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Wanneer ik al hijgend kom aangestormd aan zijn woning lijkt het al te
laat te zijn. Het flikkerende blauwe licht
valt onheilspellend op z’n bewusteloze lichaam. Laat het niet waar zijn, denk ik bij
mezelf. Niet nog iemand.
Depressie. Stress. Burn-outs. Ooit voelden ze voor mij aan als lege, inhoudsloze begrippen. Als ze al iets betekenden,
dan waren het synoniemen voor mensen
die gewoon niet sterk genoeg in het leven stonden. Tekenen van zwakte ook.
Mettertijd leerde ik op een harde manier
kennis maken met deze ‘ziekten van de
eenentwintigste eeuw’. Eerst bij anderen,
daarna bij mezelf.
“Wat is geluk? Hoe geef ik zin aan mijn
leven? Is dit het allemaal wel waard?” In
een snel veranderende wereld wordt het
steeds moeilijker om deze vragen zinvol te
beantwoorden. We gaan daarbij vaak op
zoek naar hoe de andere vorm geeft aan
zijn of haar leven. Die functioneert als
een spiegel voor onszelf. Via sociale media vergelijken we ons (te) vaak met die
andere. De ene doet het met wat foto’s van
een citytrip, de andere met een gewonnen pleitwedstrijd. Nog anderen berichten over hoe goed hun leven wel gaat. Ze
zetten ons aan tot het willen behalen van
te hoog gegrepen doelstellingen. De vrees
voor zinloosheid als motor, intens geluk
als doel en te hoge verwachtingen als miskende factor.
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Jan Samijnstraat 11, 9050 Gentbrugge

IT'S OVER BITCHES!

We gaan op een compleet verkeerde
manier om met de invulling van ons leven.
We geven enkel de goede momenten een
plaats. De mindere zijn slechts een aberratie of een misplaatst gevoel dat wel snel
zal wegebben; zeggen we dan. Het vreet
een mens op. In deze prestatiemaatschappij is het bijna onmogelijk nog te mogen
toegeven dat je op die standaardvraag liever ‘Slecht, en met u?’ had geantwoord.
We drijven allemaal maar wat rond, de ene
al wat stabieler dan de andere. Maar o wee
als u dat toegeeft.
De behoefte naar dat meer, meer, meer;
speelt daarbij een onmiskenbare rol. Zeker
bij studenten. Hoewel niemand het groeiende belang van de prestatiemaatschappij
in vraag durft stellen, krijgt de student een
almaar hogere druk opgelegd. Hulp wordt
hen soms maar met mondjesmaat gegeven. We kaarten het aan in deze speciale
editie over stress en depressie. De verhalen maken duidelijk hoezeer het probleem
leeft bij studenten maar regelmatig onder
de mat wordt geveegd. Nog te vaak worden deze studenten weggezet als softies.
Nochtans is vandaag iedereen bezeten met
de drang naar meer, met de obsessie van
geluk. Maar wanneer dat geluk te sterk
wordt losgekoppeld van de werkelijkheid
en zicht baseert op totaal onhaalbare – en
foutieve – verwachtingen, wordt het wel
heel moeilijk om het ooit ‘goed’ te hebben.
En laat het net dat zijn wat we met z’n allen steeds meer aan het doen zijn. ■

Hoofdredacteur
Frédéric Piccavet

Chef Eindredactie
Willem-Jan Persoons

Coördinator
Eva Van Ootegem

Chef Cultuur
Arno Vanhollebeke

Chef Reclame & PR
Michiel Geldof

Chef Wetenschap
Thomas Jacobs

Chef Lay-out
Adel Mouchalleh

Chef IT
Maxim Lippeveld

Redacteurs
Adel ‘Blenderdick Cankersore’ Mouchalleh, Andries
‘Bumblebee Curdledong’ Rosseau, Anke ‘Rinkydink
Curdlesnoot’ Heyerick, Arno ‘Brandybuck Crackerjack’
Vanhollebeke, Brecht ‘Barister Bumbersplat’ Vissers, Esther
‘Anglerfish Banglesnatch’ Beeckaert, Fabrice ‘Johnnycash
Camouflage’ Luyckx, Justine ‘Snozzlebert Cunningsnatch’
Vergotte, Koba ‘Bentobox Clavichord’ Ryckewaert, Laetitia
‘Oscarbait Cragglethatch’ Mouton, Laura ‘Bandicoot
Snickersbar’ Massa, Leilei ‘Anglerfish Chowderpants’ Lau,
Lieselot ‘Benadryl Curdlesnoot’ Le Comte, Lois ‘Burlington
Cuckatoo’ Savat, Nicolas ‘Timothy Candycrush’ Van
Laere, Olivier ‘Bandicoot Cumberbund’ Vander Bauwede,
Pieter ‘Blenderdick Candlestick’ Desmet, Pieterjan
‘Buckminster Fullerene’ Schepens, Selin ‘Bendydick
Curdlemilk’ Bakistanli, Simon ‘Muffintop Cumbercooch’
Hoebeke, Suzanne ‘Blubberwhale Curdlesnoot’
Grootveld, Thomas ‘Burlington Candygram’ Jacobs,
Thomas ‘Bombadil Cabbagepatch’ Smolders, Vanessa
‘Bandersnatch Kryptonite’ McClelland, Willem-Jan
‘Bandicoot Chuckecheese’ Persoons, Wouter ‘Tiddleywomp
Candlestick’ De Rycke
Medewerkers
Richard ‘Liverswort Countryside’ Heijn
Illustraties
Bos ‘Muffintop Cheddarcheese’ Goderis, Lorenz
‘Bodybuild Cankersore’ Kempeneers, Louise ‘Buttermilk
Chowderpants’ Gevaert, Robbe ‘Beetlejuice Cuckooclock’
Verschueren, Sarah ‘Bodybuild Nottinghill’ van Veen
Foto’s
Arthur ‘Snorkeldink Crumplehorn’ Joos, Brecht Vissers,
Justine Vergotte
Eindredactie
Adel Mouchalleh, Amélia ‘Whippersnatch Cuckooclock’
Malfait, Andries Rosseau, Anke Heyerick, Arno
Vanhollebeke, Brecht Vissers, Esther Beeckaert, Eva
‘Bedlington Frumblesnatch’ Van Ootegem, Fabrice
Luyckx, Frédéric Piccavet, Justine Vergotte, Laetitia
Mouton, Laura ‘Beetlejuice Moldyspore’ Arens, Laura
Massa, Leilei Lau, Lieselot Le Comte, Lorenz Kempeneers,
Martijn ‘Butawhiteboy Cantbekhan’ Vermeersch, Michiel
‘Blenderdick Vegemite’ Geldof, Nicolas Van Laere, Olivier
Vander Bauwede, Pieter ‘Burberry Curdledong’ Gordts,
Pieterjan Schepens, Richard Heijn, Selin Bakistanli, Simon
Hoebeke, Sofie ‘Snozzlebert Cumbercooch’ Steenhaut,
Suzanne Grootveld, Thomas Jacobs, Vanessa McClelland,
Willem-Jan Persoons, Wouter De Rycke
Cover door Arthur Joos

INHOUD

ONDERWIJS

|4|
|5|
|6|
|8|
|9|
|10|
|12|
|14|
|16|
|18|
|19|
|20|
|22|
|24|
|25|
|26|

Kort en cartoon
On The Origin Of: Leon De Meyer
De redactie van Schamper
Het jobstudentenstatuut onder de loep
Achterklap
Wat na het studeren? De gids die je nodig hebt
Studenten in geldnood: getuigenissen
Het bijzonder statuut voor studenten: is het nuttig?
Depressie onder studenten
PFK-voorzitter over dit academiejaar
Opiniestuk: drinken en rijden
Schrijnend tekort aan vrouwelijke proffen
Studentenhuisvesting: een nieuwe episode
Student-Ondernemer: Winfri
Internationaal: Hikikomori in Japan
Middenpagina: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

"Ongelukkig zijn begint niet
op één dag" (p. 16)

"De universiteit is eeuwenlang een mannenbastion
geweest" (p. 20)

WETENSCHAP
|28|
|29|
|30|
|33|
|34|

Wetenschapskort
Park Meeters: Affectie en de rede
CERN: Waarom is het zo cool?
Ebola: De huidige stand van zaken
Hoaxes in de wetenschap

"Hoaxes kunnen een wapen tegen onzin zijn" (p. 34)

CULTUUR
|36|
|38|
|40|
|42|
|44|
|46|
|47|

Cultuuragenda
Gent als filmset: de unieke kaart
Interview met Berline De Bruyckere
De troebele relatie tussen kunst en depressie
Annelies Verbeke over haar nieuwe roman
Van Gerrewey stelt zijn laatste essay voor
Boekkort - Filmkort

"Hoe meer je groeit,
hoe kleiner de wereld
wordt" (p. 40)

SPEL EN SATIRE
|49| Spelletjes voor de blokkers
|50| De Liegende Reporter
|51| Strip & Minisatire
facebook.com/schampergent

@Schamper_Gent

@Schamper

www.schamper.be

KORT

Poepgelei van de bedpan-charlatan

door Brecht Vissers
cartoon door Lorenz Kempeneers

BV Ik, pseudoburgerij en lapzwanzerij, ik ben juist gelijk gij: veredelde
poepgelei. En in ‘t stappen van ‘t oversteken stokt mijn hart als de wagens
niet stoppen, stante pede sta ik dan
stil en sterft de stad rondom mij in een
doodse Dunkelheit. En de dokter ontbloot mijn koeienhart, merkt op dat het
in Napoli ligt, dat het vertakt, oplicht
als de verpleegster naar mij lacht en
ik zing: “Napo, napo, napo, Napoli. Jou
draag ik in mijn hart steeds mee.” En
de verpleegster dook mijn ribbenkast
in. “Is heel de natuur in ‘t nachtelijk uur
slechts liefde?”, zong ze mij nog na. Wel
ja, wel als ik naar Filorock (Kring Moraal en Filosofie, 14/5) ga. “Ah!”, zegt
ze teleurgesteld. “Ah…”
“Wat doet een meisje van achttien als
ze praten wil met jou?”, vraagt ze zich
nog af. En ik zeg vlakaf: “Ze smeert dagelijks poepgelei, al denk ik best dat ook
jouw modeblad een pasklaar antwoord
kent.” En toen hoorden we het geluid,
het hemelse geluid en kroop ze terug
mijn ribbenkast uit en merkte ik op dat
de dokter mij in der tussentijd had verblijd met een tweede fluit. “Wat moet ik
daar nu mee?”, kraamde ik uit. “Op één
been kan je niet staan”, zei de bedpancharlatan. “Fuck”, wou ik nog schreeuwen. Uitvliegen wou ik nog doen. Maar
ik dreef mee op de golven van ‘t geluid uit Moeder Natuurs vulva. Of nee,
‘t was Wonderful Indonesia (16/5,
Indonesian Students Association
Ghent). Sound of Heritage 2015. In
de Therminal. Gaat dat zien.
En ‘k drijf door de lege Sint-Pietersnieuwstraat, waar elke lintjesdrager
ooit uitgestald staat en ik verdrink er
in mijn nietszeggendheid, mijn pseudoburgerij, veredelde poepgelei. Ik krijg
ook een lintje omgedaan, en misschien
zelfs een petje op en merk dat ze mij
hebben voorgelogen. De leegte in haar
ogen, daar heeft de ambitie huisgehouden. En ik nies bloed maar ik ben niet
verkouden, noch tuberculeus, gewoon
enorm, maar dan ook enorm ambitieus.

4

SCHAMPER 555

Ik, een blond gelokte jonge rokkenjager. Ik kwam ‘s morgens van de jacht
terug. Een lieve meid, naar schatting
achttien lentes, ontmoette ik daar bij
de brug. En mijn met kots doordrenkte
lint is mijn enige kind dat ik reeds in
slaap wieg, omdat ik nog nooit lief heb
gehad buiten het fysieke om. Maar daar
bij de brug, die keer was anders, die
keer was echt. Ik hield me nuchter voor,

kaarsrecht sla ik haar ga, maar zij loopt
door en kijkt me niet eens na.
Ik, pseudoburgerij en lapzwanzerij,
ik ben juist gelijk gij: veredelde poepgelei. En in ‘t stappen van ‘t oversteken
stokt mijn hart als de wagens niet stoppen. En voorgoed sterft de stad rondom
mij en dat maakt mij o zo blij, ja, o zo
blij, meneertje door het lint. ■

ON THE ORIGIN OF

Leon De Meyer
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, doen
wij dat in zijn plaats. Vandaag: Leon De Meyer.
door Willem-Jan Persoons

Wat hebben de vakken Historische Kritiek, Inleiding Politicologie en
Staatsrecht met elkaar gemeen? Dat
ze de ergste nachtmerrie voor heel wat
studenten zijn, staat buiten kijf. Helaas
is dat niet het antwoord dat we zoeken. Hoor ik daar fluisteren dat ze alle
drie in Auditorium Leon De Meyer in
het Ufo worden gegeven? Correct. De
aula is voor heel wat studenten geen
onbekende plek. Allemaal goed en wel,
maar wie is Leon De Meyer dan? Als
het grootste auditorium van onze universiteit zijn naam draagt, zal hij wel
het een en ander verwezenlijkt hebben,
niet? Inderdaad. De Meyer was een
grote meneer. Was, want hij is helaas
niet meer onder ons.
SPIJKERSCHRIFT
Leon De Meyer was van 1985 tot
1993 rector van onze universiteit. Maar
voor hij die functie bekleedde, had hij al
een academisch palmares om ‘u’ tegen
te zeggen. De Meyer begon zijn carrière in 1963 als docent op de Blandijn.
Zijn kennisgebied was Assyriologie, in
gewonemensentaal de studie van het
oude Mesopotamië. Als kenner van het
spijkerschrift was een van zijn grote
verdiensten het dateren van de Val van
Babylonië. Die ontdekking bracht een
enorme schok teweeg in de wetenschap,
omdat de hele chronologie van de oudheid herzien moest worden. In 2002
werd hij zelfs door UNESCO uitgenodigd om in Irak advies te geven over de
bewaring van de oude kunstschatten.
SCHULDENBERG
Voor onze universiteit was De Meyer
uitermate belangrijk als rector. Hij was
misschien zelfs de belangrijkste rector

ooit. In de jaren tachtig ging onze alma
mater, toen nog de Rijkuniversiteit
Gent, gebukt onder heel wat financiële
problemen. Er was een wervingsstop
ingevoerd voor wetenschappelijk personeel en het Universitair Ziekenhuis
had een schuldenberg van meer dan 100
miljoen euro. Door het slechte imago
waren de studentenaantallen erg laag.
De Meyer wist deze negatieve spiraal te
keren.
“Hij was een beminnelijk man, die
naar iedereen luisterde en nooit zijn
stem verhief ”, zei
oud-rector Paul
Van Cauwenberge ooit in De Standaard. “Hij wist
heel goed waar hij
naartoe wilde, had
een zeer duidelijke visie. Hij had
ook een goed contact met de studenten, die hij als
gelijkwaardige gesprekspartners beschouwde.” Door
de universiteit en
de stad Gent actief te promoten,
zette De Meyer
onze onderwijsinstelling weer op
de kaart. Ook het
deficiet van het
UZ wist hij terug
te schroeven. Zo
wist hij het ziekenhuis te redden van
een faillissement.
Voor die krachttoer kreeg hij in

1993 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en werd hij benoemd tot baron.
Niet slecht voor een blandino, quoi.
Het belang van Leon De Meyer voor
de UGent mag niet onderschat worden.
Zonder hem was onze universiteit zeker
niet dezelfde geweest. Denk dus maar
twee keer na als je een les in het Ufo
wilt skippen. Je zou godverdomme vereerd moeten zijn. ■
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Dit was uw redactie
Dit academiejaar verkochten 54 van uw medestudenten hun ziel aan dit magazine. Interviews voorbereiden, uren transcriberen,
maniakaal photoshoppen en een hele nacht lang lay-outen. Onze ouders gaven ons bijna op als vermist, onze vrienden verklaarden ons gek. Zouden we het opnieuw doen? Oh jawel! De passie voor het schrijven drijft ons, de liefde voor elkaar bindt ons en
geeft ons elke week meer goesting om harder, beter, sterker en sneller te gaan. Dit was het 40ste jaar van Schamper, hét enige
echte onafhankelijke magazine aan de Universiteit Gent.
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DOSSIER STRESS & DEPRESSIE
Zin en onzin van het jobstudentenstatuut
Steeds meer studenten werken om in hun studies en levensonderhoud te voorzien. Het
huidige systeem dat studentarbeid regelt, kan op heel wat kritiek rekenen. Het hervormen
blijkt echter ook niet zo eenvoudig.
door Pieterjan Schepens en Koba Ryckewaert
cartoon door Robbe Verschueren

Als jobstudent mag je vandaag vijftig dagen per jaar werken aan een verlaagd RSZ-tarief: je betaalt slechts een
solidariteitsbijdrage van 2,71%. Vanaf
dag 51 stijgt die RSZ-bijdrage naar
13.07%. Maar of je gedurende die vijftig dagen nu drie of elf uur per dag je
kloten afdraait, een dag gewerkt blijft
een dag gewerkt. Dit systeem wordt
dan ook verweten een goede balans tussen werk en studie te verhinderen: wie
ervoor kiest kortere dagen te werken zit
immers al snel boven de limiet van 50
werkdagen en verliest zo alle voordelen
van studentenarbeid, ook wanneer deze
kortere dagen beter te combineren vallen met het vaak grillige uurrooster van
studenten hoger onderwijs.
PAPIER, EN NOG MEER PAPIER
Om dit gebrek aan flexibiliteit aan te
pakken, dienden federale parlementsleden van Open Vld, in navolging van het
regeerakkoord, in januari van dit jaar
een wetsvoorstel in om de vijftig dagen
om te vormen naar vierhonderd uren
aan het verlaagd RSZ-tarief. Zowel
de Gentse StudentenRaad (GSR) als de
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
en de koepelvereniging van de Vlaamse
studentenraden verklaarden zich al akkoord met deze principewijziging van
dagen naar uren. Niettemin is dit wetsvoorstel volgens de GSR slechts één
stap in de goede richting: het hele systeem is volgens hen immers aan herziening toe.
De
Vlaamse
Hogescholenraad
(VLHORA) stelde in 2013 voor om het
vijftig-dagensysteem af te schaffen en
het verlaagd RSZ-tarief in de plaats te
beperken tot weekends en vakantieperiodes, omdat studenten dan geen les
volgen en minder concurrentie vormen
voor gewone werknemers, die in die
8

