onderzoekers over het
bestaan van niet minder dan tot dan toe vier
onbekende soorten sponzen. Vooraleer u met
een nostalgische glimlach terugdenkt aan de
immer koddige Spongebob Squarepants: het
betreft in dit geval killer sponzen. Deze vier
varianten van de zonet genoemde gele lolbroek leven op de zeebodem en verorberen
in tegenstelling tot de meer vredelievende
soorten grotere en voedingrijkere kreeftachtige organismen. Mr. Krabs weze bij deze gewaarschuwd. ■
door Valérie Partoens

Bewakingscamera op poten.
Tijdens het bestuderen van röntgenopnames van een fossiele spinachtige van maar
liefst 305 miljoen jaar oud ontdekte een team
van wetenschappers van het Amerikaanse
Museum of Natural History en de Universiteit van Manchester dat de voorloper van de
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Sponzbie.
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Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder
van de waarheid, trekt Park
Meeters tweewekelijks ten strijde tegen de onwetendheid van
de massa. Zijn nobele doel: het
volk weer kritisch laten nadenken. En soms uit zijn bol gaan.
Het zal u intussen misschien ontgaan zijn,
maar ik ben niet het enige genie dat ooit bijgedragen heeft aan het verwerven en verspreiden van kennis over de wonderen van
het universum. Reeds eeuwen voor mijn geboorte waren er geleerde zielen die het als hun
plicht zagen om de waarheid te verkondigen
en mythes de wereld uit te helpen, een primaire verantwoordelijkheid die tegenwoordig op mijn schouders rust. Uiteraard hadden
mijn voorgangers zelf nog veel te leren, maar
toch voel ik me in verlegenheid gebracht als
ik merk hoe men praat over het verleden alsof men toen van toeten noch blazen wist. Met
name over de geleerdheid in de middeleeuwen doen heel wat misverstanden de ronde
die ik eens grondig moet rechtzetten.
Het begon allemaal toen ik nog als onvolgroeide adonis mijn broek op de schoolbanken zat te verslijten en de lerares haar betoog
deed over de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Normaal liet ik de misvattingen in de
lessen voor wat ze waren, maar deze keer
ging ze te ver. Toen ze zei dat Columbus’
reis naar Amerika het gebruikelijke geloof
in een platte aarde weerlegde, gebeurde er
iets met mij. Op dat moment werd de jongen
een man. Een man met een missie: populaire

www.schamper.ugent.be

achterlijkheden bestrijden. Want laat er geen
twijfel meer over bestaan: al in de middeleeuwen wist men wel degelijk dat Moeder Aarde
bolvormig is.
Sinds de zesde eeuw voor Christus omhelsden Griekse bollebozen zoals Pythagoras
het idee dat onze planeet net als alle andere
rond zou zijn. Plato aanvaardde dit concept,
Aristoteles ondersteunde het vervolgens met
natuurkundige argumenten en Eratosthenes baseerde zich erop toen hij de omtrek
van de aarde ging uitzoeken. Omstreeks het
jaar 150 beschouwde Ptolemaeus de theorie
als een feit en schreef het nauwgezet neer in
Geographia, dat voor lange tijd zou dienen als
een aardrijkskundig standaardwerk. Hoewel
het einde van de oudheid vaak wordt geassocieerd met een verlies van wetenschappelijke
kennis, bleef het concept over een sferische
aarde standhouden in de middeleeuwen. Ook
de islamitische geleerden namen de theorie
van de Grieken over en gebruikten het om
afstanden mee te berekenen. Uiteraard is het
moeilijk in te schatten hoe (en of) de bevolking hierover dacht. Er loopt immers altijd
wel ergens een verwaande eenzaat te prediken dat iedereen belogen wordt.

Nu hoor ik u al afvragen: “Meneer Meeters, vanwaar dan die populaire uitspraak dat
men in de middeleeuwen dacht dat de aarde
plat was?” Het zit zo, kinderen: jullie zijn allemaal belogen. De mythe werd gecreëerd in
de negentiende eeuw, onder meer door de
publicaties van Washington Irving en Antoinne-Jean Letronne, allemaal om de Kerk
af te beelden als antiwetenschappelijk. Nu
had de Kerk het soms wel moeilijk met andere wetenschappelijke opvattingen, zoals het
heliocentrisme, dat stelt dat de zon en niet
de aarde het middelpunt van het zonnestelsel
is, maar geen enkele paus kreeg het ooit zo
hoog in zijn bol dat hij de vorm van de aarde
ging betwisten. Hoe dan ook ging de mythe
mooi samen met het beeld van de Kerk en
dat van de ‘donkere middeleeuwen’, met als
gevolg dat het verzinsel lang algemeen aanvaard werd, en alle vroegere ontdekkingen in
het achterhoofd belandden. Mijn intellectuele voorvaderen keerden zich ongetwijfeld om
in hun graf. ■

wetenschap

door Park Meeters
opgetekend door Olivier Vanderbauwede,
cartoon Robbe Verschueren
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It’s

not

just

Hoewel Ethiopië de bakermat
is van koffie met een unieke smaak en fleurige toets,
gaat de kwaliteit erop achteruit. Kassaye Tolessa, een
Ethiopische
doctoraatsstudente aan onze universiteit,
onderzoekt hoe biochemische
analyse de kwaliteit van koffie
kan voorspellen en verbeteren.
Maar kan wetenschap de kwaliteit van koffie wel bepalen?
Thomas Labath, eigenaar van
koffiehuis Labath, denkt er alleszins anders over.
door Yana Morren en Eva Christiaens,
illustratie Nick Dillen

Volgens een oeroude mythe zou Ethiopië
de geboorteplaats van koffie zijn. De piepjonge herder Khaldi was op wandel met zijn
kudde geiten toen ze plots opgewekt begonnen rond te huppelen, nadat ze van een struik
met rode bessen hadden geproefd. De herder
haastte zich naar het dichtstbijzijnde klooster
om de bessen te koken en het aftreksel te bewaren. Sindsdien dronken de monniken dit
wonderdrankje om wakker te blijven tijdens
de lange uren van het gebed. Als keizer van
de koffie-industrie, produceert Ethiopië vandaag grote hoeveelheden koffie en de vraag
naar Arabica neemt wereldwijd nog steeds
enorm toe. Een unieke smaak waar vele koffieliefhebbers het mee eens zullen zijn.
Wat is er dan zo uniek aan Ethiopische koffie? Koffie is het grootste exportproduct van
het land en ongeveer een vierde van de bevolking is, al dan niet direct, afhankelijk van de
productie, verwerking of handel van koffie.
“Alle Arabicakoffie vindt zijn oorsprong in
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Ethiopië. Hij heeft zijn goede smaak te danken aan het uitstekende Ethiopische klimaat
en groeimilieu. Bovendien produceert elke
regio nog eens een andere variant van deze
soort, zodat er een enorme variëteit aan smaken bestaat. Harar- en Jimmakoffie komen
bijvoorbeeld beide uit de Arabicasoort, maar
hebben een heel ander profiel”, verduidelijkt
Kassaye Tolessa. Ze studeert aan de Jimma
University in Ethiopië (Jimma is een van de
grootste en bekendste koffiestreken in Ethiopië, n.v.d.r.), maar kon via een Nederlands
project in België komen doctoreren. Aan de
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van
de UGent onderzoekt ze hoe de kwaliteit van
Ethiopische koffie gemeten en verbeterd kan
worden. “Mensen drinken graag Ethiopische
koffie, dus we moeten de kwaliteit steeds verbeteren.”
Ook Thomas Labath, eigenaar van koffiehuis Labath in de Oude Houtlei, vertelt
waarom Ethiopische koffie zo speciaal is:

wetenschap

“Arabicakoffie is uniek en dit door de specifieke klimatologische omstandigheden en de
grond van Ethiopië. De koffie smaakt er zoeter en de bloemen- en fruittoetsen springen
eruit. Net daarom is het de meest theeachtige koffie onder alle koffies. Het is niet voor
niets mijn favoriete koffie.” Ethiopische koffie
vervult ook een unieke functie in het leven
van de lokale bevolking. “In Ethiopië is koffiedrinken een sociaal gebeuren. Je drinkt het
samen met je buren en je zet het altijd op tafel
als er gasten zijn. Koffie is voor Ethiopiërs wat
chocolade voor Belgen is”, vertelt Tolessa.
Ethiopië heeft een uiterst geschikt klimaat
om koffie van hoge kwaliteit te produceren,
maar komt toch vaak niet tegemoet aan de
internationale kwaliteitsnormen. De kwaliteit hangt af van het specifieke genotype, het
groeimilieu, de landbewerking en de verwerkingsprocessen. Wanneer een van deze factoren in de productieketen niet voldoende
gecontroleerd wordt, kan er kwaliteitsverlies

www.schamper.ugent.be

a cup of coffee
zijn. En juist dat interesseert Tolessa. Op elk
domein van de productie kijkt zij naar wat de
kwaliteit bevordert of net tegenhoudt. Via experimenten onderzoekt zij wat het effect van
de verschillende verwerkingsmethoden en de
omgevingsfactoren is op de kwaliteit van de
koffie.

Van bes tot kopje
Koffieproductie begint op de plantage en
eindigt bij het malen van de boon. De smaak
hangt niet enkel af van het genotype van de
soort, maar ook van het milieu en van de
verwerkingsprocessen. Om de rode bes tot
de uiteindelijke groene koffieboon te verwerken, zijn verschillende methoden mogelijk.
Het gaat voornamelijk over hoe de bes gepeld
wordt: bij droge verwerking blijft de bes lang
in de zon liggen tot de schil afsterft, bij natte
verwerking wordt de schil machinaal verwijderd en zorgt een gistingsproces voor de verdere fermentatie van het vruchtvlees. Er zijn
ook nog tussenliggende methoden. Het droge verwerkingsproces blijkt een betere koffiekwaliteit op te leveren en is ook goedkoper,
maar duurt heel wat langer dan de machinale
technieken. Wat betreft de groeiomgeving,
ontdekte Tolessa onder meer een effect van
hoogte op de koffiekwaliteit. Koffieteelt in
hoger gelegen gebieden brengt doorgaans
betere kwaliteit met zich mee, onder andere
door de lagere temperatuur. Er spelen dus
zowel mechanismen op het productie- als
op het verwerkingsniveau mee in het bepalen van de smaak en kwaliteit. Labath kiest
ervoor om een deel van het verwerkingsproces zelf uit te voeren. Hij importeert groene
bonen vanuit Ethiopië en brandt zijn koffie
zelf om haar langer te kunnen bewaren. Voor
zijn koffie wil hij enkel de rijpe rode bessen.
Dit vereist goede plukkers en je zal minder
bruikbare bessen hebben, wat zich automatisch uitdrukt in de prijs.

Kwaliteitscontrole
“Koffie is een big business, de koffie-industrie is zo groot als de olie-industrie en dat
weten de grote bedrijven ook”, zegt Labath.
Welke technieken ook gebruikt worden,
de kwaliteit van koffie komt in het gedrang
wanneer iets misgaat tijdens het verwerkingsproces. De Ethiopische overheid heeft
daarom maatregelen getroffen om de kwaliteit te behouden en deze controle wordt onder meer uitgevoerd via onderzoek zoals dat

van Tolessa. Sinds 2006 wordt de kwaliteit
van Arabicakoffie beter gecontroleerd door
overheidsinterventie en toezicht op de markt.
Zowel kleine boeren als grote bedrijven moeten hun koffie laten nakijken alvorens hem te
exporteren op de internationale markt.
De prijs van Ethiopische koffie is duurder
dan andere koffie zoals bijvoorbeeld de Braziliaanse. Die laatste is vaak een stuk goedkoper omdat de koffie in verschillende regio’s
machinaal geplukt wordt en op grotere schaal
te verkrijgen is. Goedkopere koffie komt ook
vaak uit corruptere landen, zonder goede be-

“koffie is
big business,
zo groot
als de olieindustrie”
handeling van de plukkers. Ethiopië heeft een
diversere markt door de grote versnippering
en de vele kleine boeren. Ze hebben ook minder middelen om pesticiden te gebruiken en
alles gebeurt veel kleinschaliger, waardoor de
prijs hoger kan liggen. “Wie kiest voor kwaliteit, gaat automatisch meer in de richting van
fair trade”, vertelt Labath overtuigd.

Smaken meten
Het meten van kwaliteit is op zich geen
eenvoudige zaak. Smaak is subjectief en als
de maatstaf door de consument wordt bepaald, is hij moeilijk wetenschappelijk te gebruiken. Het subjectieve kwaliteitsoordeel
wordt gemeten door de cup quality, ofwel de
smaak van de koffie in het kopje zoals de con-