SCHAMPER 555

periodes vaak vrijaf nemen. Daarbuiten zouden studenten onderhevig zijn
aan de volledige solidariteitsbijdrage.
De GSR bekritiseert dit voorstel echter: “Het voorstel van VLHORA houdt
een heel arbitraire opdeling in. Een student stopt niet op zondagavond met
zijn studentenarbeid en begint niet op
zaterdag. Bovendien, studentenarbeid
geldt zowel voor scholieren als studenten. Voor die eersten is een opdeling op
basis van weekends en vakantie perfect
van toepassing, maar studenten hebben
een academische kalender met soms
heel vreemde dagen – les tot zeven uur
‘s avonds, en andere dagen geen les.
Gezien de stijging van verschillende
kosten is het juist nodig om studenten
zelfstandig te laten inplannen wanneer
ze tijd hebben voor studentenarbeid.”
De GSR formuleerde daarop een eigen

standpunt, dat deze donderdag samen
met het VLHORA-voorstel ter stemming ligt op de algemene vergadering
van de VVS.
IEDEREEN WORDT GEACHT DE
WET TE KENNEN?
Het standpunt van de GSR ondersteunt het principe van meer flexibilisering, maar uit ook de nood aan betere
bescherming van en communicatie naar
werkende studenten. Volgens de GSR
kunnen studenten als bijzondere werknemerscategorie nooit beroep doen op
de beschermingsmaatregelen die voor
werknemers zijn vastgelegd, omdat ze
slechts tijdelijk in dienst worden genomen — en dus slecht geïntegreerd zijn
in het bedrijf en gemakkelijk ontslagen
kunnen worden — en vaak slecht op de
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hoogte zijn van hun rechten en plichten. Zo biedt het huidige systeem, waarbij bedrijven op voorhand de jobstudent
‘reserveren’ voor een bepaalde dag,
mogelijkheden tot misbruik. Bedrijven
blijken dit bijvoorbeeld soms buiten het
medeweten van de student te doen en
besluiten ze slechts op de dag zelf of ze
de student al dan niet zullen oproepen,
afhankelijk van de noodzaak aan extra
arbeidskrachten. Jobstudenten worden
zo een goedkope manier om plotse arbeidstekorten op te vullen, vooral wanneer het bedrijf om de vijftig dagen een
nieuwe jobstudent ‘inplant’.
Het wetsvoorstel van Open Vld beoogt expliciet om studentenarbeid aantrekkelijker te maken als middel om
plotse arbeidstekorten op te vangen,
zoals tijdens piekmomenten in de horeca. Om die reden schaft het voor studenten de algemene regel af dat arbeid
altijd in blokken van minimaal drie uur
moet plaatsvinden. Dit onderdeel van
het wetsvoorstel wordt uit linkse hoek
bekritiseerd: ABVV-jongeren Kortrijk (het
voorstel werd mee ingediend door de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne) organiseerde hier vorige week
een protestactie rond, omdat het vond
dat de afschaffing van deze regel ertoe
zou leiden dat bedrijven hun jobstudenten “elk uur van de dag kunnen optrommelen. Ook een uur wachten in de
keuken tussen het broodjes smeren in,
behoort tot de gevaren”. De GSR wil
hier voorlopig niet zo ver in gaan, maar
beklemtoont dat de drie-urenregel, net
zoals de gehele regelgeving rond studentenarbeid, geëvalueerd moet worden en indien nodig aangepast. Op dit
moment beschouwen ze hem echter niet
als een probleem.
Uiteraard valt het te betwijfelen of
deze regel ook op dit moment in alle gevallen gerespecteerd wordt. Hij is dan
ook een mooi voorbeeld van de gebrekkige communicatie rond studentenarbeid.
Student@work, een overheidswebsite die
bedoeld is om over studentenarbeid te
informeren, biedt geen informatie; andere websites evenmin. Het gaat im-

mers over een algemene regel, die alle
werknemers treft, en bijgevolg werd
het blijkbaar niet nodig gevonden om
studenten hier specifiek over te informeren. Het is typerend voor de gebrekkige manier waarop de regelgeving
rond studentenarbeid wordt gepresenteerd. Student@work doet vaak niet veel
meer dan je doorverwijzen naar andere
overheidswebsites, afhankelijk van welke dienst de informatie die je zoekt, regelt. Om deze reden pleit de GSR voor
de oprichting van een centraal platform
dat alle informatie omtrent studentenarbeid overzichtelijk weergeeft.
DIEPGANG
‘Studentenarbeid’ is een misleidende
term, die meerdere ladingen dekt. We
vermeldden reeds dat zowel leerlingen
middelbaar onderwijs als studenten hoger onderwijs onder de regeling vallen.
Ook de situatie van ‘werkstudenten’
verschilt van die van gewone ‘jobstudenten’. Die eersten werken veel meer
en zijn vaak ook ouder of hebben al een
gezin. Deze studenten hebben weinig
baat bij een regeling die hen behandelt
als studentenarbeiders, omdat ze liever
zo vlug mogelijk pensioenrechten en
vakantiegeld beginnen opbouwen. Vaak
wordt deze al bij al kleine categorie
over het hoofd gezien. Zo is er een risico dat de omschakeling naar een vierhonderd-urensysteem hen juist schade
zou berokkenen: zij willen hier immers
zo snel mogelijk doorheen raken. Er is
hier evenwel nog maar weinig onderzoek naar gebeurd.
Dat laatste kenmerkt eigenlijk het
volledige debat rond studentenarbeid:
er wordt maar weinig moeite gedaan
om het probleem diepgaand te onderzoeken om tot de beste oplossing te
komen. Zowel de wijziging naar de huidige vijftig-dagenregeling (in 2012) als
het toekomende vierhonderd-urensysteem veranderen de situatie slechts aan
de oppervlakte, zonder te proberen een
nieuw breder kader rond studentenarbeid te ontwikkelen. ■

ACHTERKLAP
SB, PG

SCHAMPER ZKT. PAPIER

We bekennen! Schamper maakt
zich ook schuldig aan het kappen van
hele stukken regenwoud. Dit jaar alleen al hebben wij zo’n 2.700.000
bladzijden bedrukt met riooljournalistiek, gezever en literaire bullshit.
Dat is dubbel zoveel papier als een
gemiddeld persoon in zijn hele leven
gebruikt. Uiteraard werden deze
tegenover vorig jaar half miljoen
extra pagina’s ook gedrukt met uw
inschrijvingsgeld. Waarvoor dank.
GSR ZKT. DB
De Gentse StudentenRaad zit
met de handen in het haar. De wanhoop teistert hen met rasse schreden nu de houdbaarheidsdatum
van het huidig dagelijks bestuur
dichterbij komt. Onze studentenvertegenwoordigers hebben voor
volgend jaar nog een voorzitter, ondervoorzitter, bestuurslid onderwijs,
bestuurslid sociaal en bestuurslid
participatie nodig. Technisch gezien
lag de deadline op 10 mei, maar die
losers krijgen maximum twee kandidaturen binnen. En dan zijn we al
optimistisch. Dus opsturen die kandidaturen!
POLITIE ZKT. BOOR
Tijdens het vak Milieu -economie
en -beleid door prof. Brent Bleys viel
de politie S.W.A.T.-gewijs binnen in
de aula. Neen, geen strippers om de
les op te fleuren. Jammer. Alle rugzakken werden grondig doorzocht.
Niet op zoek naar drugs of illegale
wapens, wel naar gestolen boormachines. De daders werden niet gevat
maar alle tips zijn nog steeds welkom op helpzoekmijnboormachines@hotmail.com! ■
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Voor het overgrote deel van de studenten is afstuderen iets waarvan ze nog niet wakker liggen. Anderen zijn echter
bezig met hun thesis (of zouden dat moeten zijn), en kijken met lede ogen toe hoe hun studententijd langzaam maar
zeker op zijn einde loopt. Omdat studenten totaal niet bezig zijn met wat na het studeren komt, schuiven we deze
infographic onder uw neus (ja, ook wij gebruiken deze fancy woordjes).

1

SCHRIJF JE IN BIJ DE
DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING

Vlaamse gemeenschap

PROFICIAT!
Je bent nu oﬃcieel werkzoekende en jouw Beroepsinschakelingstijd (BIT) van
12 maand begint te lopen.
De BIT moet je doorlopen
vooraleer je recht hebt op
een inschakelingsuitkering.
Je moet jonger zijn dan 25
op het moment dat je je
inschrijft, anders heb je geen
recht meer op een inschake-

10

SCHAMPER 555

Brusselse gemeenschap

lingsuitkering. Als je tijdens
je BIT niet gaat werken of
minder dan een bepaald
bedrag verdient, dan loopt je
kinderbijslag gewoon door.
Daarnaast mag je ook werken
tijdens je BIT, maar telkens je
langer dan 28 dagen werkt,
moet je je opnieuw inschrijven, want anders stopt je
BIT automatisch. Nadat je

Waalse gemeenschap

BIT ten einde loopt, krijg je
een inschakelingsuitkering.
Weetje van de dag: een
inschakelingsuitkering is niet
hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Daar heb je
namelijk pas recht op als je
al een tijd gewerkt hebt. Een
inschakelingsuitkering is er
voor jongeren die nog niet
(voldoende) gewerkt hebben.
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door Anke Heyerick, Justine Vergotte en Adel Mouchalleh

VERZEKERINGEN

!

5 ERKENDE LANDSBONDEN
60
ONDERVERDEELD IN

ZIEKTEVERZEKERING

3

4

VOORNAMELIJK
REGIONAAL
GEORGANISEERDE
ZIEKENFONDSEN

20

7

Let wel op: vanaf je 25ste
verjaardag ben je niet meer
automatisch ingeschreven op
naam van je ouders. Vraag het
zeker na bij jouw mutualiteit.

NEUTRALE
ZIEKENFONSEN
CHRISTELIJKE
LIBERALE
MUTUALITEITEN
MUTUALITEITEN
SOCIALISTISCHE
ONAFHANKELIJKE
MUTUALITEITEN
ZIEKENFONSEN

13

10

6

HOU JE DOCUMENTEN SAMEN
huurcontract

documenten van ziektekosten

verzekeringspolissen

PIN- en PUK-code van je identiteitskaart of

loonstrookjes

paspoort

belastingsaangiften

inschrijvingsbewijs bij de VDAB

facturen

sollicitatiebewijzen

rekeninguittreksels

...

GA ALLEEN
WONEN
GAS EN ELECTRICITEIT

TV, INTERNET, TELEFOON

BRANDVERZEKERING
DOMICILIEREN

WATER AANSLUITING
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Studenten zonder geld
In de portefeuille van twee studenten

Het studentenleven associëren we vaak met plezier, pintjes en misschien af en toe eens een
cursus. Helaas is dat niet voor alle studenten zo. Niet elke ouder kan instaan voor het studie- en leefgeld van zijn of haar kinderen. Daardoor hebben sommige studenten het heel
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
door Anke Heyerick en Laura Massa
Studeren in armoede: hoe gaat dat
precies? Wij legden ons oor te luister
bij twee studenten die bereid waren te
getuigen over hun financiële situatie en
hoe die een weerslag heeft op hun psychosociaal leven.
ADAM
De eerste getuigenis is die van Adam.
Zijn ouders zijn allebei werkloos, waardoor ze zijn studies onmogelijk konden
betalen. Hij zit momenteel op een studentenhome en zit in zijn derde jaar aan
de universiteit.
“Studeren was voor mij een uitdaging. In ruil voor een leefloon moet ik
elke zomer een maand werken en telkens mijn punten indienen. Om het jaar
moet ik op evaluatiegesprek gaan om
daarover te praten.” Het werk in kwestie mag hij wel zelf kiezen.
“Nog een voorwaarde is dat ik een
goedkoop kot zou zoeken; ik zit nu op
een home. Het is thuis te druk, aangezien we met acht kinderen zijn. Vroeger
probeerden mijn ouders mij geld te geven, maar dat hielden ze totaal niet vol.
Mijn moeder wou een gouden ketting,
een erfstuk, verkopen om mijn studies
te betalen, maar dat wilde ik niet.”
Op de vraag of hij toekomt met het
geld dat hij krijgt, antwoordt hij positief: “Ik kom net rond, maar ik kan mij
geen decadente dingen permitteren. Ik
ben bijvoorbeeld al zes jaar niet meer op
vakantie geweest. Daarnaast kijk ik ook
altijd waar ik goedkope, maar toch leuke kledij kan scoren. Ik heb bijvoorbeeld
ook maar een paar schoenen. Vroeger
kocht ik ook soms tweedehands kledij,
maar nu shop ik liever online.”
De voorzitter van het OCMW vindt
hij vrij strikt en onpersoonlijk. Toch
meent hij dat de omkadering die hij ge12
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kregen heeft van de Sociale Raad voldoende menselijk is.“Toen mijn verzoek
om een leefloon de eerste keer geweigerd werd, heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn situatie te verdedigen
bij het bijzonder comité. Daar heb ik
mijn situatie met handen en voeten uitgelegd. De Sociale Dienst van de UGent
heeft mij geholpen om mijn zaak te verdedigen en ik heb het leefloon gekregen.” Adam schaamt zich niet voor zijn
leefloon, hij heeft een situatie die het beroep erop verantwoordt, vindt hij.
“Soms krijg ik wel venijnige reacties.
Mensen zeggen mij dat ik meer moet
studeren en soms werkt dat enorm hard
op mijn zenuwen dat ze mij zo op de
hielen zitten.”
Op de vraag of er dan extra druk
komt om te studeren antwoordt hij: “Bij
de examens steek ik zeker een tandje
bij. Ik begrijp dat ik mij moet bewijzen

aan het OCMW, ook voor mijn geweten
(lacht).” Toch kan hij met geld omgaan.
“Ik weet hoe ik mijn geld moet beheren, dat is iets wat ik van thuis uit heb

"Schaam je niet om
naar het OCMW te
stappen om raad te
vragen"
Adam
geleerd.” Hij sluit het gesprek af met
goede raad. “Schaam je niet om naar het
OCMW te stappen en naar de Sociale
Dienst te gaan om informatie te vragen.
Het zou zonde zijn om de mensen die
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talent hebben uit te sluiten van de universiteit, louter om financiële redenen.”
SOPHIE
De tweede getuigenis is die van Sophie. Zij zit in een financieel moeilijke situatie. Haar ouders zijn beide voor twee
derde invalide, waardoor ze niet kunnen gaan werken. Sophie zit op kot en
woont in het weekend bij haar moeder
die een psychische kwetsbaarheid heeft.
Ze huurt haar studio aan een voordelig tarief en heeft ook een studiebeurs.
Omdat ze ouder is dan 25, heeft ze geen
recht meer op kinderbijslag.
“Mijn ouders zijn anderhalf jaar geleden uit elkaar gegaan. We kwamen ervoor net rond, maar nu is het wel heel
moeilijk. Als mensen uit elkaar gaan,
wordt het financieel zwaarder voor
beide partijen. Ik huur mijn studio aan
het laagste tarief, ik betaal 178 euro per
maand. Voor een kamer in een home is
het 50 euro minder, maar ik kom aan
een leeftijd dat ik wel graag mijn eigen
ruimte heb en dus besloot ik een studio
te huren. Mijn mama en ik leven momenteel van haar invaliditeitsuitkering,
die 1400 euro per maand bedraagt, en
daarnaast nog van wat ik bijverdien met
mijn studentenjob.”

Door de financiële situatie en de psychische kwetsbaarheid van haar moeder, doet Sophie al wat langer over haar

"Ik wil geen grootse dingen, maar
gewoon wat meer
ademruimte"
Sophie
studies. Sommigen vragen zich dan ook
af of ze niet beter zou gaan werken. “Ik
begrijp die reactie wel, maar voor mij
is het heel belangrijk om mijn diploma
te halen. Het is belangrijk om naast een
degelijk inkomen, ook een zinvolle job
te hebben. Ik heb thuis gezien wat het
kan doen met een mens als een waardevolle job je ontzegd wordt. Het is als
het ware een aanslag op je zelfbeeld en
dat is heel pijnlijk. Ik heb wel een tijdje
geprobeerd om als werkstudent te werken, maar dat kon ik niet aan.”
Moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, heeft een effect op je stu-

dentenleven. Zo ook voor Sophie. “Er
zijn periodes waarin ik echt heel goed
moet opletten, dan trek ik mij terug op
mijn kot en spreek ik minder af met
vrienden. Ik heb nu een paar maanden
achter de rug waarin ik moest rondkomen met twintig euro in een week. Dan
moet je echt elke euro in twee bijten.”
Dat dit je sociale leven sterk beïnvloedt,
beaamt ze. “Ik wil geen grootse dingen,
maar gewoon wat meer ademruimte.
Eens kunnen gaan fitnessen bijvoorbeeld, of eens iets gaan eten met vrienden.” Toch blijft Sophie positief: “Het is
niet gemakkelijk, maar ik voel mij ook
wel sterk. Ik weet dat ik kan overleven
met twintig euro. Als ik het ooit nog
meemaak, zou dat niet leuk zijn, maar ik
weet wel hoe het moet.”
Sophie zit momenteel in een fase
waarin ze leert omgaan met alles wat
er gebeurd is in haar leven. Ze voelde
zich lang machteloos en had het gevoel
dat ze te klein was om iets te veranderen. “In het begin deed ik wat er van
mij verwacht werd: mij schamen. Je
ziet je moeder gebukt gaan onder haar
aandoening, onder haar schuldgevoel
tegenover mij en onder het feit dat ze
niet zinvol bijdraagt aan de maatschappij. En dan kreeg ze daar voor een stuk
ook nog eens de schuld van. Ik ben verontwaardigd dat er zo’n stigma rust
op financiële moeilijkheden en op psychische problemen ... Niet kunnen bijdragen aan de maatschappij, mensen
beseffen niet hoe erg dat is. Dat is heel
slecht voor je zelfbeeld. Gelukkig ben ik
nu uit de fase aan het groeien dat ik mij
schaam voor mijn thuissituatie, want
uiteindelijk is het mijn schuld niet. Het
is niet de schuld van mijn ouders, het is
niemand zijn schuld. Ik begin mij machtiger te voelen, ik ben mondig en kan
iets aankaarten: ik weet dat ik een stem
heb.” ■
Alle namen zijn fictief om de anonimiteit van de getuigenissen te beschermen.
SCHAMPER 555
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Het Loserstatuut
Naar de les gaan, blokken, af en toe bijklussen en dan nog tijd maken om zich in te zetten
voor extracurriculaire activiteiten, dat is het leven van vele studenten. Godzijdank voor het
door Vanessa McClelland
bestaan van een bijzonder statuut... dat geen zak voorstelt!
cartoon door Louise Gevaert

In het huidige klimaat van moordende concurrentie op de arbeidsmarkt
denken veel studenten al tijdens hun
studieloopbaan aan wat ze kunnen doen
om hun cv later te laten uitblinken boven dat van anderen. Andere studenten zoeken gewoon iets om hun honger
naar engagement te stillen. Wat hun
drijfveer ook is, veel studenten vullen
hun ‘vrije’ tijd in met extracurriculaire
activiteiten. De vraag stelt zich dan wat
de student in ruil krijgt voor zijn betrokkenheid in deze bezigheden, waar
soms 40 uur per week inkruipt.
UNIVERSITEITEN DIE WEL EEN
ZAK GEVEN
In tal van landen kunnen studenten
studiepunten verkrijgen in ruil voor
hun inspanningen voor extracurriculaire activiteiten. Aan Delft University of
Technology kunnen bepaalde activiteiten die een link hebben met de opleiding
maar die buiten het reguliere curriculum vallen, geïncorporeerd worden in
het curriculum via een project minor.
Het idee hierachter is om de slaagkansen van de studenten te verhogen. De
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
heeft specifiek vijf studiepunten voorzien voor bijzondere studieactiviteiten.
Studenten krijgen studiepunten voor
onder andere het maken van een verslag van een symposium, de redactie
van het weblog Platvorm of zelfs voor
de lidmaatschap van de bibliotheekcommissie. De studenten moeten daarover
dan een verslag maken en krijgen tussen één en vier studiepunten afhankelijk
van de gekozen activiteit. Aan BOKU in
Wenen kunnen studenten zowaar twee
studiepunten verwerven voor hun participatie aan het studentenorkest en aan
de Università di Udine in Italië krijgen
ze studiepunten voor hun deelname
aan conferenties, seminaries en sum14
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mer schools. Een laatste voorbeeld: aan
de University of Tampere in Finland
kan je studiepunten verwerven voor het
presenteren van een radioprogramma
op Radio Moreeni .
DA’S DIKKE PECH!
In België bestaat een dergelijk systeem niet. Wat wel bestaat, is het bijzonder statuut voor zes categorieën
van studenten, waaronder studenten
die een mandaat hebben in een bestuurof adviesorgaan, zoals de Onderwijsraad en de Sociale Raad. Studenten die
recht hebben op een bijzonder statuut
moeten dit statuut zelf aanvragen en
hebben daarmee recht op bepaalde faciliteiten. Het grote probleem van dit statuut is dat het echter weinig voorstelt.
Een student met een bijzonder statuut
mag vragen om een examen te verleggen als dat nodig is, maar dit moet gebeuren in overleg met de professor. Als
de prof in kwestie dit niet ziet zitten,
heeft de student gewoon pech. Enkel
een ombudsman kan in dit geval probe-

ren te bemiddelen. Rechten afdwingen
via een intern beroep is enkel mogelijk
voor studenten met een functiebeperking. Veel studenten vragen dit bijzonder statuut zelfs niet meer aan door het
gebrek aan echte afdwingbaarheid.
IN GENT KUNT GE DE POT OP
De Gentse StudentenRaad probeert
al lang om hervormingen in het bijzonder statuut teweeg te brengen. Hun
meest recente poging was een voorstel
aan de Onderwijsraad om een intern
beroep te voorzien voor elk type bijzonder statuut. Door het zogenaamd
gebrek aan klachten wimpelde de Onderwijsraad hun voorstel af en er werd
uiteindelijk beslist dat — hou u vast
— “de rol van de facultaire en centrale
ombudspersonen in het bemiddelingsproces aangaande de toekenning van
faciliteiten op basis van het bijzonder
statuut duidelijker moet worden ingeschreven.” Het bijzonder statuut blijft
dus vooralsnog een loserstatuut. Stank
voor dank, me dunkt! ■

GSR informeert:

Studiebegeleiding

Ben jij vermoeid
omdat je laat bent
uitgegaan of
omdat je wakker
lag over de
examens?