sument haar proeft. Om het smaakoordeel te
objectiveren, zoekt Tolessa ook naar de biochemische kwaliteit. Via machinale distractie
wordt de smaak geanalyseerd en met dezelfde parameters als cup quality beoordeeld. Dit
laatste doet Tolessa via near infrared spectroscopy (NIRS). Deze techniek gebruikt straling die net buiten het infraroodspectrum
valt (golflengtes tussen 800 nm en 2500 nm).
NIRS heeft wel vaker toepassingen in kwaliteitscontrole van voeding door te meten hoe
de onderzochte stof de stralen absorbeert. Ze
genereren spectra die weergeven hoe goed de
koffie hen absorbeert. Tolessa ontwikkelde
een wiskundig model om met deze techniek
de biochemische compositie en zo ook de
smaak van de koffie in het kopje te voorspellen.
Voorlopig zien de resultaten er veelbelovend uit. Tolessa probeerde verschillende
smaakparameters, zoals geproefd door consumenten, in een wiskundig model te gieten.
De kwaliteit wordt bij cup tasting onder andere bepaald door het aroma, de smaak, de
zuurtegraad en de body of textuur. Dezelfde
parameters kunnen volgens Tolessa ook onderzocht worden via objectieve methoden.
“Onder de Arabicakoffie vereist elke soort een
specifiek milieu om zijn persoonlijke kwaliteit te bewaren. Er zijn natuurlijk subjectieve
smaken en voorkeuren, maar optimale omstandigheden, zoals vochtigheid, temperatuur
of licht, zijn nodig. Deze kunnen we meten”,
zegt Tolessa. Toch stelt Labath zich vragen bij
dit wetenschappelijk onderzoek. “Ondanks
het feit dat er objectieve kwaliteitscriteria bestaan zoals de TDS-meter, die het percentage
koffie bepaalt dat doorloopt in water, blijft
dit subjectief aangezien deze maatstaf wordt
bepaald door een bepaalde consensus.” Dit is
ook zo bij bittere koffie, vertelt hij: “Het algemeen beeld vindt bittere koffie beter dan andere koffie, maar dit hoeft niet zo te zijn.”
Zo zie je maar, er zit veel meer in een kopje
dan je denkt. ■
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Wie vindt dat wetenschappers tegenwoordig te weinig street credibility hebben, kijkt
maar beter eens naar het cv van Jan Bourgois,
professor aan de vakgroep Bewegings- en
Sportwetenschappen. Van topsport naar professor, het lijkt een wat ongebruikelijke weg.
Langs de andere kant geeft het hem wel de
mogelijkheid om vrijuit te praten over alles
wat te maken heeft met topsport en wat wetenschap toe te voegen heeft aan de sport.
Wat moeten we ons voorstellen bij inspanningsfysiologie?
Jan Bourgois: “Inspanningsfysiologie gaat
om acute en chronische aanpassing na inspanning. Enerzijds gaan we kijken naar wat
er in het lichaam gebeurt: de hartfrequentie
gaat omhoog, de ademhaling gaat omhoog, je
bloedlactaatconcentratie gaat stijgen. We kijken naar hoe de mens functioneert tijdens een
inspanning. Anderzijds kijken we naar chronische aanpassingen, dit zijn aanpassingen
na meerdere inspanningen over een langere
periode. Stop je met trainen, dan verdwijnen
deze aanpassingen terug. Inspanningsfysiologie is dus niet enkel belangrijk voor sport
en topsport, maar ook voor gezondheid en
fitheid. Wil je fysiek fit zijn, moet je je leven
lang blijven bewegen.”

De lente gaf zijn eerste prik
en hopla, daar zijn de eerste amateurlopers langs de
Coupure. Of ze het juist aanpakken, dat vragen we aan
professor Jan Bourgois. Een
gesprek over genetische mutanten, Tia Hellebaut en de
juiste trainingsmethode.
door Fabrice Luyckx en Michiel Geldof,
foto's Michiel Geldof
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Stel dat wij willen beginnen te sporten.
Zou u ons kunnen vertellen wat de meest
geschikte sport zou zijn voor ons?
“We hebben drie grote onderzoekslijnen.
Ikzelf werk vooral rond systemische fysiologie. Ik ga kijken naar het totaalbeeld van de
mens. Professor Wim Derave richt zich meer
op het moleculaire: enzymen, eiwitten, enzovoort. Wat jullie vragen behoort tot een derde
onderzoekslijn binnen de inspanningsfysiologie en trainingsleer waar professor Matthieu Lenoir voornamelijk zijn onderzoek
op richt: talentdetectie, talentidentificatie en
talentontwikkeling.”
“Het grote probleem is: de mens is nog
steeds geen machine. Op basis van die testen
kan je niet zeggen wat de beste sport is voor
een individu. Dat is een langetermijnproces.
Je kan gaan meten op enkele basisfactoren
zoals uithouding, kracht, lenigheid, snelheid
en coördinatie, maar dat geeft hoogstens een
indicatie. Zo zie je dat kinderen die op een
leeftijd van 12-13 jaar niet de beste waren,
plots een versnelling doormaken en de vroege bloeiers inhalen. Een belangrijk omschakelpunt is de puberteit. Alles wat je daarvoor

wetenschap

is

hebt gedetecteerd, kan een stuk veranderen
in de puberteit. Ik heb binnen de topsport
altijd gezien dat je pas kan detecteren vanaf
17-18 jaar in de meeste sporten.”

De jeugd van tegenwoordig
Is zo’n leeftijd niet veel te oud om nog
aan topsport te beginnen?
“Nee, daarom is de jeugdopleiding zo belangrijk. Vroeger dacht ik dat je kinderen
kon gaan screenen en toewijzen aan een bepaalde sport. Maar ik heb over de jaren heen
gemerkt dat je toch vaak fouten maakt. Mijn
advies is nu: geef een brede opleiding aan de
jeugd. Het probleem dat zich vandaag stelt is
dat kinderen op zesjarige leeftijd niets anders
doen dan voetballen.”
“Het voordeel van een brede opleiding is
dat jongeren atletische vaardigheden aangeleerd krijgen die ze in alle sporten nodig hebben. Je moet rekenen dat een topper tussen
de twintig en dertig uur per week traint, afhankelijk van de sport. Als je niet de nodige
fundering hebt, ga je die uren training nooit
kunnen opvangen. Dat is hetzelfde als een
huis bouwen zonder fundering: dat huis stort
in. Een atleet die weinig voorgeschiedenis
heeft over training, gaat het niet redden in de
topsport. Dat is een beetje de situatie die we
nu kennen in de jeugdtopsport. Men traint
veel te specifiek. We zien een evolutie naar
zeer veel kwetsuren. Kinderen die groeien
en ontwikkelen, zijn dubbel kwetsbaar voor
kwetsuren. Als je dan drie keer per week gaat
trainen en altijd dezelfde bewegingen uitvoert, mag je rekenen op kwetsuren.”
Wat is voor u dan de goede opleiding
voor een kind?
“We zien dat de maatschappij vandaag geëvolueerd is naar een technologische maatschappij, met als gevolg dat kinderen gewoon
niet meer buiten spelen. Kinderen hadden
vroeger een brede basis door buiten te spelen.
De clubs hebben zich niet mee aangepast aan
die evolutie. Die basis creëren ze niet meer
en ze trainen steeds specifieker. Het lichaam
van een kind moet kunnen ontwikkelen in de
brede zin van het woord. En daar wringt het
schoentje. Het ideale zou zijn dat er een ‘omnisportclub’ wordt opgestart, waar kinderen
op regelmatige tijdstippen kunnen variëren
in sport. Onlangs is er nog een doctoraat van
Job Fransen openbaar verdedigd dat objectief aantoont dat een brede basis voor jonge-
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moet slim trainen
ren beter is. Spijtig genoeg wordt er nergens
iets gedaan met die bevindingen.”