Kun je je niet
concentreren door
Facebook of omdat
je al vijf uur aan
een stuk door
studeert?

Heb je hoofdpijn
door je kater of
door stress?

Te veel stress kan een
impact hebben op je
gezondheid en op je
resultaten.
Voor hulp bij plannen,
studeren & examenstress,
kun je altijd terecht
bij de studiebegeleiders
van jouw faculteit.

Naar aanleiding van de studentenenquête heeft de Gentse
StudentenRaad gepleit voor extra studie- en traject begeleiding. Dankzij jullie duidelijke stem, ligt het dossier op de
centrale agenda van de UGent. Volgende Raad van Bestuur
stemmen we een nieuw voorstel voor meer begeleiders en
training voor die begeleiders.

Wil jij ook meer inspraak in de UGent?
Neem dan zeker contact met ons op!
info@gsr.ugent.be
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Slecht, en met u?
Studeren en depressie

Leonard Cohen beschreef het zo mooi in Avalanche: misstap u op de lawine en zij bedekt
heel uw ziel. Steeds meer jongeren hebben depressieve gedachten. En de studiedruk die
blijft maar stijgen.
door Brecht Vissers, Koba Ryckewaert, Richard Heijn en Nicolas Van Laere
illustraties door Sarah Van Veen

“Ik kan niet exact zeggen wanneer
het begonnen is. Hoe? Ook moeilijk om
een iets aan te duiden. Een samenloop
van omstandigheden kan soms onverwachte gevolgen hebben. Ongelukkig
zijn begint niet op één dag, maar het
komt langzaam je leven binnen tot het
bijna een gewoonte is geworden. Ik
weet niet waar ik naartoe wil. Ik weet
niet hoe ik er doorheen wil geraken. Ik
wil gewoon dat het stopt. Ik ben hulp
gaan vragen en ik heb het gekregen,
maar ik betwijfel of dit helpt. Mensen
hebben de beste bedoelingen met hulp
te geven, maar ze voelen voor mij veeleer als bezigheidstherapie tot ik er zelf
uit kan stappen”, aldus Suzanne, 20
jaar. Ze studeert aan de Universiteit
Gent en is aan haar derde depressie toe.
STUDIEDRUK
In 2008 kampte zeven procent van
de Belgische jonge vrouwen (15-24
jaar) met depressieve gevoelens.
Dat staat in een rapport van de gezondheidsenquête. In 2013 was dat
gestegen tot maar liefst één vijfde.
Valerie Vuylsteke is psychologe bij
Psynet HoGent. Voor haar lijkt het
alsof er meer nood zal zijn aan begeleiding voor studenten. Zeker nu
weigeringen tot herinschrijving en
maatregelen rond studie-efficiëntie
bespreekbaar worden in de hogeronderwijsinstellingen, wat de studiedruk nog verhoogt. “Ieder jaar zitten
we samen met de psychologen en
dan merken we dat de vraag enorm
stijgt”, aldus Vuylsteke. “Het emotioneel welzijn is enorm belangrijk om
te kunnen slagen, dat is een van de
basisvoorwaarden om succes te boeken. Als je niet goed in je vel zit, heel
16
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veel druk ervaart en moeilijk met die
druk kan omgaan, dan heeft dat natuurlijk een impact. Het is ook de bedoeling
om studenten daar meer en meer mee
te helpen, zodat ze die nodige ondersteuning voor een vaak korte periode
hebben, om daarna weer alleen verder
kunnen.”
Marianne, 21 jaar, maakte het zelf
mee: “De stress nam mij volledig over.
Het enige waar ik nog aan kon denken
was: ‘Ik kan het niet, het gaat nooit lukken, ik moet nog zoveel doen en ik heb
nog slechts zo weinig tijd …’ Mijn gedachten dwaalden volledig af naar die
zaken, terwijl ze eigenlijk bij de leerstof
moesten zijn. Het was niet echt bevorderlijk voor de concentratie. Daardoor
kwam ik steeds meer achter te staan op
schema, waardoor die gedachten nóg
meer in mijn hoofd aanwezig waren en
zo ging het steeds maar door.”
Joanne, 21 jaar, zegt iets gelijkaardigs: “Examenperiodes waren de

absolute hel: niet alleen waren daar
voortdurend de donkere gedachten die
mijn focus tegengingen, ik kampte ook
met een enorm schuldgevoel. Waarom
lukt dit niet? Pak jezelf toch gewoon bij
elkaar, iedereen heeft het moeilijk in de
blok. Het lukt al die anderen toch ook?
Wat gaan je vrienden zeggen, wat gaan
je ouders denken? Ik slaagde dan ook op
heel weinig vakken. Uiteindelijk ben ik
na drie jaar aanmodderen gestopt aan
de UGent.”
DEPRESSIEF AAN ‘T UNIEF
Aan de UGent zijn er wel diensten
die de student proberen voort te helpen.
Zo is er het adviescentrum in het Ufo,
waar studenten met problemen terecht
kunnen om begeleiding en een traject
op maat te krijgen, maar ook de faculteiten onderling hebben faciliteiten. “Ik
vind dat ik goed begeleid ben”, zegt
Hannah. “Vanaf het eerste jaar ben ik
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in contact met het Aanspreekpunt Student en Functiebeperking. Zij hebben
ervoor gezorgd dat ik een Bijzonder
Statuut kreeg op basis van een psychiatrische functiebeperking. Hierdoor heb
ik faciliteiten die op mijn noden zijn
aangepast. Zo kan ik examens verplaatsen om de druk te verlagen. Dit alles in
overleg met de professoren natuurlijk.
Zolang ik mijn zaken op tijd en netjes
regel, zijn de proffen altijd bereid om
mee te werken. (dat dit niet met andere
Bijzondere Statuten zo is, leest u elders in
deze Schamper, red.) Daarnaast heb ik altijd goed contact gehouden met de studie- en trajectbegeleider. Ik stel ieder
jaar samen met hen een haalbaar GITtraject op, waardoor ik mijn studie op
mijn eigen tempo kan halen. Hierdoor
komt mijn leerkrediet niet in gevaar.
Het is zaak om de juiste hulp en de juiste hulpverlener te zoeken. Elke persoon
en problematiek is anders, dus je zit niet
altijd meteen in het juiste traject. Ik heb
nu goede, gerichte begeleiding en hoop
via acceptatie en verandering mijn eigen weg te vinden.”
DE WACHTLIJST VOOR DE
WACHTLIJST
Een minder succesvol verhaal vertelde Heather: “Mijn problemen ontstonden toen mijn vriend onze relatie
beëindigde. Ik viel in een zwart gat. Er
kwamen ook een aantal onverwerkte
zaken uit mijn kindertijd naar boven.
Zo ben ik uiteindelijk in een depressie gesukkeld. School had hier ook invloed op, het werd allemaal wat te veel.
Na een half jaar waarin mijn depressie
progressief erger werd, ging ik actief
op zoek naar hulp. Dat was moeilijker
dan verwacht. Privépsychologen kosten te veel geld, dat ging niet voor mij.
Bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, wat veel goedkoper is,
vertelden ze mij dat ik niet eens meer
op de wachtlijst kon. Zo belandde ik op

‘de wachtlijst voor de wachtlijst’.
Ze zeiden dat ik over een half jaar
eens terug moest bellen. In die tussentijd ben ik een aantal keer naar
de studentenpsychologen gegaan.
Daar werd mij gezegd dat mijn problematiek te ver reikte voor hen. Ze
zijn getraind om om te gaan met
studiegerelateerde problemen zoals faalangst en uitstelgedrag, niet
met depressies. Natuurlijk had mijn
depressie invloed op mijn studies, maar
het was niet rechtstreeks studiegerelateerd. Toen voelde ik mij wel in de
steek gelaten. Wanneer ik nu terugkijk,
begrijp ik wel dat ze roeien met de riemen die ze hebben. UGent moet niet
verantwoordelijk gesteld worden voor
een probleem waarvan de oorzaak in de
politiek ligt. De politiek faalt erin om
psychologische zorgverlening adequaat
uit te bouwen en te financieren.”
Niet iedereen kan in het reguliere circuit terecht, want daar zijn de
wachtlijsten vaak enorm lang. Daarom
werd Tejo opgericht, een dienst waar
psychologen en therapeuten vrijwillig
hulp bieden aan jongeren tussen tien en
twintig. Volgens Gwendy Moentjens
van Tejo komen problemen met het
zelfbeeld, faalangst en relatieproblemen
vaak voor bij studenten. Daarbij spelen
de hoge verwachtingen van zichzelf,
van naasten en van de maatschappij een
grote rol. Tejo probeert een alternatief
voor jongeren te bieden, maar vindt wel
dat er een structurele oplossing moet
komen, zodat ook jongeren met zwaardere problematieken, zoals depressie,
ook langdurige hulp krijgen. Ook laagdrempeligheid is belangrijk: zo staan
studentenpsychologen voor sommige
jongeren nog iets te dicht bij de universiteit zelf, wat volgens Gwendy een
extra drempel kan zijn. Daarom kan je
bij Tejo anoniem en gratis terecht. Met
oog op de toenemende druk is extra
ondersteuning zeker gewenst volgens
haar, en is het ook belangrijk dat stu-

denten beter op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden, zodat ze
zelf de stap kunnen zetten naar ondersteuning.
Voor wie de weg vindt naar begeleiding is het vaak een grote hulp, maar
weinigen geraken zover. Persoonlijke
drempels, taboes, slechte communicatie en lange wachtlijsten staan tussen
jongeren en hulpverlening, en de vraag
stijgt alleen maar. Alternatieven als
Tejo bieden een eerste vangnet, maar
uiteindelijk moet er gewerkt worden
aan een structurele oplossing. Diensten
van de universiteit zelf zijn immers beperkt in hun reikwijdte. ■

De namen achter de persoonlijke
verhalen in dit artikel zijn veranderd.
Zij wensten anoniem te blijven.
Waar kan je terecht?
UGent: Adviescentrum voor Studenten
Universiteitsforum (Ufo)
09 331 00 31
HoGent: Afdeling Zorg
Voskenslaan 38
09 243 37 38
TEJO Gent
Nieuwland 65
09 224 30 96
Zelfmoordlijn
1813
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Botsen tegen de muur

Aan het begin van dit jaar publiceerden we een satirische brief ondertekend door Haurens
Limpe in Schamper. We hadden toen al door dat PFK-voorzitter Laurens Himpe dit jaar
door Thomas Jacobs
van zich zou laten horen.
afbeelding door Adel Mouchalleh

En dat deed hij ook. De affaire-ALS,
de acties bij de nationale staking. Het
PFK kwam een aantal keer in de picture
te staan, evenals zijn voorzitter. En wie
de hort op gaat, komt ook een aantal
keer in botsing. Aan het einde van de rit
maakt Himpe de balans op.
U bent ontgoocheld in de manier
waarop de uiteindelijke beslissing
omtrent de erkenning van ALS tot
stand is gekomen?
“Voor mij heeft de kwestie nog maar
eens aangetoond dat het PFK als instituut overbodig is. Wij hebben besluitkracht, maar geen daadkracht.
Uiteindelijk is het de DSA (Dienst StudentenActiviteiten, red.) die beschikt.
Wij namen de beslissing dat het jaarverslag van ALS niet in orde was, en
gezien dat het tweede jaar op rij was,
besloten we de erkenning van ALS op
te heffen. De Sociale Raad was het niet
eens met die beslissing, waarna het bestuurscollege de knoop moest doorhakken. De uiteindelijke sanctie werd door
de studentenbeheerder en de rector onderling uitgewerkt. Op de vergadering
van het bestuurscollege werden door
de leden een aantal meningen geformuleerd en vervolgens werd er een beslissing genomen waarin niets van die
meningen terug te vinden was.”
Als ik u goed begrijp, bent u ontgoocheld in hoogste echelons van de
UGent?
“Ik denk dat Anne De Paepe altijd
op zoek gaat naar het compromis, vaak
te veel. ’t Is altijd iets zweverigs, er tussenin. Om het met Margaret Thatcher
te zeggen: “If you set out to be liked, you
would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve
nothing.” Dat typeert voor mij ook haar
optreden in de hele ALS-affaire.”
18
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Een optreden dat het PFK ondergraaft?
“Absoluut. ALS wordt ten eerste onder curatele van de VKV geplaatst, terwijl de statuten van het VKV zeggen
dat iedere studentenvereniging moet
aangesloten zijn bij een Konvent. Men
wijst ons erop dat onze statuten — die
nota bene door de DSA zijn goedgekeurd — met haken en ogen aan elkaar
hangen, maar de uiteindelijke oplossing
is niet conform de statuten van de DSA
zelf. Dat is toch pure Kafka! Bovendien
loopt de curatele precies zo lang als
mijn ambtstermijn. En dan is er nog
de procedure zelf. Kijk, de goedkeuring
van het jaarverslag van ALS draaide in
feite rond de erkenning van een bepaalde activiteit. Bij ons haalde die activiteit
maar twee van de dertien stemmen voor
goedkeuring, zelfs de co-organisatoren
van de activiteit onthielden zich. De Sociale Raad — totaal niet op de hoogte
van hoe het vork in de steel zat — heeft
dan maar het oordeel van de DSA-coördinator gevraagd en voor haar had dat
oordeel blijkbaar een grotere democratische grond dan wat elf van de dertien

verenigingen binnen het PFK vinden.
Bovendien, wanneer over de erkenning
van deze activiteit binnen het bestuurscollege gedebatteerd wordt, mag ALS
ineens nieuw bewijsmateriaal aanvoeren. Waarna er voetstoots van uitgegaan wordt dat die activiteit in orde
was. En dan ging de Sociale Raad er
nog vanuit dat we als PFK-bestuur niet
neutraal waren in de affaire, en dat we
op een of andere manier ALS viseerden. Wat stellen wij dan nog voor als
Konvent?”
Het probleem zit hem voor u dus
in de institutionele positie van het
PFK, niet in de interne werking van
het PFK? Het PFK geeft bijvoorbeeld 11% van zijn subsidies niet uit,
ligt zoiets ook niet aan de animositeit tussen de leden?
“Het PFK is echt niet zo gepolariseerd als soms gedacht wordt. We
hebben uiteindelijk vier linkse en vier
rechtse verenigingen, de rest is centrum of apolitiek. Het zijn slechts enkele verenigingen zoals ALS en KVHV
die door hun vete met elkaar voor spek-

"Weggespoeld door DSA, maar geen zeemansvoeten"
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takel zorgen en de aandacht naar zich
trekken, terwijl er geen conflict is. Die
schijn komt voort uit een strategie die
gebruikt wordt door bepaalde verenigingen om publiciteit te zoeken. Bovendien zorgen de statuten ervoor dat we
bij dispuut een structuur hebben om op
terug te vallen. Zo ook voor de subsidieverdeling: er bestaan duidelijke regels voor wie recht heeft op hoeveel en
waarvoor. Het zijn dergelijke regels die
het functioneren van het PFK waarborgen, maar nu worden ze dus ondergraven van bovenaf.”
En daarom zegt u: de UGent respecteert de autonomie van de Konventen niet?
“Inderdaad, niet alleen wij hebben dit
probleem, het FK heeft dit bijvoorbeeld
ook. Welke slagkracht heb je als Konvent wanneer gelijk welke beslissing bij
de DSA kan gebracht worden en omgebogen kan worden? Ook institutioneel
stellen we steeds minder voor. Er was
ooit een tijd dat de Konventsvoorzitter
werd uitgenodigd voor de beslissing,
maar tegenwoordig mag de DSA bij
monde van haar coördinator overal haar
vermeend neutrale stem laten horen.
De Konventen worden niet gehoord.”
Je kan toch bezwaarlijk zeggen
dat de Dienst StudentenActiviteiten
haar werk niet doet?
“Maar de oplossing voor het logge
apparaat dat de studentenvoorzieningen
van de UGent is, kan toch niet zijn een
boekhoudkundige verantwoordelijke in
elk orgaan te planten die dan een zogezegd neutrale mening moet geven over
operationele zaken waar men geen notie
van heeft? Als je het mij vraagt, moet
het orgaan Konvent ofwel afgeschaft
worden ofwel in ere hersteld worden.
Deze constructie is op geen enkele wijze democratisch te verantwoorden. Laat
de DSA administreren, en de zelfregulerende Konventen opnieuw de operationele touwtjes in handen nemen.”

Drinken en rijden is
niet ok!

door Justine Vergotte

Je was een spring-in-‘t-veld. Een gedreven student, een goede vriendin, een
grote zus en een dochter om trots op te
zijn. Eén domme chauffeur was er nodig
om dat allemaal kapot te maken. Twee
dagen voor het tragische ongeval zaten
we nog te fantaseren over ons eerste
jaar op kot. Maar plots waren al jouw
dromen en verlangens uitgedoofd door
de duivel ‘alcohol’.
Rijden en drinken. Het gaat niet samen. Toch lijkt de meerderheid van de
mensen dit niet te beseffen. Het aantal
verkeersslachtoffers daalt, maar nog
steeds zijn er jaarlijks te veel mensen
die het slachtoffer worden van deze
dodelijke combinatie. Dé vraag blijft
wat er moet gebeuren voordat mensen
hun gedrag eindelijk gaan aanpassen?
Waarom gebeurt er niets totdat men
het zelf in dichte kring meemaakt?
Waarom wachten tot je eigen vriend of
zus, Pieter uit je studentenclub of Louise van de sportschool zelf het slachtoffer worden? Het alcoholslot komt er
maar niet door wegens ‘te duur’ en alcoholcontroles zijn al even schaars als het
concentratievermogen na twee pintjes.
Want ja, ook al na een goed glas is er 2,5
keer meer kans op een dodelijk ongeval.
Je reageert trager, je zicht neemt af en
je inschattingsvermogen gaat naar omlaag. Er is maar één afleiding nodig om
verkeerd te reageren. Een fataal ongeval is het gevolg. Een groot verlies dat
vermeden zou kunnen worden als we
niet de hele tijd aan onszelf zouden
denken. Elk mensenleven is waardevol en elk verlies ervan moet vermeden
worden. Wil jij echt de egoïst zijn die
zijn eigen leven of dat van een ander op
het spel zet?
Het begin van de verandering ligt bij
onszelf. Een aanpassing van onze attitude is essentieel. Daarom pleit ik voor
nultolerantie. Rijden en drinken gaan

niet samen, punt. Ook niet één slok. Een
natuurlijke reflex, zoals een gordel aandoen in de auto of je auto sluiten wanneer je hem geparkeerd hebt.
Want één slok leidt meestal tot meer.
Ook al hang je de stoere Jan uit en denk
je dat je nog kan rijden, je kan het niet.
Ik krijg de kriebels en word zenuwachtig als ik mensen hoor zeggen dat ze
nog steeds perfect kunnen rijden na drie
pintjes. Eén druppel zorgt voor een verkeerde reflex bij te hoge snelheid.
Stel je prioriteiten en wees verantwoordelijk. Organiseer een carpool met
je studentenclub of neem een taxi met
de vrienden van je vereniging.
Goed, die verandering zal niet gebeuren van de ene dag op de andere.
Dus geef de boodschap door aan je
vrienden, ouders en later aan je kinderen. Laten we van generatie op generatie doorgegeven dat rijden en drinken
niet samen gaan. Kies ervoor om jouw
leven en vooral dat van een ander niet
op het spel te zetten. Laten we samen
gaan voor de nul, zowel qua slachtoffers
als promille.■

Ik draag dit stuk op aan mijn vriendin en kotgenote Emilie Leus en alle
andere verkeersslachtoffers. Emilie en
twee van haar medestudenten lieten op
11 november 2009 het leven door een
jongeman die de controle over zijn wagen verloor na een nachtje feesten en
overvloedig alcoholgebruik.
Dit jaar werd er op 19 april weer de
jaarlijkse benefietloop gehouden. Wil je
meer weten over het project: www.fondsemilieleus.be
SCHAMPER 555
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Glazen plafonds en mannenbastions
Who run the world? Girls? Dan toch steeds nog niet aan de Vlaamse universiteiten. Slechts
één op vier professoren is een vrouw. Hoe hoger u op de hiërarchische ladder klimt, hoe
meer u het testosteron in de neusgaten voelt kriebelen. This is (still) a man’s world, Mr.
Brown.
door Simon Hoebeke, Esther Beeckaert en Barno Vanhollebeke

Aan alle Vlaamse universiteiten was
vier jaar geleden één prof op vijf een
vrouw. Een aantal jaar en heel wat beleidsplannen later zien we dat het aantal
vrouwelijke proffen stijgt. Uit berekeningen van onze redactie op basis van
de meest recente personeelsstatistieken van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR), blijkt dat er begin vorig
jaar iets meer dan één prof op vier een
vrouw was. Als we kijken naar de universiteiten onderling, dan is de Vrije
Universiteit Brussel met 30% overtuigend de primus van de klas. Daarna
volgen op korte afstand de KU Leuven (26%), de UAntwerpen (25%) en de
UHasselt (24%). Achteraan het peloton
vinden we onze eigen alma mater met
23% vrouwelijke proffen. Meer recente
cijfers, die dateren van eind vorig jaar,
geven wel aan dat de Universiteit Gent
de achterstand aan het dichtfietsen is:
ze klokt intussen af op 25%.

op de organisatie kan wegen als ze in
aantal met een derde vertegenwoordigd
zijn. Een genderevenwicht van één op
drie lijkt dus het doel te zijn. “Dat zou
mooi zijn”, klinkt het bij Sigried Lievens en Tine Brouckaert van de Gentse Beleidscel Diversiteit en Gender. “Al
moeten we niet per se streefcijfers willen opleggen.”

"De universiteit
is eeuwenlang een
mannenbastion geweest”
Deneckere

AANVAL OP HET
MANNENBASTION
Maar hoe komt het dat er zo weinig vrouwelijke proffen zijn? Rector
De Paepe: “Dat ligt aan een combinatie
van factoren. Vroeger was er gewoon
een grotere pool aan mannelijke doctorandi. Vandaag is dat fifty-fifty. Ook in
de reglementering zijn er geen obstakels meer. De verklaring ligt volgens
mij in het rollenpatroon dat nog steeds
in onze maatschappij aanwezig is. Veel
meer dan mannen overwegen vrouwen
wat de gevolgen van hun carrièrekeuzes voor hun gezin zijn. Ze moeten vaak
eerst met praktische en psychologische
barrières afrekenen voor ze de carrièresprong durven maken. Er is op dat vlak
al een mentaliteitswijzing aan de gang,
maar we zijn er nog zeker niet”.

WERK AAN DE GENDERWINKEL
Ondanks de stijgende evolutie vertellen de Vlaamse cijfers ons dat er nog
ruimte voor verbetering is wat betreft
de doorstroom. Hoewel bijna de helft
van de onderzoekers vrouwen zijn, telt
het ZAP (Zelfstandig Academisch Personeel) maar 26% vrouwelijke proffen. Dat
ZAP bestaat overigens uit verschillende
categorieën. Hoe hoger we daar op de
ladder gaan, hoe minder vrouwen we
aantreffen. Zo is bij de hoogste categorie, die van de gewoon hoogleraren,
slechts 13% een vrouw (zie grafiek).
Rector Anne De Paepe erkent dat er
zeker nog werk aan de winkel is: “Er is
zeker vooruitgang, maar het gaat toch
traag.” In het genderbeleidsplan van
de Universiteit Gent staat te lezen dat
een ondervertegenwoordigde groep pas
20
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Naast het zelfbewustzijn bij vrouwelijke academici moet er ook naar externe factoren gekeken worden om het
onevenwicht te verklaren. “De universiteit is eeuwenlang een mannenbastion
geweest, het kost tijd en moeite om een
evenwichtige genderverhouding in het
professorenkorps te bekomen”, aldus
Gita Deneckere, professor aan de vakgroep Geschiedenis en al jarenlang bepleiter van meer vrouwen aan de unief.
“Tot voor kort bestonden begeleidingsen selectiecommissies voor ZAP-functies vooral uit mannen”, voegt Lievens
toe. “Daar zat je met het ‘similar to me’effect. Uit onderzoek blijkt dat mensen
altijd sneller geneigd zijn te kiezen voor
mensen die op hen gelijken. Bij de benoemingen van proffen speelde dat logischerwijs ook meer mee.”
MÄNNER IM DICT
Ook zijn er belangrijke verschillen
tussen de verschillende faculteiten. Zo
scoort traditioneel de Faculteit Diergeneeskunde sterk als het gaat om het
aantal vrouwelijke professoren. Bij de
faculteiten die minder scoren, zien we
vooral enkele usual suspects zoals Ingenieurswetenschappen & Architectuur en
de Wetenschappen. Lievens en Brouckaert zullen daar de komende maanden
meer op inzetten: “We moeten de faculteiten afzonderlijk bekijken. Soms is het
effectief kwestie van een bepaalde cultuur of mentaliteit die er overheerst.”
Opvallend — of net niet — is overigens
het volledig mannelijke bestuur bij de
centrale diensten van de Directie Informatica- en Communicatietechnologie
(DICT).
MAG HET WAT UGENDER?
Universiteit Gent hinkt momenteel
dus lichtjes achterop. Nochtans bouwt
het al enkele jaren aan een veelzijdig
genderbeleid. Zo moeten de uitbreiding
van de kinderopvang, de gezinsvriendelijke vergaderuren en andere maatre-

gelen voor een betere work-life balance
zorgen. Op het vlak van loopbaanbegeleiding werd het mentoringprogramma
Menza in het leven geroepen. Daarmee
wil de universiteit haar postdoctorale
onderzoekers een betere begeleiding
bieden. Symbolischer dan de formele
beleidsmaatregelen was de verkiezing
van Anne De Paepe als eerste vrouwelijke rector. Een vrouw op het hoogste
schavotje kan andere vrouwen inspireren om zich sneller kandidaat te stellen
voor functies met een grote verantwoordelijkheid.

"In genderevenwichtige raden merk
je een grotere openheid in discussies”
Rector De Paepe
QUID QUOTA?
Sinds een drietal jaar werden quota
ingevoerd voor de beoordelings– en selectiecommissie voor ZAP, en ook bij de
voorbije verkiezingen voor de leden van
de bestuursorganen bestaan minimale
genderverhoudingen. Quota blijven
een omstreden, maar efficiënt middel.
Lievens: “Bij quota wordt vaak gezegd
dat men moet oppassen dat de kwaliteit niet daalt, maar daarmee impliceer
je natuurlijk dat de kwaliteit van vrouwen lager is. Daar gaan wij uiteraard
niet mee akkoord. We merken dat vrouwen door de quota sterker in de schoenen staan.” Ook rector De Paepe ziet
het heilzame effect ervan: “Ik hoor vaak
dat er pas veranderingen komen als er
quota zijn. We moeten streven naar zo
kort mogelijke periodes van quota, maar
ik geloof wel dat ze nodig zijn om een

koersverandering teweeg te brengen.
Er zijn uiteraard wel grenzen aan hun
toepassingsgebied.” De kandidaten van
de voorbije rectoraatsverkiezingen profiteerden zelf ook wat van het bestaan
van opgelegde minima. Deneckere: “De
verkiezing van een vrouwelijke rector
was mede het gevolg van een decreet
vanuit het Vlaams parlement. Dat dit
via een decreet moest gebeuren, wijst er
al op dat haar voorgangers nooit bijzonder veel werk hebben gemaakt van een
deftig genderbeleid aan onze universiteit. Met het huidige rectoraat is dit
toch wel veranderd.” Opvallend is wel
dat verkiesbare functies waarvoor geen
quota gelden, door mannen gedomineerd blijven. Markantste voorbeelden:
alle Gentse faculteiten hebben een mannelijke decaan. Als het van rector De
Paepe afhangt, zullen ook de decaanstoelen in de toekomst door meer vrouwen bevolkt worden. ”Ik verwacht dat
de dynamiek die er nu is in de bestuursorganen, meer vrouwelijke collega’s zal
stimuleren om als kandidaat voor het
decaanschap naar voren te treden.” Leiden genderevenwichtige vergaderingen
ook tot betere resultaten? De Paepe: “Je
voelt dat er een grotere openheid is in
discussies. De echte winst ligt echter in
de combinatie van vrouwelijke en mannelijke aanpak.”
Het mag duidelijk zijn: de vraag is
niet of het evenwicht tussen testosteron en oestrogeen er komt, maar wanneer. De wil en de plannen zijn er, alleen
de snelheid van uitvoering kan hoger.
Met een vrouwelijke rector, een politiek-maatschappelijk draagvlak en een
groeiende pool van vrouwelijke kandidates lijkt het academische glazen plafond langzaamaan af te brokkelen. U
zal de grond onder menig decanaat de
komende jaren vast voelen daveren.■
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Het nieuw elan van de studentenhuisvesting
Betaalbare, veilige en voldoende studentenhuisvesting op politieke agenda

Twee jaar na een serieuze opdoffer voor de Stad Gent, zit het studentenhuisvestigingsbeleid
weer op de rails. De Gentse aanpak heeft haar eigen plan gekregen en enkele Vlaamse parlementsleden komen nu zelfs aanzetten met een conceptnota voor overkoepelende Vlaamse
maatregelen. En dat allemaal voor uw stinkend kot. door Pieter De Smet, Brecht Vissers en Laetitia Mouton

cartoon door Bos Goderis

Onderwijsinstellingen en studentensteden zetten zich al jaren in om op
kot gaan betaalbaar te maken voor alle
studenten. Ook voor gezinnen die het
wat minder breed hebben. Zo voerde
de Stad Gent een regel in dat 20% van
de koten die door projectontwikkelaars
werden gebouwd aan een sociaal tarief
(max. 220 euro) aangeboden moeten
worden.
Al snel echter werd op Europees
niveau door het Hof van Justitie geoordeeld dat zoiets in strijd is met het
verbod op staatssteun waardoor de bewuste bepalingen uit het decreet door
het Grondwettelijk Hof naar de vuilbak
werden verwezen. Opschudding en reuring in de wandelgangen, dat spreekt.
“Over wat de concrete gevolgen van
de vernietiging zouden zijn, stelden de
meeste commentatoren zich afwachtend
op”, vertelt professor Maarten Dambre. “De stok achter de deur voor hun
beleid (Stad Gent kon op deze wet stoelen
om haar 20%-beleid te legitimeren, red.)
zijn ze door de vernietiging wel kwijt.”
Is het beleid van de Stad Gent na
deze klap gedrenkt in een bad van vi-

22

SCHAMPER 555

triool, of neemt het stadsbestuur met
opgeheven hoofd de bokshandschoen
opnieuw op? Oordeelt u vooral zelf.
SOCIAAL HARMONISEREN
De gedeeltelijke vernietiging van het
Grond- en Pandendecreet mag dan wel
een zekere terugslag hebben gehad op
het Gentse sociale huisvestingsbeleid,
“voor studentenhuisvesting maakte dit
weinig verschil.” Dat zegt althans Tom
Balthazar (SP.a), Gents schepen van
Wonen, Stadsontwikkeling en Openbaar Groen.
Voor Balthazar zijn er immers genoeg andere mogelijkheden om in voldoende infrastructuur te voorzien, ook
voor studenten. “Hier en daar is het
mogelijk de samenwerking vrijwillig
te organiseren. Wij trachten het sociale
aspect ook te handhaven in de projecten waar we zelf als stad bij betrokken
zijn, maar ook de onderwijsinstellingen
doen dat.”
Koenraad Belsack is algemeen manager bij Upgrade Estate, een belangrijke studentenhuisvester met onder meer

grote studentenprojecten in het Gentse. Upgrade Estate ontwerpt en bouwt
niet alleen, maar beheert ook de gebouwen. Belsack bevestigt dat er zeker nog
voldoende overleg en voeling is tussen
beheerders van die studentenhuisvesting en het stadsbestuur. Hij geeft ook
een pluim aan het stadsbestuur voor
haar Studentenhuisvestingsplan, dat de
beleidsvisie voor de rest van Balthazars
legislatuur moet voorstellen. “Chapeau
hoe men hier alle partijen, ook de privé,
mee aan tafel heeft gekregen.”
Het blijkt dat de Stad Gent de samenwerking met private initiatiefnemers
belangrijk vindt. In het Studentenhuisvestingsplan van schepen Balthazar staat dan ook dat de Stad Gent hen
vraagt rekening te houden met gereduceerde tarieven voor beursstudenten en
ook voor deze studenten een aanbod te
creëren.
“In de praktijk zijn er ook steeds
samenwerkingsakkoorden tussen studentenhuisvesters en de onderwijsinstellingen. We moeten er allereerst
voor zorgen dat er voldoende kwalitatief aanbod is, wat de betaalbaarheid
ten goede komt”, aldus Belsack.
De projectontwikkelaars waren immers niet enthousiast over de 20%-regel zoals die vroeger werd gehandhaafd
door de stad. Belsack: “Zo creëer je expliciet twee verschillende soorten prijzen in hetzelfde gebouw: de niet-sociale
en de prijzen voor het ‘tweederangskot’. In plaats van twee soorten koten
in hetzelfde gebouw op te leggen, is het
beter om voldoende kwaliteitsvolle kamers en studio’s te bouwen, waardoor
het gemiddelde prijsniveau gemiddeld
lager is en daarna, waar nodig, sociale
correcties te doen via de sociale dien-

ONDERWIJS

sten van de onderwijsinstellingen zelf.
Op die manier is ook de beheerder en
de medestudent niet op de hoogte van
wie wél een toelage krijgt en wie niet
en dat komt de sociale cohesie zeker
ten goede. Wij hebben in Gent enkele
praktijkvoorbeelden waarin we nauw
samenwerken met een onderwijsinstelling en het zijn prima sociale projecten
én ze zijn sociaal. Je kan het op een andere manier doen dan met de 20%-regel, zonder aan kwaliteit in te boeten.”
Volgens Belsack gaat het nu dan ook
de goede richting uit. “Ik denk dat de
Stad een duidelijk signaal gegeven heeft
door het algemeen bouwreglement
open te trekken. Heel wat privé-initiatieven zijn op gang gekomen waardoor
het aanbod vergroot. Dat zal de betaalbaarheid en kwaliteit ten goede komen.”
STUDENTENFLATS VOOR
IEDEREEN!
Met het studentenhuisvestingsplan
wil de Stad Gent duidelijk een coördinerende rol op zich nemen. Niet alleen
de informatie en planning neemt Gent
voor haar rekening, maar ook de regie
en de facilitatie van het beleid. Belangrijk blijft ook het initiatief ‘Kotagent’,
de digitale wegwijzer voor de kotstudent.
Voor Balthazar staat het ook buiten
kijf dat de toekomst van de kotenmarkt
zich niet beperkt tot koten als dusdanig.
“Een variabel aanbod is het codewoord.
Het studentengedrag verandert, en studenten hebben, mede door een gemiddeld langere studieloopbaan, ook nood
aan een breder aanbod van voorzieningen.”
Iets wat al langer hoog op de agenda
van het Gentse stadsbestuur staat, is
het leeghalen van de gezinswoningen
die door studenten bewoond worden.
“Ik weet, dat is leuk en vaak zelfs goedkoper. Ik verwijt de studenten niets. Het
is tegen de eigenaars dat we moeten optreden.”

De toon van Balthazar lijkt iets gematigder dan twee jaar terug, toen hij
in een interview met dit blad vooral met
een beschuldigende vinger naar de studenten leek te wijzen door te stellen dat
zij de federale wetgeving overtraden,
omdat hun domicilieadres niet in Gent
gevestigd is. Vandaag is hij genuanceerder: “Er worden naar schatting 2.700
woningen door studenten bezet, maar
het is niet zo dat dat stelselmatig wordt
opgezocht. Soms zal er controle zijn,
waarna zal gevraagd worden aan de eigenaar om deze door het stadsbestuur
verboden praktijken stop te zetten. Nadien een vergunning vragen (met strengere veiligheidsvereisten voor de eigenaar,
red.) is ook mogelijk, maar zoiets kan
dan weer niet voor alle panden.”
Wat al een tijdje door Balthazar geopperd wordt, is het vullen van de specifieke markt voor studentenflats. “Daar
kunnen dan drie of vier studenten in,
en zo komen we ook tegemoet aan de
vraag naar variatie en tegelijk gebruiken we de ruimte optimaal.”
Met de studentenflats is volgens
Belsack ook de belangrijkste vraag en
nood gedekt: “Wat belangrijk is bij die
studentenflats, is dat die zeer goed beheerd moeten worden. Op dat vlak hebben we hier in Gent al behoorlijk wat
expertise. We zitten alleszins op de goede weg.”
NAAR EEN VLAAMS BELEID
Katrien Schryvers (CD&V), Vlaams
parlementslid, trommelde enkele andere CD&V-parlementsleden op om
verschillende wanpraktijken met betrekking tot studentenhuisvesting aan
te pakken. Veel vijven en zessen later
persten ze er een conceptnota uit die
eventueel als basis voor toekomstige
wetgeving hieromtrent moet dienen.
“De conceptnota kwam tot stand
in samenwerking met de VVS”, zegt
Schryvers. “We hebben eerder ook
overleg gehad met huisvestingsdiensten van de KU Leuven. Het is moeilijk

om daarbovenop nog eens met de private huurmarkt te gaan praten, omdat
die minder goed georganiseerd zijn.
Maar zij zullen wel nog aan bod komen
in de parlementaire context. We willen
de huurder, net als de verhuurder meer
zekerheid geven.” Al lijkt het erop dat
vooral de studenten baat hebben bij de
conceptnota.
Zo willen de auteurs van de nota
meer rechtszekerheid geven aan de
huurders. “Verschillende jaren geleden
toen ik in de kamer zat, had er iemand
in de gemeenschap problemen met een
kot”, zegt Schryvers. “Er waren wan-

"Door de privé tot
sociale tarieven te
verplichten, creëer je
een tweederangskot"
Koenraad Belsack
toestanden en geen regelgeving om op
terug te vallen. In 2009 ben ik daarmee
aan het werk gegaan.”
De huurhernieuwing dient bijvoorbeeld veel gemakkelijker te verlopen
volgens de conceptnota. Zo zou de verlenging van het contract stilzwijgend
moeten kunnen plaatsvinden en steeds
aan dezelfde huurprijs behoudens indexering.
Een waarborg zou volgens de nota
ook niet meer dan een maand huur mogen bedragen. Nog wil de conceptnota
flexibelere contracten, voor mensen die
geen twaalf maanden in een kot willen blijven, stimuleren. Verder valt er
te lezen dat er moet worden ingezet
op kwaliteit en veiligheid, iets waar de
stad Gent al mee bezig is. “Niet elke
verhuurder is een huisjesmelker”, aldus
Schryvers. “Maar er zijn wel nog steeds
misstanden.” ■
SCHAMPER 555

23

STUDENT-ONDERNEMER

Winfri
De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag
uit kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen.
door Selin Bakistanli
Student-ondernemer zijn is daar een van.

foto door Brecht Vissers

Freecycle is een concept dat mensen
blij kan maken, maar ook voor veel ergernissen kan zorgen. Voor rechtenstudent Dries Van Langenhove was de
online weggeefwinkel zowel een bron
van frustratie als van inspiratie. Tijdens
een les familierecht had hij voor zichzelf beslist dat hij een Freecycle 2.0 kon
maken. Ziedaar de geboorte van Winfri. Dit platform moet niet enkel een
nieuw soort weggeefwinkel worden,
maar is ook een plaats waar bedrijven
wedstrijden kunnen organiseren. “Het
mooie aan Winfri is juist die synthese.
De consument wint, want zij kunnen op
een betere manier freecyclen en tegelijkertijd wedstrijden van bedrijven winnen. Voor bedrijven is het dan weer een
aangename manier om met consumenten in contact te komen.”
WINNEN MET WINFRI
De enorme Freecycle community
kampt met enkele logistieke problemen,
waar Winfri een oplossing voor moet
bieden. “Wij willen de Facebookgroepen vervangen door een platform dat
eerlijk en transparant is”, legt Dries uit.
“Het potentieel van de weggeefgroepen is beknopt doordat er veel fouten
zijn ingeslopen. Wat vaak gebeurt, is
dat mensen met zielige verhalen op de
proppen komen om toch iets te kunnen
krijgen. Zo’n verhalen zijn eigenlijk een
domper op de duurzame interactie tussen mensen.”
Weinig ondernemers zijn geïnteresseerd in het Freecycle concept. Reden?
Het is een gratis initiatief. Geen geld
dus. Door het concept te combineren
met een wedstrijdelement, wordt winst
wel mogelijk. “Als bedrijven nu een
wedstrijd willen organiseren, gebeurt
dit vaak door externe, dure marketingbureaus. Ik wil deze arbeidsintensieve
manier vervangen door een systeem
24
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waar bedrijven Freecycle-gewijs zaken
kunnen weggeven aan consumenten.
Met Winfri wil Dries het panel marketing executives vervangen door algoritmen en software. “Ons systeem zal heel
wat goedkoper zijn, wat maakt dat ook
kleinere bedrijven wedstrijden zullen
kunnen organiseren. Dankzij de tailored
advertising possibilities kunnen firma’s de
parameters naar believen aanpassen en
kunnen alle soorten bedrijven gebruik
maken van Winfri.
STAND VAN ZAKEN
Momenteel is een eerste versie van
de website af. Toch zullen we tot de zomer moeten wachten voor de grote onthulling. “Ik wil geen half werk leveren.
Winfri moet een kristalhelder imago
hebben dat staat voor eerlijkheid en duurzaamheid.” Zij
die zich — nog voor het cool
is — nu al willen inschrijven
kunnen dit wel al doen op de
site, www.winfri.com.
“Het is de bedoeling dat
mensen op eender welk moment van de dag hun gsm
kunnen bovenhalen en met
een druk op de knop kunnen
meedoen aan wedstrijden en
weggeefacties. Dit alles zonder telkens hun gegevens te
moeten geven of achteraf
spam te krijgen”, zegt Dries.
“Winfri moet een gebruiksvriendelijk en bereikbaar platform zijn voor iedereen.”