Dat extra percentje
Moet de wetenschap zich meer bezighouden met topsport?
“Ik denk dat de wetenschap een belangrijke rol speelt in de sport. Maar er zijn verschillende factoren. In eerste instantie moet je een
atleet hebben die talentvol genoeg is om het
hoogste niveau te halen. Een topatleet, dat is
een genetische mutant. Die hebben gewoonweg iets wat een ander niet heeft. Het tweede

“een topatleet,
dat is een
genetische
mutant”
wat je moet hebben, is een heel goede trainer. Want die kan een atleet dat ietsje meer
geven om effectief Olympisch goud te halen. Hij kan het juiste programma opleggen,
de juiste begeleiding geven en juist coachen.
Want coachen is voor een stuk ook mentaal.
Dat moet al klikken.”
“Die twee zaken staan centraal. Daarrond
staan de wetenschappen. Dat gaat van biomechanica, over fysiologie, voeding, psychologie, enzovoort. De trend in de sportwereld is
dat sommige (pseudo)sportwetenschappers
zich zo belangrijk gaan voelen dat ze de plaats
willen innemen van de atleet met betrekking
tot populariteit. Fout: centraal staat de atleet
met zijn trainer. Sportwetenschappen moeten iets aanreiken waardoor atleten kunnen
verbeteren en presteren.”
“Het is wel zo dat sportwetenschap belangrijk geworden is. Ik geef een mooi voorbeeld
van sportwetenschappelijke begeleiding binnen deze vakgroep. Tia Hellebaut is in 2008
begeleid door professor Dirk De Clercq, biomechanicus binnen onze vakgroep. In 2008
werd hij gevraagd om een biomechanische
analyse te maken van haar sprong. Professor De Clercq heeft dat op een manier gedaan zoals het voor de sportwetenschappen
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hoort: sereen en op de achtergrond. Maar
het zou wel kunnen dat die analyses voor Tia
Hellebaut het verschil hebben gemaakt voor
Olympisch goud.”

Run, Forest, run (slowly)
Zijn er bepaalde dingen die we geleerd
hebben over training, die we daarvoor compleet verkeerd deden?
“Ja, absoluut. Ik geef één voorbeeld: gepolariseerd trainen in de uithoudingssporten.
Wat is dat? Dat wil zeggen dat tachtig à negentig procent van je training bestaat uit training van een lage intensiteit. Het komt erop
neer: train low, compete high. Veel kilometers
aan lage intensiteit en een heel klein deeltje
aan hoge intensiteit. Wat heeft men tot nu
toe altijd gedaan? Topsporters gaan wel een
basis leggen, maar gaan dan met zeer veel
intensiteit trainen. Want ze denken: ik moet
snel trainen, om snel te zijn op een wedstrijd.
Niets is minder waar.”
Dus mensen die zes weken op voorhand
beginnen om de Antwerp Ten Miles te lopen,
dat is gekkenwerk?
“Als ze zes weken vooraf beginnen, is er
een kans dat ze nog slechter zullen presteren.
Er zijn twee factoren die ontwikkelen tijdens
training: fitheid en vermoeidheid. Als we
kijken naar de biologische adaptaties in het
lichaam, zie je pas na een aantal weken training de eerste verandering in conditie. Dat

wil ook zeggen dat je de eerste zes weken van
je training meer vermoeidheid opslaat dan
fitheid. Het gevolg is dat je prestatie onderdrukt wordt. Hoe groter je basisuithouding,
hoe sneller je recupereert.”
Hoe werk je het beste naar zoiets toe
dan?
“Kijk naar Start to run, een schitterend
programma. Het enige nadeel aan het programma is dat mensen na twaalf weken vijf
kilometer moeten kunnen lopen in dertig
minuten. Dat is weer een prestatie die moet
geleverd worden. De beste referentie is: één
paar loopschoenen opgebruiken op een jaar
tijd, dat is duizend kilometer. Het belangrijkste is dat iemand nooit moet stoppen omwille
van een infectie of kwetsuur. Dus bouw liever rustiger op dan te snel. Dat is cruciaal.
Veronderstel dat je dat programma geeft en
na acht weken valt hij uit, dan mag je volledig opnieuw beginnen. Je moet zorgen dat
er een continuïteit is in de training. Wanneer iemand dertig minuten kan lopen, ga je
dat geleidelijk uitbouwen tot zestig minuten.
Hoe doe je dat? Niet door het tempo te verhogen, maar door wekelijks tien procent erbij
te doen. Dan loop je voor de rest van het jaar
een uurtje, puur basis, niet sneller. Eens die
duizend kilometer zijn afgelegd, kan je af en
toe intensiteit gaan toevoegen aan je training.
En niet na die eerst twaalf weken, zoals de
meeste mensen doen.” ■

Mechanische mutant.
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cultuur
agenda
De Overpoort begint langzaam maar zeker een oase van rust te worden, samenvattingen worden vlijtig gemaakt en uitgewisseld,
en het verlangen om terrasjes te doen wordt
verdrongen door een knagend schuldgevoel.
De examens naderen en iedereen zal het geweten hebben. Voor wie een verantwoorde
pauze wil nemen, en de boeken wil inruilen
voor een portie cultuur, hebben wij een selectie van het culturele aanbod in Gent op een
rijtje gezet.
Op 23 april kunt u in de Sioux terecht voor
Apostrof, naar eigen zeggen de totaalervaring van muzikale golven en kunst. Moodprint, Azer, Gullfisk en Monoliths verzorgen
de soundtrack. Raskals, een Gents kunstcollectief, zal erop toezien dat kunstliefhebbers
ook aan hun trekken komen deze avond.
Stan Lee Cole, voor sommigen misschien
beter bekend als het eenmansorkest achter de
muziek in Scheire en de Schepping, brengt
zijn tweede soloplaat That’s Why We Weep
uit. Op 26 april zakt deze charmante muzikale duizendpoot af naar de Charlatan, waar
hij zijn nieuwste cd zal voorstellen aan het
Gentse publiek.

Stan Lee Cole
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De Randy, Bob and Chuck trilogie van de
legendarische cultgroep The Residents is aan
zijn laatste deel toe. Op 2 mei komen ze met
hun laatste theatertournee langs in de Vooruit. Shadowland zal gaan over geboorte, reïncarnatie en bijna-doodervaringen.
’s Anderendaags, op 3 mei, wordt diezelfde Vooruit omgetoverd tot een Poplife
festijn. Dit feest brengt een ode aan de popcultuur: laat u samen met uw vrienden gaan
op aanstekelijke popnummers gedraaid door
Maxim Lany. Een zwoele nacht op de dansvloer gegarandeerd.

En dan nog dit

en Elsie de Brauw te aanschouwen in NTGent. In Tauberbach, danstheater van de bovenste plank, laat de Brauw zich vergezellen
van vijf dansers, wat resulteert in een aangrijpend passiespel. Dit stuk wordt door critici
beschouwd als één van Platels meesterwerken.
Simon De Winne, Hans Mortelmans en
Timeau de Keyser gingen ook een samenwerking aan, waar De Dood het resultaat van is.
In dit stuk worden fragmenten uit toneelstukken van William Shakespeare nagespeeld. De
voorstelling gaat, zoals de naam al doet vermoeden, over de dood, maar u moet zich daar
als toeschouwer zeker niet op vastpinnen. De
Dood is te zien in Campo Nieuwpoort.

We nemen afscheid van

Danstheater Tauberbach
Op 22 april laten Lieve Blanquaert, Jos
Gysels en Anna Luyten hun ongezouten mening horen over drie nieuwe boeken. Uitgelezen gaat door in de Vooruit en de avond zal
gemodereerd worden door Fien Sabbe.
Examenstress weglachen kunt u op 26
april naar hartelust doen in theater Tinnenpot. Daar brengt Philippe De Maertelaere
de comedyvoorstelling Leve Papa, geschreven door Bjarni Haukur Thorsson. Dit is een
vervolg op het stuk Caveman en gaat over de
evolutie van een relatie vanaf een cruciaal
punt: de komst van een baby.
Van 23 tot 27 april is het resultaat van de
samenwerking tussen regisseur Alain Platel

cultuur

Géricault
Sinds 22 november loopt de tentoonstelling rond Géricault in het MSK. Deze probeert
door middel van schilderijen, tekeningen,
prenten en documenten een andere benadering te tonen van de eigenaardige kunstenaar.
Dankzij werken van andere kunstenaars, zoals onder andere Füssli en Goya, is de context waarin Géricault, die de naam kreeg van
schilder van de gruwel en de dood, werkte
beter te begrijpen. Géricault – Fragmenten
van mededogen loopt nog tot 25 mei. ■
door Selin Bakistanli
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Reiziger in de psyche

Wat gebeurt er als je de humor
van Elliott Erwitt en de rauwe
portretkunst van Paul Strand
samenklutst in de hersenpan
van een Amerikaan onder een
verzengende Zuid-Afrikaanse
zon? Juist ja, Roger Ballen.
door Arthur Joos, foto Roger Ballen

Roger Ballen werd in 1950 geboren in
New York City. Zijn moeder werkte bij het befaamde fotoagentschap Magnum en bijgevolg
was zijn jeugd gevuld met beroemde fotografen en hun werk. Zo had een grote naam als
Paul Strand een duidelijke invloed op Ballens
vroege projecten als Boyhood, Dorps en Platteland. Het werden straffe portretten, waarbij
het onderwerp je dwars doorheen de camera
indringend aankijkt. Het werk van Elliott Erwitt zorgde er dan weer voor dat Ballen in het
merendeel van zijn beelden humor verstopt,
al dan niet meteen waar te nemen. Tot slot
ook André Kertész, de Hongaar bij wie Ballen zag dat fotografie niet louter documenteren, maar ook zelf creëren is, en die vooral
zijn latere werk beïnvloedde. Daarnaast leerde Kertész’ oeuvre hem dat fotografie evenzeer over introspectie gaat als over het louter
vastleggen van la condition humaine.

I FINK U FREEKY
Sedert enkele weken kan je in het Gentse
Museum Dr. Guislain verdwalen in Ballens
beste werk. De geselecteerde beelden leiden je doorheen zijn evolutie als fotograaf
in Zuid-Afrika, waar hij sinds de late jaren
zeventig woont. Het begint bij zijn beklijvende zwart-witportretten van door incest
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en armoede getekende blanke Afrikaners in
het socio-economische hinterland van ZuidAfrika tijdens de Apartheid. Het gaat verder
met bevreemdende beelden waar mensen,
dieren, tekeningen en texturen samensmelten tot prettig angstaanjagende constructies.
Die reeks foto’s diende uiteindelijk als inspiratie voor de satirische technogroep Die
Antwoord van Kaapstatters Ninja, ¥o-Landi
Vi$$er en DJ Hi-Tek. Een inspiratie die in
2012 culmineerde in een nauwe samenwerking tussen Ballen en Die Antwoord bij de
clip van het nummer I Fink U Freeky.

Graven in de psyche
Naast een grafische virtuositeit kan je in
Ballens werk ook een buitengewoon technisch talent herkennen. De fotograaf is echter
slechts de laatste negen jaar van zijn carrière
voltijds achter een lens te vinden. Na Boyhood (zijn eerste project en publicatie, n.v.d.r.)
studeerde hij geologie, waarna hij jaren in de
mijnindustrie in Zuid-Afrika werkte. Ballen
vergelijkt zijn fotografische projecten dan
ook graag met zijn voormalige job als geoloog. In zowel Platteland als Dorps graaft hij
diep in de kwetsbare zielen van zijn modellen. Vanaf Outland is een langzame, maar
duidelijke kentering waar te nemen: nu gaat

hij ook in zijn eigen psyche en die van zijn
alsmaar breder publiek graven. Ballen tilt de
pure documentairefotografie naar een hoger
niveau, in eerste instantie door ons af en toe
een blik te gunnen in de verweerde interieurs
van de mensen die hij fotografeert, later meer
en meer door eigen elementen toe te voegen.

Asylum of the Birds
Een groot deel van de tentoonstelling Reiziger in de Psyche komt uit zijn meest recente
project Asylum of the Birds. Hiervoor werkte
hij gedurende zes jaar in een huis aan de rand
van Johannesburg, waar vluchtelingen en
ontsnapte geïnterneerden samenleven met
allerhande dieren. “Het is een schuilplaats,
een plaats vol krankzinnigheid, maar vooral
een plaats in de geest van Roger Ballen”, zo
definieert Ballen het asylum. Samen met de
bewoners construeerde hij beelden op de
rand van de werkelijkheid, taferelen die uit
een droomwereld lijken te komen. Kertész’
ultieme introspectie, als het ware. ■

Nog tot 9 september kan je in het Museum Dr. Guislain genieten van deze sublieme
overzichtstentoonstelling.
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“Als ik muziek schrijf,
interview met asgeir

Ásgeir Trausti, pas 21, en nu al gebombardeerd tot het nieuwste
pareltje van de IJslandse muziekscène. “Ik succesvol? Dat hangt ervan
af. Succes is relatief.” We treffen een bescheiden, nuchtere man aan.
Enkele uren voor zijn derde concert op Belgische bodem ontmoeten
we hem ietwat vermoeid in wat een oude balletzaal lijkt, ergens in de
coulissen van De Centrale. Hij vertelt ons zijn verhaal, over hoe zijn
leven in enkele weken tijd compleet veranderde. “Het is vreemd dat
mijn leven nu volledig geleid wordt door anderen. Het enige wat ik
doe is overal opdagen. (lacht)”

Van het kleine Laugarbakki (een IJslands gehucht met een goeie
veertig inwoners, n.v.d.r.) tot New York, Parijs en nu ook Gent. Hoe
bevalt het om op tournee te zijn?
Ásgeir Trausti: “Het is elke avond weer fantastisch om voor zo veel
mensen op te treden. Ik had nooit verwacht dat er overal ter wereld zo
veel mensen naar mijn muziek zouden komen luisteren. Ikzelf zag het
nooit zo groot. Ons laatste optreden in Kopenhagen was verbluffend,
het was de eerste keer dat we in een zaal voor 1500 mensen optraden.
Alles blijft maar groter worden: de steden, de zalen, de massa toeschouwers... Bovendien ben ik constant op stap met zeven van mijn
beste vrienden, wat ervoor zorgt dat het zeer gezellig is op tour.”
De kalmte in IJsland mis je dus niet meteen?
“Oh jawel, absoluut. Die rustpauzes heb ik nodig. Momenteel zijn
we al een jaar op tournee, maar vaak hebben we een korte pauze die
we in IJsland doorbrengen. Die rust en stilte heb ik nodig. Dan trek ik
mij terug in mijn appartement net buiten Reykjavik en schrijf ik wat
nieuwe muziek. Eens je in New York en Londen bent geweest, lijkt
Reykjavik plots maar een klein dorp (lacht). Daar kan ik toch ontspannen, want het is enorm vermoeiend om op tournee te zijn. Veel
IJslandse bands hebben het daar moeilijk mee. Ze komen dan met
hangende pootjes terug na twee à drie maanden. Dankzij het management en elkaar slagen wij er toch in, en daar ben ik terecht fier op.”