Anton Van Moere, die burgerlijk ingenieur computerwetenschappen studeert, en Stein Maerivoet, student
industrieel ingenieur ICT. “We hebben
een heel goede verdeling in ons team.
Ik moet mij geen zorgen maken over
de ontwikkeling van de website en de
app, terwijl mijn teamgenoten zich niet
moeten bezighouden met interviews in
Schamper en dergelijke. Zo’n verdeling
is cruciaal voor een onderneming.”
Dries is ervan overtuigd dat er in
elk probleem een opportuniteit schuilt.
De grootste tip die hij aspirant-ondernemers dan ook wil meegeven is dat ze
zich niet moeten ergeren aan dagelijkse
problemen, maar juist moeten proberen
om er iets aan te doen. ■

WIE MAG MET
SCHAMPER PRATEN?
Wie de man voor de schermen is, is inmiddels duidelijk. Voor technische hulp kan
deze creatieveling terecht bij

Mag wel met Schamper praten.

INTERNATIONAAL

Hikikomori: sociale isolatie in Japan
Ze zijn jong en in de fleur van hun leven. Toch kiezen ze ervoor om zich op te sluiten in
hun kamer van 6m² met enkel een computer, tv en gameconsole. Hikikomori of sociale terugtrekking is een fenomeen van Japanse oorsprong dat wereldwijd steeds meer slachtoffers kent.
door Justine Vergotte en Nicolas Van Laere
Het gaat voornamelijk over mannen
van 16-30 jaar. Ze sluiten zich jaren op
in een kamertje met enkel een bed, een
televisie en een computer. Ze leven ’s
nachts en houden zich dag in dag uit bezig met online gamen, manga en anime.
Zo vermijden ze alle contact met de buitenwereld en zelfs hun familie.
Wat drijft deze jongeren tot de radicale beslissing om zichzelf jarenlang op
te sluiten?
DRIJFVEER
Ten eerste is er het hoog competitieve onderwijssysteem in Japan dat zorgt
voor enorm veel stress bij jongeren. Al
van jongs af aan worden kinderen onder druk gezet door hun familie en omgeving om goede resultaten te halen.
Kinderen voelen zich vaak niet geliefd
door hun ouders en worden bestempeld
als de schande van de familie wanneer
ze slecht scoren. Toegangsexamens
voor het betreden van een school die
slechts één keer per jaar georganiseerd
worden, zorgen voor een nog hogere
druk. Het is zelfs niet ongewoon om
voor bijlessen een toegangsexamen te
moeten afleggen.
De schuld ligt natuurlijk niet volledig bij het onderwijssysteem. Persoonlijkheid speelt ook een grote rol.
Vaak zijn deze jongeren verlegen en
hebben ze het moeilijk om te communiceren met anderen. Er zijn ook vele
discussies omtrent het ontstaan van hikikomori. Vaak wordt het gezien als een
ziekte op zich, maar anderen zien het
als een symptoom van andere persoonlijkheidsstoornissen zoals depressie of
OCD.
Ook de Japanse traditionele cultuur
draagt bij tot het ontstaan van hikikomori. Zo is het normaal voor jongeren
om te blijven wonen bij hun ouders na
het afstuderen. Geen druk dus om een

eigen huisje te zoeken. Uiteraard wordt
wel verwacht dat ze een eigen carrière
opbouwen, maar een groot aantal jongeren weigert dit te doen. Gezinnen
hebben veelal maar één kind, waardoor
ze hem of haar zo ver pushen tot het
kind het niet meer aankan.
Bovendien zet de harde werkdruk
zich verder in het werkleven. Ziektedagen worden niet opgenomen en
overuren en weekendloze weken zijn
schering en inslag.
UITWEG
Is er nog een uitweg voor deze jongeren uit hun hikikomori-bestaan? Er
heerst nog steeds een taboe rond het fenomeen. Het probleem wordt ook vaak
ontkend en de familie komt er vaak niet
voor uit dat hun kind een hikikomori
is. Ze schamen zich en willen de goede naam van de familie niet aantasten.
Wanneer hikikomori toch beslissen om
hulp te zoeken worden ze dikwijls be-

handeld als patiënten die lijden aan depressie en angststoornissen.
Niettemin is er verbetering op
komst: nieuwe initiatieven zoals New
Start worden opgezet. Hierbij gaan
jonge mensen praten met de hikikomori
in hun huis, en proberen ze op die manier bevriend met hen te geraken en ze
uit hun slaapkamer te lokken. Tenslotte zetten ook ex-hikikomori zich in. Zo
opende iemand een koffieshop waar genezende hikikomori werkervaring kunnen opdoen, sociale interactie ervaren
en zich zo herintegreren in de maatschappij.
Ondanks deze initiatieven blijven er
vele gevallen onbekend en dus onbehandeld. Ook voor oudere hikikomori is
er nog weinig hoop. Japan zal enkele
grote aanpassingen moeten doen en enkele tradities moeten doorbreken om
zijn volk alerter te maken voor dergelijke problemen. ■
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UW RANGEROVER DOODT SALAMANDERS
Uit een recente studie van Mark Urban, ecoloog aan de University of Connecticut, blijkt dat bepaalde diersoorten
sneller uitsterven door de stijgende
temperaturen op onze planeet. De gebieden die hier het meest onder lijden
zijn Zuid-Amerika, Australië en NieuwZeeland. Noord-Amerika en Europa
worden hier iets minder door getroffen. Als de opwarming van de aarde aan
hetzelfde tempo blijft doorgaan, zal één
op zes diersoorten bedreigd zijn met
uitsterven, zo blijkt. De meest kwets-

door Vanessa McClelland

bare dieren zijn dieren die een specifieke habitat nodig hebben om te kunnen
overleven, zoals reptielen en amfibieën.
IJsberen hebben al langer moeite om
zich aan te passen aan de stijgende temperaturen, onder andere door het smeltende poolijs. Dankzij het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen werden
de emissiewaarden vorig jaar voor het
eerst in 40 jaar gestabiliseerd. Toch was
2014 het warmste jaar sinds de eerste
metingen.

PLANTEN SMOREN OOK
Dat passief roken schadelijk is voor
uw gezondheid, wist u al. Onderzoekers
hebben onlangs ontdekt dat ook planten passief roken. Dirk Selmar van de
Technische Universität Braunschweig
in Duitsland heeft met zijn team een onderzoek uitgevoerd naar het effect van
sigarettenrook op pepermuntplanten.
De planten werden blootgesteld aan
de rook van elf sigaretten. Al na twee
uur hadden deze planten enorm hoge
waarden nicotine in hun bladeren. Uit
het onderzoek bleek dat de planten via

STEENGOEDVLEES
Antropologen hebben een grot ontdekt in Cheddar, Engeland, waar jagerverzamelaars zo’n 15.000 jaar geleden
verbleven. Deze mensen behoren tot
het Magdalénien, een cultuur van de
late steentijd in West-Europa. In deze
grot, Gough’s Cave, werden beenderen
gevonden van zowel dieren als mensen. Na nader onderzoek bleek dat het
om de beenderen ging van drie volwassenen, twee tieners en een driejarig kind. Opmerkelijk aan deze vondst
is dat de beenderen tekenen vertonen
van wonden die werden gemaakt met
28
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stenen werktuigen, maar vooral dat er
ook tandafdrukken op te zien zijn. De
antropologen vermoeden dat het gaat
om kannibalisme naar aanleiding van
een bepaald begravingsritueel. Silvia
Bello van het Natural History Museum
in Londen leidde in 2011 een onderzoek in Gough’s Cave waar toen drie
schedels werden gevonden die waren
omgevormd tot drinkbekers. Met de
recentste vondsten in deze grot is het
nu duidelijk dat kannibalisme een rol
speelde voor deze volkeren in de behandeling van de doden. ■

hun wortels zelfs nicotine uit de grond
halen. Het is dus mogelijk dat plantentelers die in de buurt van hun planten
roken een hoger nicotinegehalte in hun
planten veroorzaken. Deze vaststelling
kan verklaren waarom er sporen van nicotine gevonden zijn in bepaalde kruidentheeën. Volgens Selmar is er geen
reden tot paniek wat betreft de impact
op de gezondheid van consumenten.
Verder onderzoek is wel nodig om de
gevolgen hiervan beter in beeld te brengen.

VOOR EENS, VOOR ALTIJD

Park Meeters over ratio en sentiment
Als moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde
tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken. En aantonen dat zijn stiekeme passies voor tekenen en algebra prima samengaan in
uw hersenen.
door Suzanne Grootveld

cartoon door Robbe Verschueren

Recentelijk trok ik, gewapend met
plakkaat en flyers, er nog eens op uit om
de waarheid aan het licht te brengen.
Mijn reis bracht mij in het studentenoord De Brug. Vele hongerige studenten hadden zich reeds verzameld en net
toen ik wou beginnen aan mijn verhaal
waarin ik onweerlegbaar uitleg dat de
maanlanding een schijnvertoning is,
viel mij iets op. De studenten waren onderverdeeld in letter tegen
cijfer, taalkundige tegen rekenaar. Is hier sprake van
een ware geestessplitsing,
of is het eerder de inherente
hokjescultuur van de academische wereld?

wel een dominante rol speelt. Dit begrip, genaamd cerebrale dominantie,
is in 1860 ingevoerd door John Hughlins Jackson. Een functie kan zijn het
verwerken van taal, welke in de meeste
gevallen wordt geassocieerd met de linkerhersenhelft. Bij gezichtsherkenning
is de rechterhelft dan weer het dominantste.

FYSIEKE SPLITSING VS.
MENTALE SPLITSING
De hersenen zijn fysiek
opgesplitst in een linker- en
rechterhelft. Achter deze
splitsing zien sommigen
een betekenis — zo zou de
linkerhelft van de hersenen
instaan voor logica en strategie. De rechterhelft aan de
andere kant gaat over intuïtie en creativiteit. Yin versus yang. Dit
zou betekenen dat een persoon een van
de twee helften meer gebruikt dan de
andere. Volgens die logica kan je, door
je met de juiste zaken bezig te houden,
een van de twee helften ‘trainen’. Hersengymnastiek, wat een quatsch. De
taken van de hersenen kunnen niet zomaar, lukraak, opgedeeld worden. Wie
dat denkt snapt er duidelijk helemaal
niks van. De hersenen zijn een complex
systeem waar beide helften direct met
elkaar in verband staan.
Maar goed, voor ik te opgewonden
geraak, wil ik duidelijk maken dat binnen een functie een van de twee helften

KUNSTENAAR VS. WISKUNDIGE
GENIE
Een andere manier om naar de zaken
te kijken is de opsplitsing tussen alfa- en
bètawetenschappen. Hiertussen horen
ook nog de gammawetenschappen. Een
compleet scheefgetrokken hokjesmentaliteit en iets waar jullie academisch
gepeupel zich dicht aan vastklampt.
Rond de Blandijn lopen de spirituele
hippies rond. Bij de Sterre aan de andere kant huist de rationele, maar oh zo
saaie wetenschapper.
Wist u dat er gedacht wordt dat alfa’s en bèta’s er een andere manier van

probleemoplossend nadenken aan over
houden? De op het sentiment gerichte
alfa’s richten hun aandacht in vele verschillende richtingen, reflexmatig en op
gevoel, tot er een beslissing gemaakt
wordt. De regio die hoort bij het verwerken en uiten van emoties zit in de
kleine hersenen, gelegen nabij de hersenstam. De hersenstam is geassocieerd
met reflexen, oftewel de automatische
piloot van het lichaam. Al
gaan emoties niet zo reflexmatig, de tijdspanne
waarin emoties verwerkt
worden gaat snel. Zo kan
men wel eens uit zijn slof
schieten. Het rationele
denken aan de andere kant
ligt verder in de hersenen,
waar alles minder reflexmatig te werk gaat. Zo
zullen de weloverwogen
bèta’s stapsgewijs en afwegend hun richting naar het
juiste antwoord vinden.
Dit verhaal neigt meer
naar het verschil tussen
spiritueel leider en seriemoordenaar en heeft niks
te maken met de gemiddelde student. Het is complete onzin om
in de mens een onbestaande tweespalt
te proberen vormen. Wetenschappers
hechten niet enkel waarde aan causale
verklaringen, de interpretatie van gegevens en de betekenis hiervan spelen een
onbetwistbare rol. Eentje waar taal en
creativiteit een sleutelelement vormen.
Maar ook de kunstenaar zoekt net als
de wetenschapper naar ratio en waarheid. Niet enkel in de natuurwetenschappen vindt men universele wetten
terug. ■
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Neutronenbommenstickers

De Organisation européenne pour la recherche nucléaire, of het CERN, bestaat ondertussen
zo’n 65 jaar. In die jaren werd heel wat verwezenlijkt door duizenden gepassioneerde wetenschappers. En een deel van dat talent komt rechtstreeks uit onze universiteit.
door Andries Rosseau en Olivier Vander Bauwede

Iedereen kent het CERN ondertussen wel al, of het nu is dankzij de
klepper van Dan Brown of door de
ontdekking van het higgsboson (BroutEnglert-Higgs-deeltje bekt helaas niet
zo lekker) enkele jaren terug. Bij die
ontdekking kreeg onze landgenoot
François Englert een welverdiende
Nobelprijs voor de Natuurkunde en
werd het CERN-instituut in Genève fel
in de spotlights geplaatst. Dat was een
opsteker – het bestaan van die peperdure deeltjesversnellers was weer gerechtvaardigd.
JOUW FAVORIETE BRON VAN
PROCRASTINATIE
Het CERN begon na de Tweede
Wereldoorlog als project om Europa
opnieuw op de wereldkaart te krijgen
op vlak van wetenschap. Enkele vooraanstaande wetenschappers, waaronder
Niels Bohr, wilden een wetenschapscentrum bouwen waar alle Europese
landen konden samenwerken en de
kosten voor nucleair onderzoek delen.
Deze pioniers bouwden enkele jaren la30
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ter de eerste deeltjesversneller met de
fantastisch leesbare naam: de Synchrocyclotron. SC voor de vrienden natuurlijk.
In de jaren zestig werd het bestaan
van antikernen aangetoond. Dat zijn
atoomkernen gemaakt uit antimaterie. Antimaterie gedraagt zich net als
gewone materie, maar heeft de tegengestelde lading van zijn symmetrische
tegenhanger. Wat ook wel tof is, is dat
als je een grammetje antimaterie tegen
een grammetje gewone materie smijt, je
een schattige explosie krijgt equivalent
aan zo’n slordige 43.000 ton dynamiet.
In de film ‘Angels and Demons’, naar
het boek ‘Het Berninimysterie’ van de
eerder genoemde Dan Brown, wordt
zo’n gram antimaterie gestolen met als
doel het Vaticaan op te blazen. Gezellig, toch? Gelukkig loopt het in de echte
wereld zo’n vaart niet en kan het CERN
(nog) geen nucleaire wereldmacht worden. Mocht alle antimaterie die ooit geproduceerd werd in het CERN samen
ontploffen zou je er nog geen kopje thee
mee kunnen verwarmen.
Het CERN is ook verantwoordelijk
voor jouw favoriete bron van procras-

tinatie: het legendarische internet. In
1990 ging de eerste site volledig viraal
op het CERN-net en werd ze massaal
geshared en geliket. Iedereen plaatste
een selfie met de befaamde webserver
op Instagram en tweette vrolijk over de
nieuwste revelatie. Maar niet heus.
I’LL TAKE YOUR BRAIN TO ANOTHER DIMENSION
De UGent speelt een belangrijke rol
in het monitoren en bouwen van een
van de belangrijkste detectoren aan
het CERN, de CMS, ofwel de Compacte Muon Solenoïde. Daarmee werd het
higgsboson voor het eerst met zekerheid bevestigd. Nu wordt er gezocht
naar het bestaan van donkere materie
en naar extra dimensies naast de reeds
bekende vier uit Einsteins relativiteitstheorie. De muondetectoren registreren
muonen _ zo precies mogelijk in de tijd
en proberen hun beweging zo nauwkeurig
mogelijk te volgen. Een muon is een soort
zwaar elektron dat een vervalproduct kan
zijn van bijvoorbeeld een higgsdeeltje. Onder leiding van Michael Tytgat, profes-

WETENSCHAP
sor in de deeltjesfysica en UGentpionier aan
het CERN, werden de afgelopen drie jaar
vijftig nieuwe detectoren gebouwd en getest door de UGent. De onderzoekers hier
dragen vooral bij aan de _Resistive Plate
Chambers, de gasplaten die muonen
vooral in de tijd situeren. De experimenten die het CMS registreert, komen
uit de LHC of Large Hadron Collider, de
27 kilometer lange buis waarin elementaire deeltjes bijna aan de lichtsnelheid
tegen mekaar botsen. Uit deze enorm
energierijke botsingen komen exotische deeltjes voort die een fractie later
opnieuw vervallen in courantere deeltjes, maar waarvan de sporen heel wat
kunnen leren over het oorspronkelijke
deeltje.
Wie dacht dat het produceren van
zo’n detector van een leien dakje liep,
botst algauw tegen internationale politiek. “Aangezien het CERN een wereldwijd project is met een jaarlijkse
fundering van zo’n 1,2 miljard euro,
moeten de economische belangen van
elk land vertegenwoordigd worden”,
zo zegt Michael Tytgat. “Verschillende
onderdelen van onze detectoren worden gemaakt in China en Zuid-Korea,
wat goed is voor de ontwikkeling van
die landen, maar niet altijd onder de
beste kwaliteitsnormen gebeurt, waardoor kleine defecten aanwezig zijn die
het productie- en meetproces bemoeilijken.”