Akoestische folk, elektronische
beats en een hemelse falsetstem.
Drie simpele componenten die
Ásgeir samen gooit om er een
eigen unieke mix van te maken.
Nog piepjong en de wereld ligt
al aan zijn voeten. Per ongeluk,
zo blijkt.

door Arno Vanhollebeke,
foto's Maxim Schelstraete
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Dit succes had je nooit verwacht, maar hoe is het zover kunnen
komen?
“Een tweetal jaar geleden wou ik eens een van mijn nummers in
een deftige studio opnemen. Uit nieuwsgierigheid. Hou zouden ze
klinken als ze niet door mijn MacBook werden opgenomen? (lacht)
Toen besloten we dat nummer op te sturen naar de IJslandse radiozenders en het werd meteen een hit. Een ongeluk eigenlijk (lacht). De
plaat verspreidde zich als een lopend vuurtje, iedereen was laaiend enthousiast en begon erin te geloven. We besloten nog een tiental nummers op te nemen en na een maand lag onze plaat Dýrð í dauðaþögn
in de rekken.”

Mystiek IJslands
Die plaat verkocht meer dan het debuutalbum van Björk en Sigur Rós, een tiende van alle IJslanders kocht het album en toch besloot je na een jaar opnieuw de studio in te duiken.
“Van over heel de wereld contacteerden managers ons met de vraag
of we het album niet in het Engels wilden opnemen zodat we het wereldwijd konden verspreiden. Dus doken we weer in de studio om In
The Silence (de Engelstalige versie van Dýrð í dauðaþögn, n.v.d.r.) op te
nemen. Dat bleek zeker een goede zet, zonder het Engelstalige album
ging ik nooit zo veel aandacht gekregen hebben.”
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denk ik zo weinig mogelijk na.”
Zelf schrijf je vooral muziek, maar de teksten worden door onder meer je vader geschreven.
“Oorspronkelijk had ik al enkele Engelstalige teksten geschreven
bij mijn nummers. Maar samen met mijn producer en vriend Gudmundur Kristinn Jonsson besloten we eerst voor IJslandse teksten te
gaan. Mijn vader is dichter en was dus de perfecte persoon om deze te
schrijven. Toen het Engelstalige album opgenomen werd, stapte John
Grant naar ons toe, en die schreef dan weer de Engelstalige teksten.
Het was echt een enorme verrassing dat hij dat wou doen. We zijn
hem daar nog steeds dankbaar voor.”

Jullie muziek is niet makkelijk te catalogeren. Is dat ook niet een
van je voornaamste troeven?
“Als ik muziek maak, denk ik niet na over wat ik doe. Ik zit in een
soort trance eens ik begin te schrijven. Vaak begint het met een piano,
maar een gitaar komt er ook al snel bij. Dat gaat zo verder en voor je
het weet heb ik er een orkest strijkers en blazers bijgeschreven. Met
een goede, elektronische beat eronder. Dat moet kunnen. We maken
niet één stijl van muziek, we houden van variatie en onze fans duidelijk ook.”

Hoe reageerde men in IJsland op dit Engelstalig album?
“Ze begrepen het niet, ze vonden het niet nodig. Nu, vaak horen we
dat iedereen de IJslandse nummers verkiest, dus zo grijpen we toch
graag terug naar het origineel.”
Heb je daar een verklaring voor, waarom men toch het origineel
verkiest?
“IJsland is voor velen een magisch, mystiek land. Zo ook de taal.
De sfeer die de taal met zich meedraagt geeft meteen een specifieke
toets aan het nummer, en dat heeft er volgens mij toch veel mee te
maken. Dat unieke karakter dat je verkrijgt.”

Mooie melting pot
Eerder zei je al dat je thuis muziek schrijft, lukt dat op tournee
niet?
“Op tour probeer ik enkele beats te programmeren, maar deze zijn
niet altijd even goed (lacht). Om echt goede muziek te schrijven moet
ik volledig alleen kunnen zijn, pas dan kan ik iets creëren waar ik tevreden over ben. Op tour zijn we altijd met ons zeven tezamen, dan
lukt dat dus niet. Momenteel hebben we al enkele nieuwe nummers
opgenomen, maar die zullen niet op het volgende album verschijnen.
Tijdens de tournee focussen we ons vooral op onze vorige albums, je
steekt daar je energie in, en dan lukt het niet om je nog eens deftig toe
te leggen op nieuwe nummers. Wanneer de tour er normaal op zit,
begin 2015, zal ik verder nieuwe muziek schrijven. Daar zal ik mijn
tijd voor nemen, want er zal niets op plaat verschijnen waar ik niet
honderd procent achter sta. Op het vlak van muziek ben ik enorm
perfectionistisch, alles moet juist zijn.”
De unieke combinatie tussen elektronische beats, akoestische
folk en je hoge falsetstem roepen bij velen vergelijkingen op met
James Blake en Justin Vernon (van Bon Iver, n.v.d.r.). Ga je daarmee
akkoord?
“Ja zeker, er zijn ook gelijkenissen. Enkele jaren geleden luisterde
ik naar wat James Blake en Bon Iver maakten, hun invloed is er dus
wel. Het is ongelofelijk dat ik met zulke grote artiesten al vergeleken
wordt. Maar andere bands waren zeker even invloedrijk, ook al lijkt
mijn muziek er niet op. Je neemt dat in je op maar kopieert ze daarom
niet, je denkt daar niet over na. Sigur Rós heeft bijvoorbeeld ook ongetwijfeld een invloed gehad, maar dat hoor je toch niet meteen in
onze nummers. Je neemt onbewust elementen over. Het elektronische
haalde ik dan weer bij Gus Gus (een IJslandse technoact, n.v.d.r.), ik
luisterde door mijn moeder ook naar kerkgospels en door mijn broer
naar folkartiesten en singer-songwriters. Het is één grote, interessante
melting pot.”
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Nirvana en Miley Cyrus
Sinds je Heart-Shaped Box coverde, lazen we her en der dat je een
enorme Nirvana-fan was. Mogen we een grungeplaat verwachten?
“Nee, (lacht) absoluut niet. Er is ook een verschil tussen Ásgeir de
persoon en Ásgeir de muzikant. Nirvana beïnvloedde mijn jeugd en
mijn persoonlijkheid, zij hebben dus op zich niets te zien met mijn
muziek.”
Maar toch coverde je hen?
“Het label suggereerde dat het wel eens interessant kon zijn om een
eigenzinnige interpretatie van het nummer uit te brengen. Het bleek
een schot in de roos. Normaal ben ik radicaal tegen covers, ik vind dat
tijdsverspilling. Maar voor onze optredens is het ook wel interessant,
altijd dezelfde elf nummers spelen kan vervelen voor de fans en ook
voor ons. Met die cover en enkele nieuwe nummers hebben we nog
iets anders dat we kunnen uitvoeren.”
Gaat hetzelfde verhaal op voor de cover van Miley Cyrus’ Wrecking Ball?
“Nee hoor, in tegendeel. Een Nederlands radiostation (3FM, n.v.d.r.)
wou dat we een cover brachten. Ze gaven een lijst van de populairste
vijftig nummers, allemaal nummers waar ik een hekel aan heb en die
ik nooit zou beluisteren. We kozen gewoon het nummer dat bovenaan
stond, en dat bleek Wrecking Ball te zijn. We repeteerden vijf minuten
en speelden de cover. Het was een enorme verrassing toen bleek dat
veel mensen het echt goed vonden. Die fans moeten we echter ontgoochelen, we zullen dat nummer nooit meer spelen (lacht).” ■
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De stoutmoedige diefte
“We gaan jullie moeten teleurstellen”,
klonk het al snel die avond in het museum.
Vele aanwezigen hoopten stiekem dat de
speurders de vondst van het verdwenen
paneel zouden aankondigen, maar die dagdroom werd meteen aan stukken geslagen.
Rechercheurs Tony Vermeersch en Jan
Dekesel brachten samen met substituutprocureur des Konings Caroline Dewitte
een overzicht van de speurtocht naar De
Rechtvaardige Rechters.

Wie? Wat? Wanneer?

In de nacht van 10 op 11
april 1934 verdween De
Rechtvaardige Rechters uit de
Gentse Sint-Baafskathedraal.
Precies tachtig jaar later zette
het STAM zijn deuren open
voor een avond in het teken
van de diefstal. Zal het raadsel
ooit worden opgelost?
door Nathalie Dujardin
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In april 1934 werden de panelen De
Rechtvaardige Rechters en Johannes de Doper gestolen uit de Sint-Baafskerk. Beide
panelen maakten deel uit van het Lam
Gods, het polyptiek dat in de vijftiende
eeuw geschilderd werd door de gebroeders van Eyck. Het paneel met Johannes
de Doper werd enkele weken later teruggevonden, maar De Rechtvaardige Rechters is
sindsdien spoorloos.
De dader stuurde het bisdom vanaf mei
1934 brieven ondertekend met de mythische letters ‘D.U.A.’. Hij eiste een miljoen
oude franken losgeld voor De Rechtvaardige Rechters. Om te bewijzen dat hij inderdaad de dief was, beloofde hij het paneel
met Johannes de Doper terug te geven. Dit
werd enige tijd later teruggevonden aan het
Brusselse Noordstation en was het ultieme
bewijs dat het om de echte dader ging. Het
bisdom was bereid te onderhandelen met
D.U.A., maar er werd hem slechts 25.000
frank overhandigd. D.U.A. was teleurgesteld met deze kleine som en wou nieuwe
onderhandelingen. Intussen was de toenmalige minister van Justitie, Janson, ook
bij de zaak betrokken, maar die weigerde te
onderhandelen met gangsters.
Enkele maanden later kwam de zaak
opnieuw in het nieuws nadat in november 1934 de Wetterse wisselagent en koster
Arsène Goedertier geveld werd door een
hartstilstand. Op zijn sterfbed vertelde hij
zijn vriend Joris De Vos het volgende: “Alleen ik weet waar De Rechtvaardige Rechters
zich bevindt.” Na zijn dood werden in zijn
huis inderdaad doorslagen van de D.U.A.brieven gevonden en een depotbewijs dat
naar de schrijfmachine leidde die Goedertier had gehuurd om de brieven op te typen. Bovendien werden er enkele schetsen
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gevonden van een of andere constructie,
waarin men de bergplaats van het paneel
meende te herkennen. Helaas brachten
deze ontdekkingen (nog) niets op.

Speurhonden
Een van de bekendste speurders naar
De Rechtvaardige Rechters was Gaston De
Roeck. Hij zette onder andere een website
op poten die druk bezocht werd. De Roeck
geloofde dat het paneel zich in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren bevond. In 2002
werd de kerk ondersteboven gehaald, maar
het paneel liet zich niet zien.
Volgens oud-hoofdcommissaris van de
Gentse politie Karel Mortier is het een veel
gemaakte fout dat de vindplaats verwijst
naar de dader: “Waarom zou Goedertier
het paneel wegstoppen in een kerk in Wetteren die hij op zijn duimpje kent? Dat zou
toch hetzelfde zijn als een visitekaartje achterlaten?” Mortier schreef vier boeken die
door nagenoeg iedereen beschouwd worden als het standaardwerk over de diefte.
In de loop der jaren plaatsten andere
hypotheses de vindplaats van het paneel
in Duitsland, de crypte van Albert I of een
van de vele Vlaamse kerken. Meer recentelijk kwam historicus Paul De Ridder op de
proppen met de theorie dat het zich bij een
vooraanstaande Gentse familie zou bevinden. Het gerecht voerde in het najaar van
2013 inderdaad nieuwe verhoren uit, maar
die leverden niets op.

Kuifje voor volwassenen
Bestaat De Rechtvaardige Rechters überhaupt nog wel? Volgens journalist Rudy
Pieters zou het paneel in 1971 vernietigd
zijn, al blijft hij geloven in het voordeel van
de twijfel. De zoektocht geeft alleszins aanleiding tot prachtige hypotheses.
Tachtig jaar na de feiten blijven er tips
binnenstromen bij rechercheurs Vermeersch en Dekesel. “Waarom heeft dit dossier zo’n aantrekkingskracht? Dit is Kuifje
voor volwassenen!”, vertellen de speurders.
Ze staan er inderdaad niet alleen voor in
hun onderzoek. Van caféhouders tot godsdienstleraars en advocaten, iedereen kent
wel iemand die in zijn vrije tijd het raadsel probeert op te lossen dat Goedertier in
1934 meenam in zijn graf. ■
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ik weet waar je woont - ilka de bisschop
tost Luc is een grijze ambtenaar op pensioen, van het type dat je op straat passeert
zonder het op te merken. Alles aan hem is
onopvallend, zo erg zelfs dat niemand er acht
op sloeg toen hij jaren geleden besloot niet
langer te praten. Mensen luisteren toch nooit,
dus waarom zou hij nog moeite doen om
zich te mengen in banale gesprekken over het
weer en nieuwe stoomovens. Zelfs zijn vrouw
en twee zonen hebben zijn zwijgzaamheid
niet opgemerkt.
Luc laat regelmatig over zich heen lopen
en schikt zich al een leven lang naar de grillen
van anderen. Maar hij vergeet niets. In zijn
geheime zwarte boekje houdt hij de naam
bij van iedereen die hem ooit in de weg liep.
Wanneer Luc te horen krijgt dat hij niet meer
lang te leven heeft door een ongeneeslijke hersentumor, besluit hij af te rekenen met al zijn
kwelduivels uit het verleden. ’s Nachts trekt
hij eropuit als een volwassen puber om met
allerlei vandalenstreken zijn boosdoeners het