Voor die onbekende natuurkunde zijn
gigantisch veel theoretische modellen
beschikbaar. Elke fysicus komt wel met
een modelletje op de markt tegenwoordig. Er is echter een hoofdkandidaat, het
model voor supersymmetrie, en daar
zetten we momenteel op in. We willen
met de verbeterde LHC enkele van die
supersymmetrische deeltjes produceren. De zoektocht naar supersymmetrie
is al bezig sinds de jaren tachtig, maar
we geloven dat de verbeterde LHC het
lichtste spectrum van deze deeltjes kan
produceren en ons verder op weg kan
helpen met onze queeste.”
ZWARTE GATEN EN DEMONEN
Bij elke upgrade van een deeltjesversneller zijn er altijd groeperingen die
moord en brand schreeuwen. Het zijn
vaak fanatieke religieuze groeperingen
— met een verrassend grote aanhang
— die beweren dat de LHC de deuren
naar de hel in een andere dimensie zal
openen en de aarde in vlammen zal
doen opgaan. Ze citeren daarbij prominente wetenschappers, zoals Stephen
Hawking, om hun betoog kracht bij
te zetten en mensen te overtuigen de
grootste deeltjesversneller ter wereld
te boycotten. Ook zijn er mensen die —
het klinkt toch al iets aannemelijker dan
satan — geloven dat het CERN plots

een zwart gat zal creëren dat de aarde
zal opslokken, of alleszins aanzienlijke
schade zal aanrichten. “Het is theoretisch inderdaad mogelijk dat er microscopisch kleine zwarte gaten gecreëerd
worden tijdens een botsing,” zegt professor Tytgat, “maar die zouden meteen
weer verdwijnen en slechts een gravitatiespoor achterlaten op onze monitoren,
wat zelfs erg interessant zou zijn voor

" Alle antimaterie
die hier ooit geproduceerd is zou nog
geen kopje thee kunnen verwarmen"
verder onderzoek. Als zulke zwarte gaten inderdaad te creëren zijn, gebeurt
dit waarschijnlijk al constant in onze
atmosfeer. Daar zijn de energieën ook
hoog genoeg, en de aarde is in die miljarden jaren nog steeds niet verzwolgen
door zo’n zwart gat.”■

DE QUEESTE NAAR
SUPERSYMMETRIE
De LHC lag de afgelopen twee jaar
stil om een volledige upgrade te krijgen. Het energieniveau ging drastisch
omhoog en de beveiliging van de apparatuur werd aangescherpt om in de
toekomst nieuw onderzoeksterrein te
ontginnen. Over de toekomst is professor Tytgat positief: “Het vlaggenschip
was eerst het higgsdeeltje, maar dat
paste sowieso in het standaardmodel.
De ontdekking ervan, daar was niets
vreemds aan. De volgende stap is aantonen dat het standaardmodel niet volledig is, dat er nog fysica daarbuiten is.

Schoon zwart gat
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Nerdy fact and figures
•Er zijn zo’n twintig miljoen botsingen per seconde in de LHC, de precieze
timing van deze evenementen is dus
zeer belangrijk.
•Het CERN verwerkt jaarlijks zo’n
vijf zettabytes (of vijf triljard bytes)
aan informatie, dat is een 1 met 21 nullen achter. De totale (permanent) opgeslagen hoeveelheid informatie op aarde
bedraagt ‘slechts’ een halve zettabyte.
•De energie in elke uitgestuurde
bundel (zelfs voor de upgrade) is groot
genoeg om een hogesnelheidstrein te
versnellen tot 200 km/u en 900 kg ijzer
te smelten. Al deze energie zit in een
protonenbundel van slechts een nanogram.
•De LHC bewaart 1% van al het beschikbare helium op aarde voor de koeling van hun apparatuur.

Kosmologie voor dummies
DONKER UNIVERSUM
Alle materie die wij kennen en kunnen waarnemen maakt slechts een klein deel
uit van het universum. Naar schatting 4,9 procent van het universum bestaat uit
materie, opgebouwd uit atomen. De overige 95,1 procent zou bestaan uit ‘donkere’
materie en ‘donkere’ energie.
DONKERE MATERIE
Donkere materie blijft een onbewezen hypothese, maar biedt de beste uitleg voor
een vraagstuk waar de wetenschap al langer op knaagt: wat houdt sterrenstelsels
samen? Aangezien de zichtbare materie niet genoeg massa bezit om voldoende
zwaartekracht te creëren die een sterrenstelsel zou bijeenhouden, moet er onzichtbare materie zijn die dit wel doet, of zo veronderstellen de meeste wetenschappers
toch vandaag.
DONKERE ENERGIE
Terwijl donkere materie zo’n 27 procent van het heelal zou uitmaken, blijft er
nog een veel groter mysterie. We weten al langer dat het heelal uitdijt sinds de
oerknal maar eind jaren negentig ontdekten we dat die uitdijing ook versnelt, in
tegenstelling tot wat we verwachtten. Een mogelijke verklaring voor deze versnelling zou donkere energie zijn, een soort kosmologische constante die werkt als een
negatieve zwaartekracht.
SUPERSYMMETRIE
Supersymmetrie, ook SUZY genoemd, is een voorgestelde theorie binnen de
deeltjesfysica die het standaardmodel van elementaire deeltjes zou uitbreiden. Met
SUZY zouden we mysteries binnen dat standaardmodel kunnen verklaren, waaronder het higgsboson, en mogelijks zelfs donkere materie. ■
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Ebolang zal ze leven
“Ebola, ebola”, we zongen het allemaal verkeerd mee met nationale trots Stromae. De epidemie is al een tijdje niet meer in de media verschenen, maar heeft de crisis wel haar laatste
kaarsje uitgeblazen? We gingen te rade bij professor Steven Callens.
door Selin Bakistanli

Vorig jaar brak in West-Afrika de
ergste ebola-epidemie ooit uit. Momenteel is in de landen die het hardst
getroffen zijn het aantal gevallen sterk
gedaald: in Guinee zijn er nog 22 gevallen per week, in Sierra Leone 11 en
Liberia is nu reeds een maand ebolavrij.
“De media zijn vooral geïnteresseerd in
het spectaculaire, natuurlijk”, probeert
Callens de radiostilte over ebola te verklaren. “Een aantal gevallen die lokaal
aanwezig zijn, zijn niet interessant. Ook
is het logistiek vaak moeilijk om tot bij
die mensen te komen.”
Desondanks is professor Callens er
wel van overtuigd dat aandacht in de
pers handig kan zijn, en niet enkel om
mensen bewust te maken van het bestaan van dergelijke ziektes. “Het grote
gevaar met de interesse van de media,
en dan vooral met het voorbijgaan van
de interesse, is dat de financiering om
die ziektes te bestrijden proportioneel
ook daalt. Mensen zullen minder giften
doen en ook overheden zullen niet meer
investeren.”
’T IS ME WA, DIE EBOLA
“Alle epidemieën lopen uiteindelijk
af ”, stelt de ervaren dokter ons gerust.
“Het gevaar bij ebola is dat er toch nog
sporadische gevallen zullen zijn die lang
kunnen aanslepen, omdat er minder
controle is. Dit komt in Guinee onder
andere door het wantrouwen tegenover
de overheid en de gezondheidswerkers.
Guinee komt uit een burgeroorlog en
wordt nu terug opgebouwd, wat gepaard gaat met corruptie. De mensen in
die landen hebben ook lange tijd geen
basisgezondheidszorg gehad. Ze geven
hun eigen invulling aan ziekte, voor hen
is het bijvoorbeeld niet meer dan normaal dat ze naar de toverman gaan als ze
ziek zijn. Pas in laatste instantie zullen
zij zich tot het ziekenhuis wenden.”

Emerging diseases, zoals ebola, kunnen lelijker huishouden in gebieden als
Afrika dan bij ons in het Westen. Waar
een zwak gezondheidssysteem gepaard
gaat met een zwakke overheid is het
makkelijker voor zo’n ziektes om zich te
verspreiden. “Een uitzondering hierop
vormen enkele landen die al eerder te
kampen hadden met een epidemie en
die deze bij de tweede keer goed onder controle kregen, zoals bijvoorbeeld
Congo afgelopen jaar deed.
PLACEBOLA

is duur en enorm gereglementeerd om
misbruiken te voorkomen. In het geval
van een ebola-epidemie werkt dit niet
zo goed. Zo’n epidemie duurt slechts
een paar maanden en tegen dat het dossier langs het ethisch comité en de regulatory agencies is gepasseerd, is de
epidemie eigenlijk al voorbij.”
“De logistiek en regelgeving is
enorm, er is een hele machine nodig
om iemand een experimenteel geneesmiddel te kunnen geven”, probeert de
professor te verklaren waarom er voor
terugkerende epidemieën toch geen
haalbaar tegenmiddel is. “Het is ook zo
dat deze crisissen vaak ver weg van de
hoofdsteden uitbreken, waar veel mensen nog nooit een blanke hebben gezien.
Er gaat veel tijd over om die mensen uit
te leggen waarom je daar bent, die begrijpen dat meestal niet. Je kunt hen
toch moeilijk zeggen dat je daar bent
om een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie te doen …” ■

“De Wereldgezondheidsorganisatie
heeft te laat gereageerd op de epidemie,
wat zij later ook hebben toegegeven.
Wat mij verwondert, is dat zo’n epidemieën bijna jaarlijks terugkomen, maar
dat het nog altijd moeilijk lijkt om middelen te vinden om alles onder controle
te krijgen. Het wiel moet telkens opnieuw uitgevonden worden”, uit Callens
zijn frustratie. “Om mensen en middelen te mobiliseren moeten we altijd via
de politiek gaan. Dat verwondert mij.
Al weet ik dat het duur is
om bijvoorbeeld mensen
getraind te houden als er
geen epidemieën zijn. Dit
zie je ook aan de fondsen:
in zo’n periodes gaan die
omlaag en kan je weer opnieuw beginnen.”
Een
geneesmiddel
ontwikkelen gebeurt via
verschillende fases van
onderzoek: de preklinische, de eerste, de tweede
en de derde fase. De preklinische fase, die meestal
in labo’s en op proefdieren
gebeurt, was afgerond
voor de huidige epidemie
Is that a thermometer in your pocket,
er was. “Eerste, tweede
or are you just happy to see me?
en derde fase-onderzoek
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Hoaxerij en hocus pocus
U wordt constant beduveld, bedot en beetgenomen. Niet alleen zitten er soms maar zeven
worstjes in een doosje van acht, maar ook de wetenschap is tegenwoordig niet meer te vertrouwen. Als het dat ooit al was.
door Brecht Vissers en Olivier Vander Bauwede
Het was niet schön van Jan Hendrik
Schön: zijn papers over halfgeleiders
aan het begin van de 21e eeuw, die de
basis voor organische elektronica moesten vormen, waren populair, gelauwerd
zelfs. Alleen kon niemand zijn experimenten reproduceren en de resultaten
verifiëren. Geen probleem: de materialen waarmee hij werkte waren van hoge
kwaliteit, zei hij. Tot bleek dat hij grafieken in drie verschillende papers herbruikte, bij andere experimenten. Er
moet een foutje gebeurd zijn, zei hij. Er
kwam een onderzoek. Wat bleek? Jan
Hendrik Schön vervalste en herbruikte
data om zijn gelijk te halen. Foei. Zo
zette hij de fysica als wetenschap op
hetzelfde geloofwaardigheidsniveau als
de communicatiewetenschappen: nul.
Het ‘Schön-schandaal’ is slechts een
van de talloze voorbeelden van opzettelijk bedrog in de wetenschappelijke

*Insert penis joke here*
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wereld, wel vaker ‘hoaxes’ genoemd.
“Per definitie zijn hoaxes relatief zeldzaam, anders zouden ze te gemakkelijk
op te sporen zijn. Maar ondertussen is
er toch al een hele lijst van hoaxes in
de academische wereld.”, legt filosoof
en scepticus Maarten Boudry ons uit.
We vroegen hem naar een verklaring
voor dit soort hoaxes: “Tenzij het als
hoax bedoeld is, is de reden simpelweg dat sommige mensen heilig overtuigd zijn van een bepaalde theorie en
vervolgens alles in het werk stellen om
die te ‘bewijzen’, en die erkend te zien
als wetenschap. Bijvoorbeeld door de
theorie ergens te publiceren in een respectabel tijdschrift (of iets dat daarop
lijkt). Daarvoor worden de gebruikelijke strenge regels van wetenschappelijke bewijsvoering in de wind geslagen,
tot het gewenste resultaat is bereikt.
Soms wordt er ook regelrechte fraude

gepleegd, maar dan spreken we meestal
niet echt van “pseudowetenschap”, omdat de fraudeur vaak zelf niet gelooft in
wat hij publiceert, maar gewoon uit is
op roem of het opsmukken van zijn cv.”
HOAX NEWS
Hoaxes onstaan dus vanuit allerlei
motieven: gelijk krijgen, winst maken,
of beroemd worden. De beruchtste
hoax aller tijden is misschien wel de
‘Piltdown Man’, of toch zeker wat de
paleontologie betreft. In 1912 vond
Charles Dawson delen van een schedel
en onderkaak van een veronderstelde
voorvader van de mens, die als missing
link in de evolutie tussen mensen en andere hominiden kon dienen. De Britten
hadden het belangrijkste tot dan toe
ontdekte fossiel gevonden en het zou
veertig jaar duren voor de paleontologische wereld doorhad dat de Eoanthropus dawsoni een vervalsing was.
De schedel bleek die van een hedendaagse mens te zijn, vastgemaakt aan
de kaakbeen van een orang-oetan. Microscopisch onderzoek toonde zelfs aan
dat iemand de tanden had bijgevijld om
deze menselijker te doen ogen.
Dat ook Amerikanen kaas hebben
gegeten van dat soort broodjeaapverhalen, verbaast u mogelijks niet. Maar
kent u ‘The Cardiff Giant’? Dit verhaal
gaat terug tot in 1868, toen een atheïst genaamd George Hull een discussie had met een priester die vond dat
de hele Bijbel letterlijk te nemen viel,
inclusief een vers die beschrijft dat er
ooit reuzen op aarde liepen. Hierna
kwam Hull op een idee om een gipsen
beeld van meer dan drie meter te laten
maken en begraven, om het vervolgens
te ‘ontdekken’. Archeologen beweerden
al snel dat het om een vervalsing ging,
maar enkele religieuze fanatiekelingen
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verdedigden de authenticiteit. Dit natuurlijk tot genoegen van de vervalser,
al was het Hull wellicht voor het geld
te doen dat hij met zijn publiekstrekker
verdiende.
Recenter was de zogenaamde ‘aliënautopsie’-hoax: de zwart-witbeelden die
een lijkschouwing van een buitenaards
wezen toonden, werden in 1995 op tv
uitgezonden door het FOX-netwerk,
waarna 33 andere landen het overnamen. In 2006 gaf de eigenaar van de
beelden toe dat het in scène gezet was,
maar enkel omdat de ‘echte beelden’ te
beschadigd en dus onbruikbaar waren.
THE HOAX IS MIGHTIER THAN
THE PEN
Naast echte fraude kunnen hoaxes
ook in andere gedaanten voorkomen.
De bekendste hoax met de bedoeling
een hoax te zijn, is waarschijnlijk de Sokal-affaire. Een zekere Alan Sokal geraakte zo in het magazine ‘Social Text’
gepubliceerd met een paper vol postmodernistisch gezwets en gezever. Zolang
het maar goed klonk en de juiste (linkse) invalshoek had, dacht hij, kon iedereen zo’n postmoderne paper schrijven.
In 2005 kwam daar nog eens een bewijs
van: een paper die werd gegenereerd
door SCIgen, een online generator die
nietszeggende papers samenstelt, zorgde ervoor dat de makers ervan op een
wetenschappelijke conferentie mochten
praten. Misschien een snelle oplossing
voor hopeloze kunstwetenschappers?
Waarom iemand foute informatie zou
willen verspreiden in wetenschappelijke
context, weet ook Maarten Boudry: “In
het geval van een hoax is het de bedoeling om doelbewust foute informatie of
onzin te verspreiden, teneinde aan te tonen dat de lezers of redacteurs het verschil niet merken. In die zin is een hoax
dus een veel doeltreffender wapen om
onzin te ontmaskeren dan een kritisch
betoog over die onzin, omdat een hoax
in de praktijk aantoont dat er iets grondig fout is. Je kan het zien als een soort

van wetenschappelijk experiment: valt
de hoaxer door de mand, dan is de kwaliteitscontrole blijkbaar streng genoeg.
Merkt niemand de hoax op, dan is er
iets grondig fout.”
FUCKIN’ MAGNETS, HOW DO
THEY WORK?
Van dierlijk magnetisme, een theorie van Franz Mesmer uit de 18e eeuw,
waarin wordt beweerd dat we met magneten bepaalde ‘kunstmatige getijden’
in lichamen kunnen opwekken, tot astrologie en creationisme. Voor zowat
elke wetenschappelijke discipline heb je
tegenwoordig een pseudowetenschappelijke dubbelganger. Al deze theorieën hebben een wetenschappelijke basis
geveinsd om erkend te worden als wetenschap. Boudry verklaart hoe deze
theorieën tot stand kunnen komen en
hoe ze populair worden: “Ons brein is
bijvoorbeeld vatbaar voor cognitieve
illusie. Pseudowetenschap sluit vaak
beter aan bij onze intuïties dan echte
wetenschap, die doorgaans erg contraintuïtief is en moeilijk verteerbaar. De

structuur van pseudowetenschap zorgt
er vaak ook voor dat het heel eenvoudig is om de theorie te “bevestigen” (dus
bewijzen te vinden). Tegenargumenten
worden dan weer genegeerd door zogenaamde immunisatiestrategieën.”
Ook Boudry kon ooit een hoaxartikel publiceren in een programmaboekje
voor een wetenschappelijk congres omtrent theologie en de scheppingsorde
van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zijn postmodernistisch onzinartikel genaamd ‘The Paradoxes of Darwinian
Disorder. Towards an Ontological Reaffirmation of Order and Transcendence’ zat tjokvol verzonnen woorden en
zinsneden die nergens op sloegen. De
organisator van het congres gaf zelf
toe dat hij weinig van het artikel snapte en dus onraad rook, maar het artikel
kreeg het voordeel van de twijfel omdat
postmodernistische theologie wel vaker
ondoordringbaar blijkt te zijn. ■

Aliëns zonnen ook
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11/5 - 24/5
door Loïs Savat

TOUT VA BIEN
De naam Jan Wouter Van Gestel
doet niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen, maar onder Tout Va Bien
kent u hem wellicht wel als laureaat van
De Nieuwe Lichting op Studio Brussel in 2013. Hij bracht er een prachtige
versie van Jacques Brels Ne Me Quitte
Pas, en ondertussen kwam hij naar buiten met meer eigen werk, waaronder

de single This Fight. Goed nieuws voor
alle fans die – vanaf nu uiteraard enkel
en alleen in het kader van een succesvolle examenperiode – in het weekend
in Gent vertoeven: op zaterdag 16 mei
voorziet hij het Gentse DOK van zijn
fantastische stem. Il ne vous quitte pas, in
tegendeel!

VLIEGANGST OP DE PECHSTROOK
De cartoons van Kamagurka kennen
we allemaal, maar daarnaast houdt deze
creatieve duizendpoot zich met nog een
aantal interessante projecten bezig, theater bijvoorbeeld. Zijn vorige voorstelling SPROOK was meer dan geslaagd
en speelde in zowel Vlaanderen als Nederland. Ondertussen doet hij zijn best

om met een evenwaardige opvolger
naar buiten te komen. Een try-out van
Vliegangst op de pechstrook kan je
bijwonen op donderdag 21 mei in De
Cultuurloft in de Tentoonstellingslaan.
Wel wordt er gevraagd om vooraf via
internet je plaats te reserveren.