leven zuur te maken. Wanneer echter zijn geheugen begint af te takelen en verschillende
van zijn ‘vijanden’ op vreemde wijze om het
leven komen, slaat de twijfel toe.
Met haar tweede roman Ik weet waar je
woont zet Ilka De Bisschop de luchtige lijn
van haar eerste roman Er is tenminste koffie voort. Daarbij geeft ze haar korte verhaal
deze keer de nodige spanning en prikkelt zo
de nieuwsgierigheid van de lezer. Ze combineert die spanningsboog met een vrolijke
humoristische schrijfstijl, oog voor detail
en aandacht voor de absurditeit van de alledaagse beslommeringen. De combinatie van
spanning met een taalgebruik met hoge amusementswaarde is ongebruikelijk en intrigerend tegelijk. Het is jammer dat Luc in al zijn
zwijgzaamheid te karikaturaal is neergezet
om een geloofwaardig meeslepend personage
te zijn. Zolang je het boek benadert voor wat
het is, een plezierige vertelling over een pakkend thema, zal het je niet teleurstellen. ■

tom a La ferme - xavier dolan
C.C. Tom trekt naar het ongetemde platteland voor de begrafenis van zijn vriend.
Dooie boel, denkt u, en gelijk heeft u. Tot
Tom ’s nachts wakker wordt met een hand
rond zijn keel. Francis, homofobe oudere
broer van de overledene en eigenaar van de
hand, maakt hem duidelijk dat zijn moeder
niet weet dat haar jongste zoon homoseksueel was. Dat wil hij graag zo houden en er is
geen robbertje vechten in de toiletten dat hij
daarvoor uit de weg gaat.
Wat daarna volgt, tart alle verbeelding. In
plaats van les fucking paysans razendsnel de
achterkant van zijn hoofd te tonen, keert Tom
na de begrafenis terug naar de boerderij. Daar
stoeit hij vrolijk met de koeien en laat hij zich

Boek

een joekel van een stockholmsyndroom aanmeten door psychopaat Francis. Hier loopt
de film dan ook mank: de achterliggende redenen voor de vreemde beslissingen van Tom
komen nooit aan bod. Meer zelfs, Tom blijft
gedurende de hele film een eendimensionaal
personage. Het geslagen lammetje van de
boerderij, zo u wil.
Xavier Dolan — de regisseur van Tom à
la ferme, maar ook de acteur die Tom speelt
— heeft op een paard of tien te veel tegelijk
gewed. Achter de camera zorgt hij voor enkele sterke beelden, maar zijn acteerprestatie is
uitermate mager in vergelijking met die van
Pierre-Yves Cardinal, die gestalte geeft aan
de complexe figuur die Francis is. Dat weer-

film
houdt hem er niet van om zijn film te pas en
te onpas te larderen met secondelange close-ups van zichzelf. Dolan deelt het podium
enkel met de soundtrack, die in zulke mate
aanwezig is dat het tenenkrullend wordt. De
eerste viool die om de haverklap in overdrive
gaat en de symbolische onweersbui of twee
zorgen ervoor dat het overgrote deel van de
film gekunsteld overkomt.
De combinatie van drama en psychologische thriller had interessant kunnen zijn,
maar in Tom à la ferme draait het erop uit dat
de film hopeloos aan de oppervlakte blijft.
Wel willen, maar niet kunnen, heet dat. ■

studentenvertegenwoordiging
faculteitsraden
Elders in deze Schamper stellen we u de kandidaten voor de Sociale Raad en de Raad van Bestuur
voor. We zouden u ook best uw collega-studenten die opkomen voor de faculteitsraden willen
voorstellen, maar vermits zij nogal talrijk zijn, is een algemeen overzicht onmogelijk. Maar toch
door Thomas Jacobs
willen we een aantal opvallende kandidaturen uitlichten.
Wolter Borms
We trappen af met een ultraconservatieve
kandidaat van KVHV-signatuur, die opkomt
voor de faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte. Dat klinkt als een grappige combinatie. De Heer Borms (zoals hij erop staat
genoemd te worden) weigert zich echter in
te laten met de technologische nieuwlichterij
die in veel andere opleidingen gebruikt worden. “De computers aan de Blandijn zijn de
enige die oud genoeg zijn om door mijn puriteins christelijk geloof aanvaard te worden”,
aldus Borms, die zich tegen abortus, genderquota, de pil en de vrouw in het algemeen
kant. Kernpunt in zijn programma is het
centraal plaatsen van de Heilige Schrift in
alle studies aan de Blandijn: “De Bijbel kan
benaderd worden vanuit literair en filosofisch-theologisch perspectief, en archeologen
kunnen bewijs voor de Schrift gaan zoeken.
Geschiedenis als richting moet verdwijnen,
die gozers zijn veel te kritisch, quoi.”

extremistische vleugel van het KVHV tegen
de aanwezigheid van zwarte medemensen in
het straatbeeld. “Alle verzet tegen de overheid is positief!”, schreeuwde Karel tijdens
ons interview. Zijn milieubewustheid etaleert hij door pamfletten, verkiezingsaffiches
noch folders te drukken, maar door zijn programma iedere dag drie uur lang door een
megafoon te brullen aan de ingang van de faculteit Pol&Soc, waar Karel uiteraard actief
is. “Die blandino’s filosoferen te veel. Actie,
actie, actie!”, deelde Karel ons nog mee.

target. “We mogen die snoezige troetels toch
geen pijn doen in naam van big pharma.”
Meedouws wil dat homeopathische opleidingen hun plek binnen de faculteit innemen. “Ik neem zelf een 30C-middeltje. Dat
werkt echt neig goed, jong.” Daarnaast wil ze
ook besparen, onder meer op de verpakkingen van geneesmiddelen en medische apparatuur. “Ieder spuitje zit apart ingepakt, is dat
nu echt nodig?”

Eva Meedouws

Ook op statistisch niveau komen een aantal opvallende fenomenen naar voor: de verzuiling lijkt ook in het universitaire niveau
zijn intrede te hebben gedaan. Wie, zelfs met
een behoorlijk links programma van goedkoper vervoer, betere auditoria, meer geld
voor proffen en tonijnvrije resto’s, een N-VAetiket claimt, doet het opmerkelijk beter dan
wie met een gelijkaardig programma een dergelijk etiket niet claimt. Daarnaast poseert
ook maar liefst driekwart van de mannelijke
kandidaten met een kostuumvestje op zijn
profielfoto, en bij navraag bleek een gelijkaardig aantal van de vrouwelijke kandidates
die voor genderquota pleit, haar schaamhaar
te trimmen. In welke mate deze data het
stemgedrag van de studenten mogelijks kon
beïnvloeden, kon professor Charles-Henry
Vossens, die de gegevens verzamelde, niet
adequaat voorspellen uit de cijfers. ■

Deze jongedame hoopt met een wel erg
groen programma een plaatsje te veroveren aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Dierenproeven zijn haar eerste

Karel Kostadinov
De derde telg van de Kostadinovclan is
het zwarte schaap van de familie. Geen rechtschapen sociaaldemocraat, zelfs geen pure
marxist, Karel is enkel en alleen een beroepsbetoger. Hij beroept zich op zijn democratische zuiverheid door zich met geen enkele
politieke strekking te associëren, maar is aanwezig op iedere manifestatie. Zo bleek Karel,
nochtans een linkse rakker, onlangs de enige
aanwezige op een betoging van Borms en de
30
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satire

Statistiek
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door Lorenz Kempeneers

Bleek & Mortimer
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satire

door Brecht Vissers en Wouter De Rycke,
origineel E.P. Jacobs.
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