TOMORROW
In het S.M.A.K. kan je terecht voor
Tomorrow, een tentoonstelling met de
werken van schilderkunstenaar Joris
Ghekiere. Ghekiere brengt zijn actuele
schilderijen niet op een specifieke manier en ze passen ook niet binnen één
stijl. Concreter: hij maakt geen gebruik
van borstels, maar wel van spuitverf en
het beroepsgereedschap van bijvoor-

GENOEG GELACHEN
Lachen is gezond, maar zijn er ook
grenzen aan humor? Die vraag staat
centraal bij de tentoonstelling Genoeg Gelachen. Veel treffender kun je
het niet brengen: cartoons bleken na de
aanslag op Charlie Hebdo in januari dit
jaar nog maar eens een bijzonder gevoelige manier van spotten te zijn. Humor
36
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begrenzen kan ook vrijheid van meningsuiting beperken, en is dat ook niet
iets dat een basisrecht voor iedereen zou
moeten zijn? Bij Expo # 9 van Grafitti
vzw kan je nog tot 10 juli gaan kijken
naar een verzameling cartoons die verschillende soorten humor brengt. ■

beeld een chirurg. Bij het afmaken van
zijn werken draait het vaak niet om nog
dat laatste vleugje verf toe te voegen,
maar om rebels de verf er weer af te halen met een rubberen voorwerp, op zoek
naar chaos. Eenzijdig is zijn werk allerminst. Dit alles nog tot en met zondag
24 mei.

OMDAT FILM ONZE PASSIE IS

Gouden Beer
Filmfestival Berlijn 2015

JAFAR PANAHI

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden:
Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig filmcafé met ‘coole’ drank en muziek.

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

en
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Take 9000
Gent als filmset

Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet … Gedaan met de droge cinemadates!
Deze wandelroute brengt jou langs het echte werk.

door Selin Bakistanli, Fabrice Luyckx en Pieterjan Schepens

“I haven’t slept since I last saw you.”
Boem. Je jonkvrouwe heeft je niet
laten zitten en is zowaar komen opdagen aan de Sint-Pietersabdij. Meteen
doe je haar hart smelten met de enige
waardevolle quote uit de BBC-serie The
White Queen. Dankzij deze reeks kan je
nu zonder gêne naar enkele historische
gebouwen uit het Gentse wijzen en zeggen: “Kijk, da’s op tv geweest. En dat
ook. En dat ook.”
Jullie zetten de route verder richting Lammerstraat. In de hoop dat je
date een ware Cumberbitch is, breng je
haar naar het Wintercircus. Dit imposante bouwwerk figureerde in The Fifth
Estate, een film waarin Benedict Cumberbatch al stotterend de Witte van Zichem het digitale tijdperk inloodst.
Snel naar de volgende locatie! Zo
mogelijk nog indrukwekkender dan het
Wintercircus, het paradepaardje van

"Tower of London"
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de Kouter, het franskiljons bastion van
Gent: Hotel Falligan. Merk en passant
op dat je je toekomstige niet enkel voor
haar geld graag ziet. Dit in tegenstelling tot ridder Hector Falligan, Heer
van Aubuisson, die dit herenhuis optrok
in 1755, op kosten van zijn eega Jeanne
de Pestre. Momenteel huist er al twee
eeuwen lang een Franstalig aristocratisch gezelschap met literaire pretenties, de Société Littéraire. Oja, en Grace
of Monaco werd hier gefilmd, maar wie
wil ooit nog aan die draak van een prent
herinnerd worden?
Op weg naar de Korenmarkt passeer
je langs het Belfort. Dat is het moment
om de conversatie de erotische kant
op te doen gaan. Dit gebouw werd gebruikt in The White Queen als substituut
voor de Tower of London. Verzin snel
iets over die memorabele seksscène met
ketens in de kerkers. Niemand heeft die
serie toch gezien, leef je uit. Later op de
avond pluk je hier de vruchten van.
Ga vervolgens iets drinken bij café
Damberd, de bluegrass-kroeg uit The
Broken Circle Breakdown. Vraag bij pot
en pint naar haar mening over abortus

— je kan niet altijd rekenen op wiegendood. Bij pijnlijke stiltes: gooi snel op
tafel dat wat verderop in Café Afsnis
Felix Van Groeningen zijn nieuwe film,
Belgica draait. Die zal gebaseerd zijn
op anekdotes uit de Charlatan. Grijp de
gelegenheid aan en bestel vodkashotjes.
Dit gaat de goede richting uit, knul.
Strompel arm in arm naar de SintBaafsabdij. In de The White Queen bood
Richard zijn Anne Neville hier een ring
aan. Maak gebruik van de romantische
setting en fluister zoete woorden in
haar oor. Ze legt haar hoofd op je borst.
Je tilt haar kin op, kijkt diep in haar
ogen. Je lippen raken de hare.
“Bon, gaan we nu poepen?”
Proficiat! Je bent naadloos overgegaan naar de laatste filmlocatie. Op
de hoek van de Hofstraat en de Muinklaan, in de jaren 50-residentie Roosevelt, kruip je in de geest van Lars Von
Triers Nymphomaniac. Wegens eigendomsrechten verkies je de struikjes van
het Muinkpark. Neem haar alsof ze een
vijftigjarige Charlotte Gainsbourg is.
Hard. ■

1. Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein
2. Wintercircus, Lammerstraat
3. Hotel Falligan, Kouter
4. Belfort, Sint-Baafsplein
5. Damberd, Korenmarkt
6. Café Afsnis, Bij Sint-Jacobs
7. Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai
8. Residentie Roosevelt, Hofstraat ■
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"Voor televisie moeten ze mij nooit vragen"
Na de Biënnale in Venetië, de overzichtstentoonstelling Sculptures & Drawings in het
S.M.A.K. en een eredoctoraat van de UGent, mogen wij naast haar zoontje bij Berlinde De
Bruyckere op de schoot. “Ik sta studenten graag te woord,” lacht ze.
door Laura Massa en Laetitia Mouton
foto's door Arthur Joos

Wanneer De Bruyckere de poort
opent van het majestueuze pand excuseert ze zich voor haar tuinlaarzen en
werkkleding. “Ik was net aan het schuren en ik was de tijd uit het oog verloren.” Een bijzondere blik in het leven
van één van de bekendste kunstenaressen die België rijk is, en hoe dat kunstenaarschap haar leven beheerst.
Op 20 maart 2015 hebt u een eredoctoraat van de UGent ontvangen.
Wat doet die erkenning met u?
“Ik vond het heel fijn om die te ontvangen, omdat het iets helemaal anders is dan een kunstenaarsprijs bij een
wedstrijd. Een eredoctoraat is iets wat
je toegekend wordt door wat je gedaan
hebt met jouw werk. Mensen die be-

zig zijn met onderzoek en wetenschap
hechten waarde aan kunst en omgekeerd kan het denken van de kunstenaar
ook nuttig zijn voor hun onderzoek.”
Bent u van mening dat de academische wereld genoeg kijkt naar wat
er in de kunstwereld gebeurt?
“De kunstwereld is heel ruim en tegelijkertijd ook heel klein. Ik zit sinds
‘88 in het vak en in de beginperiode
ging het langzaamaan met kleine tentoonstellingen. Eigenlijk gaat het van
start met iets dat je individueel doet als
kunstenaar, maar later heb je dan assistenten nodig die jou helpen bij de realisatie van je werk. En zo groei je. Hoe
meer je groeit, hoe kleiner de wereld
wordt. In dat opzicht denk ik dat het
evident is dat universiteiten
en wetenschappers hun ogen
richten op mensen die toch al
langer bezig zijn en iets bereikt hebben in hun carrière.”
U hebt ook wel connecties met de Universiteit
Gent. Zo haalt u uw paardenlichamen bij de faculteit
Diergeneeskunde. Hoe gaat
dat precies in zijn werk?
“De samenwerking met
Merelbeke is opgestart in
de jaren negentig. Ik was op
zoek naar een lichaam van een
dood paard om een sculptuur
te maken. Omdat paarden niet
lang blijven stilstaan, had ik
een moullage nodig van een
kadaver. Ik ben immers niet
zo’n beeldhouwer die zoiets
kan maken in klei. Het idee
om naar de faculteit Diergeneeskunde te stappen, kwam
aanvankelijk niet in me op.
Het was een dierenarts die
me doorverwees naar naar
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professor Simoens en zijn assistente
Marjan Doom. Ze kenden mijn werk
en hebben alles in het werk gesteld om
mijn plannen te realiseren. Zo is er door
de jaren heen een heel mooie samenwerking gegroeid.”
KRUISBESTUIVING
Op de overzichtstentoonstelling Sculptures & Drawings in het
S.M.A.K. was er naast ‘Kreupelhout’
natuurlijk ook ander, kleiner werk te
zien dat ons vaak deed denken aan
Louise Bourgeois. Is er sprake van
een soort kruisbestuiving?
“Zij is in ieder geval één van de kunstenaars die ik enorm bewonder voor
haar authenticiteit. Steeds bleef ze
dichtbij zichzelf, haar jeugd en haar
emotionele wereld. Bovendien heeft
ze er heel hard voor moeten werken;
in het begin was ze niet succesvol. In
mijn werk verwijs ik ook vaak naar oude
meesters zoals Lucas Cranach. Mijn
interesse gaat vooral uit naar hoe hij
huid schilderde en de manier waarop hij
voorgrond en achtergrond voorstelde
in zijn schilderijen. De personages op
een zwarte achtergrond in de tekeningenreeks “Schmerzensmann”, zijn dan
ook een rechtstreekse verwijzing naar
hem. Ook de films van Pasolini zijn betekenisvolle beelden geweest voor mijn
eigen werk. Wat betreft literatuur is
Coetzee dan bijvoorbeeld heel belangrijk. Op de Biënnale van Venetië heb
ik hem aangesteld als curator. Ik denk
dat je altijd op zoek bent naar zielsverwanten: mensen die iets op een andere
manier doen, maar hetzelfde gevoel
proberen weer te geven.”
U bent nu ook actief voor opera.
Dit jaar debuteerde u als scenografe in De Munt met Penthesilea. Wat
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trekt u zo aan in het werk van Heinrich von Kleist?
“De zeer zware romantiek: de liefde
en de omkering ervan. Mensen zeggen mij dat er in het stuk geen hoop
zit, maar die hoop is ook afwezig in het
werk van von Kleist. De manier waarop
we het brachten was volgens mij zeer
treffend: we zitten in een moeilijke periode en moeten omgaan met zoveel.
Met alles wat er rondom ons gebeurt,
worden wij direct geconfronteerd. Nu
pas beseffen we hoeveel dat van ons
vraagt. Ik denk dat we als kunstenaar
wel de taak hebben om mensen daarmee
te leren omgaan. Vaak zegt men mij dat
mijn werk zwaar is, zonder hoop, maar
ik moet ook omgaan met de beelden op
televisie. Mijn kunst vormt een soort
antwoord daarop.”
Vindt u dat media daar soms ethische blunders begaan?
“Nee, ze zijn eerlijk, maar ik heb
soms problemen met de manier waarop
ze beelden gebruiken. Mijn kinderen
zijn nu zeven en negentien en als je bij
het ontbijt de foto’s ziet op de voorpagina van de kranten dan vraag ik mij
af: is het wel verantwoord dat ik mijn
opgroeiende kinderen die choquerende beelden laat zien? Dat vind ik heel
moeilijk. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat men mij verwijt dat
ik choquerend ben in mijn werk. Mia
Doornaert heeft bijvoorbeeld bewust
Penthesilea gemeden, omdat ze het “te
zwart” vond. Dat is te gemakkelijk.
Evenwel krijg ik berichten van mensen
die heel dankbaar zijn. Mensen voelen
verlies en rouwen door mijn werk, wat
ik heel schoon vind. Ofwel zijn mensen
fan van mijn werk, ofwel helemaal niet.
Ik oordeel daar niet over, maar ik vraag
mij af: als er zich dan iets ergs voordoet
in je leven, hoe ga je daar dan mee om?”
Blijft u daarom liever uit de schijnwerpers?
“Ik probeer vooral dingen te doen
die rond mijn werk draaien, niet daar-

naast. Ik sta graag studenten te woord,
bijvoorbeeld bij papers. Ik vind het belangrijk om tijd te steken in jonge mensen. Ook al begrijpen ze nog niet alles,
ze zijn een belangrijke groep waar ik
iets aan kan toevoegen. Voor televisie
moeten ze mij nooit vragen. Ik wil die
focus niet op mij als persoon.”
KUNST VAN EN VOOR IEDEREEN
U staat als vrouw aan de top van
de kunstwereld. Hoe komt het volgens u dat vrouwen daar nog steeds
ondervertegenwoordigd zijn?
“Ik denk niet dat het veel te maken
heeft met vrouw zijn op zich. We krijgen evenveel kansen als mannen. Het
gaat vooral om de bijkomende keuzes
die vrouwen vaak moeten maken: het
combineren van kinderen, een gezin en
tegelijk de focus behouden op je eigen
werk, je ambitie, blijft ontzettend moeilijk. Hoeveel je wil investeren, wordt
dan een prangende vraag.”
Ook vanuit psychoanalytische
hoek wordt u sterk bejubeld. Dan
stelt zich de grote levensvraag: kan
kunst de wereld redden?

“Dat is een zeer moeilijke vraag: als
je ‘ja’ zegt, dan word je in een boodschappersrol geduwd. Ik denk dat het
voor sommige mensen wel zo kan zijn,
maar niet voor degenen die zich ervoor
afschermen. Je mag niet onderschatten dat kunst nog steeds als heel elitair
wordt bestempeld. Mensen zijn daar
bang voor. Bij tentoonstellingen gaat er
dan ook steeds heel veel aandacht naar
het toegankelijk maken ervan. Het is
belangrijk dat mensen daar een soort
onderricht in krijgen; dat gebeurt veel
te weinig op school. Je kan een kind
meenemen naar gelijk welke tentoonstelling en daar op zijn niveau iets over
zeggen. Voor kunst en andere dingen
die je niet meteen verstaat, moet je nu
eenmaal moeite doen om ze te begrijpen.”
Wat raadt u jonge, ambitieuze
kunstenaars aan?
“Ik denk dat je vooral authentiek
moet zijn. Dat is voor mij veel essentiëler dan de zoektocht om steeds weer
iets nieuws te vinden. Dat is voor mij
iets waar je als kunstenaar niet meteen
naar moet streven. Je moet dichtbij jezelf blijven. Dan zit je goed denk ik.” ■

Onzichtbare taco's bestaan echt
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Verdwaald in waanzin, gered door kunst
De troebele relatie tussen kunst en psychiatrische problemen.

Woest stort de kunstenaar zich op het naakte papier. In een wervelende waanzin stort hij
zijn wanhoop uit op het doek. Eenzaamheid en Angst, twee duivels die zich aan hem vastklampen. De duizelingwekkende afgrond van zijn eigen geest valt alleen nog te bestrijden
met grote Kunst.
door Lieselot Le Comte, Nicolas Van Laere en Richard Heijn
foto door Richard Heijn

Kunst en psychische problemen zoals depressie en waanzin lijken hand
in hand te gaan. Denk maar aan Van
Gogh en merk dat de meest vertroebelde geesten soms de meest geniale
werken voortbrengen. Maar klopt dat
beeld? We gingen te rade bij Patrick
Allegaert en Yoon Hee Lamot van het
museum Dr. Guislain.
Het blijft een hardnekkig cliché:
de getormenteerde kunstenaar die
onbegrepen verkommert op zijn kamertje.
Allegaert: “De link tussen kunstenaarschap en vlagen van neerslachtigheid is er al lang. We hebben
de melancholicus, die heeft zware en
zwarte gedachten, maar hij is ook geniaal. Hij is zo sterk bezig met kunst en
wetenschap, dat hij ook melancholisch
wordt. Het ene kan het andere uitlokken. Met de geboorte van het gesticht
in de negentiende eeuw wint de term
depressie langzaam aan belang. De perceptie daarvan wordt omgekeerd: het
wordt een ziekte, een tekort waar je
beschaamd over moet zijn. Het is zeer
merkwaardig wat voor wijzigingen een
culturele interpretatie meebrengt.”
Heeft het te maken met een zekere
fijngevoeligheid van kunstenaars?
Allegaert: “Ja. De kunstenaar is gevoeliger dan een ‘gewone mens’ en kan
daardoor sneller het beperkte van het
leven inzien. Wat doen wij hier eigenlijk? Wat is het nut van alles? Zo kun
je zeer zwarte gedachten krijgen. Kunst
maken, dat is niet zomaar iets dat je nine-to-five doet, maar iets waarbij je het
hele gewicht van je persoonlijkheid in
de schaal legt. Daar zitten risico’s aan
verbonden. Al mag je dit ook niet ver42
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algemenen: iemand die depressief is,
is geen kunstenaar, en andersom ook
niet.”
Kunst wordt ook vaak ingezet als
therapie, zowel het maken van als het
kijken naar kunst.
Allegaert: “Kijken naar, dat is een
zeer oud idee. Al bij de oude Grieken
was men zich bewust van het catharsismoment bij het drama. In die zin kan
kijken naar kunst ook iets heilzaams
hebben. Je bent enorm betrokken en
komt daar als rijker persoon uit. Het
feit dat kunst onze verbeelding prikkelt,
is iets zeer therapeutisch. Professor
Dirk De Wachter zei: ‘Als psychiater
heb ik veel meer aan hedendaagse romans gehad dan aan bijvoorbeeld een
jaaruitgave van het “American Journal
of Psychiatrists’.”
Lamot: “Maar de omslag van catharsis kan ook. Denk maar aan ‘Die Leiden
des jungen Werthers’ waarvan beweerd

wordt dat het een zelfmoordgolf onder
jongeren teweeg bracht.”
Allegaert: “De associatie tussen
kunst en depressie kan zorgen voor een
verheerlijking van lijden binnen een bepaalde (sub)cultuur. Dat het bon ton is
om je gevoeligheden te uiten omdat het
een zekere waardering oplevert. Een
soort van communicatie bijna.
Ook daar zie je in de loop van de negentiende eeuw een curieuze wissel. Dr.
Guislain was van mening dat patiënten
maar met mate met kunst in aanraking
mochten komen. Het zou wel eens kunnen dat kunst net pijnlijke emoties uitlokt. Zo kan muziek een therapeutisch
effect hebben, maar het kan ook verschrikkelijk gevaarlijk zijn. Vrolijke,
oppervlakkig marsmuziek kan, maar
Beethoven is minder geschikt.”
“In de negentiende eeuw zijn de psychiaters eigenlijk vertegenwoordigers
van een klassieke smaak. Ze hebben de
autoriteit van arts en kunnen met recht
zeggen: ‘Die impressionisten, daar is

Deze foto is totaal niet geposeerd
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iets niet mee in orde.’ Begin twintigste eeuw gingen bepaalde kunstenaars
en artsen juist contact zoeken met dit
soort geesteszieken. Doordat ze zo
psychotisch zijn, staan ze net heel authentiek in het leven. Rond de Eerste
Wereldoorlog zie je dat kunstenaars
van het dadaïsme, het expressionisme
en het surrealisme een gevoeligheid
voor zuivere expressie en verbeelding
vertonen. Je merkt dat de aandacht voor
de psychiatrische patiënt als kunstenaar
eerst ligt in een tegenculturele sfeer. De
verstotenen sluiten een soort van coalitie met elkaar. Deze kunstenaars zijn
mensen die ook opgesloten zitten, zich
niet thuis voelen in de maatschappij.”
Nu wordt ook kunst als therapie
aangeboden aan psychiatrische patiënten. Zoals muziektherapie.
Allegaert:“Wij hebben daar minder
ervaring mee. Als kunstliefhebbers kijken we meer naar het resultaat. Als je
er therapeutisch mee bezig bent, kijk je
naar wat het tekenen voor de patiënt op
zich betekent. Dan is het resultaat minder belangrijk.”
Lamot: “Patiënten kunnen zich ook
gewoon beter voelen doordat ze met
iets bezig kunnen zijn, een doel hebben.”
Allegaert: “Maar niets belet dat daar
sterk werk uitkomt. Er is bijvoorbeeld
een atelier in La Pommerai waar een
therapeut/kunstenaar zit. Soms zie je in
het werk van de patiënt de hand van de
therapeut. Ze maken datgene wat wenselijk is. Bij hem is het radicaal omgekeerd. Hij gaat op zoek naar de beelden
die in de mensen zitten. Dan merk je
heel kwalitatief en persoonlijk verschillend werk.”
Lamot: “Hij zoekt waarnaar de patiënten geïnteresseerd zijn. Hij voelt dat
zeer goed aan, zonder in te grijpen als
het niet nodig is. Hij probeert de kunstenaar uit de mensen te krijgen.”
Allegaert: “Ik ben dan ook meer
aan het negatieve aan het denken. Een

belangrijke Japanse kunstenares, Kusama, heeft een lange tijd in de psychiatrie geleefd als patiënte. In de Japanse
samenleving rust er een zwaar taboe op
het geestelijk gestoord zijn. Je bent je
ziekte. Ze heeft dit een lange tijd verborgen gehouden, anders zou haar carrière als kunstenares een flop geweest
zijn. Bij ons is er het beeld van de geniaal gestoorde kunstenaars, maar in
andere samenlevingen is dat volledig
anders.”
Kunnen jullie nog enkele voorbeelden geven van kunstenaars waar
het verband met psychiatrie duidelijk in te zien valt?
Allegaert: “Uit onze collectie is
Willem Van Genk het meest frappante voorbeeld. Hij was een Nederlandse
kunstenaar, ex-psychiatrisch patiënt.
Zijn zelfportretten zijn heel indrukwekkend, je ziet die complexiteit in zijn
werk. Hij zit in de rol van patiënt, wat
een positie van machteloosheid is, waardoor hij op een andere manier op zoek
moet gaan naar controle. Zijn kunst is
voor hem een manier om zijn wereld,
zijn gedachten te ordenen. Op het moment dat de buitenwereld zijn werk te
zien krijgt, is de functie van zijn kunst

weg. Hij krijgt achtervolgingswaan,
wordt overrompeld door het gevoel
dat men hem probeert te ontcijferen.
Dus hij steekt zijn werk weer jarenlang
weg. Dit in tegenstelling tot vele andere kunstenaars die proberen met kunst
te communiceren. Van Genk had kunst
nodig voor zichzelf. Dat is een compleet
ander perspectief.”
“Nu, dit gaat over kunst, maar ook
over de samenleving, over hoe de maatschappij omgaat met geesteszieken.
Doorheen de geschiedenis hanteerde
men compleet andere houdingen tegenover hen: vaak worden ze weggestoken. Dat is één van de dingen die wij
in dit museum zeer belangrijk vinden,
om aan de hand van de kracht van het
werk duidelijk te maken dat ook mensen met psychische problemen waardevolle kunst kunnen produceren.”
“We moeten beseffen dat we allemaal
een beetje zot zijn, en dat is maar goed
ook. Het gevoel dat er hier en daar een
hoek af is, maakt je juist interessant. Je
mag het niet uitsluiten van het menszijn. Werken in de wereld van kunst
en cultuur stelt je open, maakt je eigen
grenzen bespreekbaar. Dat is de kracht
van kunst.” ■
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Kora in de Westhoek
Grand dame van het kleine verhaal, Annelies Verbeke, staat momenteel samen met de
Nederlandse schrijfster Sanneke van Hassel aan de absolute top van het kortverhaal in de
Lage Landen. Nu probeert Verbeke het ook in het groot met ‘Dertig Dagen’, een verhaal
door Laura Massa
over goedheid dat zich afspeelt in de Westhoek.
foto's door Justine Vergotte

thema te kunnen kijken. Bij een roman moet je één ingeslagen weg heel
de tijd volhouden. Korte verhalen zijn
ook mysterieus.”
Die intens mysterieuze sfeer
houdt u in leven door het gebruik
van open eindes?
“Jazeker. (denkt na). Alhoewel ...
Mensen zien altijd veel meer open eindes dan er zijn (lacht). Ik vind niet dat
ik zo vaak open eindes schrijf, maar
het gaat bij korte verhalen wel veel vaker over mensen die tot een inzicht komen, in tegenstelling tot een volledige
plot zoals bij een roman.”
DERTIG DAGEN

“Hij zal nog wel even blaffen, ‘k zal
hem wegsteken”, zegt de schrijfster,
zich bijna verontschuldigend voor haar
beagle Benny. Wij laten ons alleszins
niet afschrikken door middelgrote honden en trotseren de bloedhete veranda
met communistische posters die het decor van dit interview zou worden.
U bent voornamelijk bekend geworden met kortverhalen. Waarom
bent u specifiek daarmee begonnen?
“Vooral omdat ik ze zelf graag lees.
De eerste liefde op dat gebied was Raymond Carver. Zijn bundel ‘What do we
talk about when we talk about love’ vond
ik echt fantastisch. Pas na mijn tweede
roman ben ik kortverhalen gaan schrijven; ik weet eigenlijk niet waarom
dan pas, maar dat beviel mij enorm. Ik
schrijf graag een bundel met één thema
en vind het heel fijn om dan via vijftien
verschillende perspectieven naar dat
44
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‘Dertig Dagen’ is uw eerste echt
lijvige roman. Voelt dat aan als herdebuteren of is er eerder continuïteit in uw schrijven?
“‘Dertig Dagen’ is mijn vierde roman. Ik wist op voorhand dat hij dikker zou zijn, omdat ik dertig dagen uit
iemands leven ging beschrijven op een
trage manier. Het verhaal gaat ook over
traagheid en onthechting, daarom wist
ik dat als ik aan één dag gemiddeld tien
pagina’s zou wijden, dat vormelijk ook
een ander boek zou opleven.”
In de roman komt een personage
zijdelings in contact met ebola. Hoe
belangrijk is de actualiteit en de research er rond bij het schrijven?
“Meestal doe ik heel weinig research,
maar bijvoorbeeld voor ‘Vissen redden’
moest dat wel. Ik heb daarvoor veel research gedaan naar overbevissing en
visserij in het algemeen, omdat mijn
hoofdpersonage in dat boek daar helemaal door geobsedeerd is. In ‘Dertig
Dagen’ is de ebola meer van belang om-

dat het hoofdpersonage nog familieleden heeft in West-Afrika. Het is wel zo
dat er meer actualiteit in het boek zit en
daarom wordt het gezien als een meer
“geëngageerd” boek. Ik vind engagement en de manier waarop die term gebruikt wordt best vreemd. Wanneer je
actualiteit gebruikt in een boek, ben je
geëngageerd, zo lijkt men te redeneren.
Engagement is peilen naar het wezen
van de mens en ik denk dat alle goeie
literatuur dat doet. Een liefdesverhaal
kan ook een geëngageerd boek zijn voor
mij.”
ALLE GELUKKIGE GEZINNEN
LIJKEN OP ELKAAR
Wat hebben al uw personages met
obsessies? Gaat u bewust naar deze
gekke trekjes op zoek?
“Nee, ik denk dat mensen gewoon zo
zijn. Mijn hoofdpersonage is deze keer
iemand die zich goed voelt in zijn leven,
maar hij krijgt wel dingen op zijn pad
die problemen kunnen genoemd worden. Dat is iets wat in de werkelijkheid
ook zo gebeurt. Anderzijds is het een
beetje zoals Jeroen Bosch het graag
over deugden had, door de mens in zijn
kwaadaardigheid en zijn kleinheid te laten zien. Het is heel prettig om over die
problematische situaties te schrijven.”
Uw hoofdpersonage Alphonse, een
Senegalese schilder annex klusjesman en koraspeler is inderdaad veel
te vriendelijk voor de Literatuur.
Toch komt hij niet verzadigd en saai
over. Hoe speelt u dat klaar?
“Een gelukkig hoofdpersonage betekent dat er geen ‘knoop’ is waar het personage uit moet komen. Je hebt dan ook
minder spanningsbogen en het boek
is minder plotgericht, omdat het vast-
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houdt aan het leven van dag tot dag.
Niet alles staat in causaal verband. Ik
vond het een heel moeilijk boek om te
schrijven. Anderzijds vond ik wel dat ik
dat moest aandurven – er zijn niet zoveel voorbeelden in de wereldliteratuur.
Anders zou ik het beschouwen als een
soort van zelfcensuur, omdat ik rond
mij heen wel mensen ken die in een tevreden fase van hun leven zijn.”
Vinden lezers gelukkige personages dan saai?
“Ik heb geprobeerd om het niet saai
te maken, natuurlijk. En ik heb de indruk dat het wel aanslaat, de reacties
zijn heel positief. De lezer voelt waarschijnlijk wel een opluchting dat een
personage of een mens ook zo kan zijn.”
Onvermogen tot communicatie
blijft een speerpunt in uw werk. Gek
genoeg lukt het personages wel om
contacten te leggen met dieren. Hoe
belangrijk zijn dieren in uw leven en
uw schrijven?
“Ze duiken wel heel vaak op, inderdaad. Ik heb ook zelf een hond. Ook heb
ik in ‘Dertig Dagen’ in cursief gedrukte
stukken Alphonse eventjes laten focaliseren door dieren: een keer door een
hond en een keer door een koe ( lacht).”
NEUS VOOR HET FALEN
U bent al tot vervelens toe vergeleken met Arnon Grunberg. Vindt u
dat zelf terecht?
“Dat verhaal is een eigen leven gaan
leiden. Een krant schreef gewoon dat
‘Slaap!’ het beste debuut was sinds
‘Blauwe Maandagen’ van Arnon Grunberg, maar dat is geen vergelijking eigenlijk.”
Jullie durven beiden toegeven aan
de triviale malaise in het leven. Een
personage van Grunberg wou bijvoorbeeld nog voor haar dood kaas
leren maken. Dat zie ik in uw verhalen ook nog gebeuren.

“We hebben allebei misschien wel
een neus voor het falen. Die wendingen zijn heel realistisch. Ik kan me dat
heel goed voorstellen dat iemand nog
kaas wil leren maken voordat zij sterft
(lacht).”
U bent germaniste van opleiding.
Hebt u het gevoel dat die theoretische en narratologische theorie u geholpen hebben om zelf verhalen te
kunnen componeren?
“Nee, maar het is wel een studie
waarbij je veel leest en bezig bent met
literatuur. Toen ik klaar was, had ik wel
een gevoel van creatieve frustratie. Ik
deed wel kunstzinnige dingen: ik zat
in een grungeband van mijn zestiende
tot mijn achttiende en dan van mijn
achttiende tot tweeëntwintigste in een
funkband; dat zijn
prettige jeugdzonden (lacht). Pas toen
ik mijn postgraduaat scenarioschrijven
deed, werd ik geselecteerd voor een
workshop. Ik was de
jongste daar, de enige zonder cv. Toen
ik daar mijn pitch
moest geven van
mijn scenario werd
daar heel enthousiast
op gereageerd.”
Dat scenario is
dan ‘Slaap!’ geworden?
“Nee, als scenarist
gaan werken is onbegonnen werk als je
niet verbonden bent
met mensen uit de
filmwereld. De film
van dat scenario is
er nooit gekomen.
Literatuur schrijven
is stukken prettiger
dan scenario’s schrijven. Je hebt bijvoor-

beeld geen budgettaire beperkingen.
Een scenario is in de eerste plaats een
werkinstrument. Het is een zeer eigenaardig beroep, scenarist. Enerzijds
erkent iedereen dat scenarist zijn belangrijk is, maar anderzijds wordt zijn
rol ook vaak over het hoofd gezien.”
België is nog niet klaar voor een
experimentele filmscene?
“Jawel, er zijn goeie films uitgekomen. Het ideaal is als een regisseur zelf
scenarioschrijver is. Ik doe echter wel
graag eens iets voor theater; ik schrijf
momenteel aan een nieuwe tekst voor
theatergezelschap 'Wunderbaum', met
wie ik al eerder fijn samenwerkte.” ■

Ja, de prentjes zijn communistische propaganda
SCHAMPER 555
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In gesprek met Van Gerrewey
Menig prof koestert stiekem artistieke ambities. De meesten raken niet verder dan een erudiete inleiding bij hun
syllabus. Dr. Christophe Van Gerrewey, verbonden aan de
faculteit architectuur, mag daarentegen zijn derde boek op
de plank zetten.
door Lieselot Le Comte en Laura Massa
Naar eigen zeggen geeft u niet
graag interviews.
“Ik heb liever dat er recensies verschijnen dan interviews. Bij een roman
moet je vaak allerlei dingen gaan uitleggen over het boek, bijvoorbeeld of
iets al dan niet autobiografisch is en
wat bepaalde wendingen betekenen. Ik
vind het vaak jammer dat de schrijvers
te zeer bepalen wat een boek inhoudt of
uitmaken, wat al dan niet echt gebeurd
is, terwijl het net een deel van het leesplezier is om dat zelf te bepalen.”

Vindt u het de plicht van een auteur om andere auteurs te bekritiseren?
“Niet noodzakelijk, maar ik vind wel
dat het goed is dat je als auteur min of
meer probeert te verwoorden wat je
verwacht van een boek. Ik ga niet akkoord dat je als auteur helemaal niets
mag zeggen omdat het publiek zelf wel
zal bepalen wat goed of slecht is. Het
is niet omdat auteurs benadrukken wat
ze goed vinden dat de lezer zelf geen
mening meer kan hebben. Er kan wel
een educatieve werking
uitgaan van die standpunten.”
De alom bejubelde roman van Griet
Op De Beeck ‘Vele
hemels boven de zevende’ heeft u stevig
op de korrel genomen
in het literaire tijdschrift DWB.
“Wat mij vooral
stoort is het gebruik van
een soort tussentaal die
een zekere alledaagsheid moet suggereren.
Door een te directe taal
te hanteren creëer je
een soort alledaagsheid
die al snel sentimenteel
wordt. Zoals Proust
ooit zei: “Goede boeken
zijn geschreven in een
vreemde taal”. Je moet
een taal uitvinden in het
boek zelf, een verteller
tot stand brengen die
op een manier schrijft
of vertelt die enerzijds
herkenbaar is, maar an-
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derzijds toch ook iets wat een bevreemdend effect heeft.”
Uw nieuwste essaybundel ‘Over
Alles en Voor Iedereen’ wijdt korte
passages aan coryfeeën en politici.
Vanwaar de drang om dit boek te
schrijven?
“Het boek is een verzameling van
vijftig teksten die voor een andere gelegenheid geschreven zijn. Een van de
redenen voor de bundeling is het feit
dat er geen overkoepelend thema is,
naar het voorbeeld van de Amerikaanse
schrijver John Updike. De meeste essays gaan over schrijvers, maar evengoed mensen die iets speciaals gedaan
hebben. In die zin zijn er niet zoveel
verschillen tussen Bart De Wever en
Luc Tuymans.”
Bent u dan niet bang dat het boek
snel gedateerd zal zijn?
“Ja, deels wel, maar je zou kunnen
zeggen dat die teksten ook een historische waarde zullen krijgen. Anderzijds
heeft een essay als bedoeling om over de
hedendaagse tijd te gaan. Je kan het ook
wel algemeen-filosofisch lezen: het gaat
over thematieken, zoals de besparingen,
die 100 jaar geleden ook relevant waren.”
Wat raadt u debutanten aan?
“Veel lezen. Mijn drie titels zijn ook
aan andere schrijvers ontleend. ‘Op de
hoogte’ bijvoorbeeld, is ook een roman
van Thomas Bernhard, ‘Trein met
vertraging’ verwijst naar ‘Trein der
Traagheid’, ‘Van alles en voor iedereen’
komt heel letterlijk van ‘Van en over alles en iedereen’ van Couperus. Die verwijzingen zijn symbolisch voor het feit
dat je altijd dingen bij andere auteurs
kan halen. Het is heel veel werk als je alles zelf moet uitvinden. Wat misschien
ook helpt, is een dagboek bijhouden; een
saai verslag in volzinnen van alles wat
er is gebeurd. Ik zit nu aan 27 of 28 van
die schriftjes (lacht).” ■
Een uitgebreide versie van dit interview vind je online.

BOEKKORT

De consequenties
L.L.C. 30 april 2015: terwijl Mark
Schaevers als outsider de Gouden Boekenuil wint, mag Niña Weijers de prijs
van de lezersjury in ontvangst nemen.
Terecht? ‘De consequenties’ vertelt, of
beter: puzzelt het levensverhaal van de
jonge kunstenares Minnie Panis aan
de hand van een collage chronologisch
verknipte flashbacks. Maar in de eerste
plaats is dit boek een artistiek project
over de relatie tussen kunst en het leven.
Wanneer wordt het leven kunst? Neemt
kunst je leven over? Boven de pagina’s
hangt als een verstikkende waas de eeuwige vraag: zijn of niet zijn. Want wat
bepaalt immers iemands identiteit? Het
maken van een zelfportret of het gezien
worden door de ander? Allerlei vragen
die Weijers weeft doorheen de talrijke
bespiegelingen over kunst. Een alternatief handboek van de moderne kunst
als het ware, dat het hart van kunststu-

denten sneller zal doen slaan. Anderen
houden best Wikipedia bij de hand, willen ze iets van de talloze referenties begrijpen.
‘De consequenties’ moet het vooral
hebben van de overkoepelende kracht
van de thematiek die het boek samenhoudt en de stilistische verfijning.
Weijers’ taal is toegankelijk – maar zonder banaal te worden – wat ongetwijfeld
haar succes bij de lezersjury verklaart.
Dat de hoofdprijs er niet inzat, valt
waarschijnlijk te verklaren door de te
hoge graad van absurditeit in het plot.
Te veel losse eindjes, te veel onbeantwoorde vragen. Maar hoe je het ook
draait of keert: ondanks de occasionele
deus ex machina intrigeert deze roman.
Een indrukwekkend debuut dat je pas
uit handen kunt leggen wanneer je ogen
protesteren van vermoeidheid. ■

FILMKORT

Hungry Hearts

T.S. Toen ‘Hungry Hearts’ tien minuten bezig was, leek het even alsof iemand de verkeerde spoel op de projector
had gelegd. De openingsscène – waarbij
twee wildvreemden elkaar leren kennen
nadat ze per toeval in het toilet van een
Chinees restaurant waren opgesloten,
en vervolgens ui-te-raard samen in bed
belandden – deed even vermoeden dat
een zoveelste romantische komedie zou
volgen.
Had gekund, zeker aangezien Adam
Driver (die quinoavreters zullen herkennen
als Adam uit Girls, red.) de mannelijke
hoofdrol voor zich neemt – en dat doet
hij zodanig goed dat hij er op het filmfestival van Venetië de prijs voor Beste

Acteur voor kreeg. Net als zijn vrouwelijke tegenspeelster, Alba Rohrwacher, die Mina speelt. Na de ontmoeting
in het Chinees restaurant krijgt ze een
kind met Jude (Adam Driver) en ontpopt ‘Hungry Hearts’ zich tot een psychologische thriller die gerust naast ‘We
Need To Talk About Kevin’ kan staan.
Mina is er immers rotsvast van overtuigd dat hun (naamloos) kind een indigokind is dat verborgen gaven bezit, en
wil het koste wat kost afschermen van
de ‘gevaarlijke buitenwereld’. Met dank
aan cameraman Fabio Cianchetti (die
eerder ‘De Eenzaamheid van de Priemgetallen’ draaide, red.) zit je als kijker steeds
dicht op de huid van de hoofdrolspelers,

wat best benauwend is. Zeker als het om
het bonkige lichaam van Adam Driver
gaat.
Nee, ‘Hungry Hearts’ is geen lichte prent — voor de liefhebbers: ‘Foute
Vrienden, de film’ loopt ook in de zalen
— maar is wel een film die je nog dagenlang kan bijblijven. Eentje die je na
het bekijken moet doorspoelen met een
ferme teug whiskey. Eentje die je koude
rillingen in het putje van de zomer zal
bezorgen. Net zoals je internetrekening
na het bekijken van alle #ttt’s op gentstudent2. ■

FISCALITEIT STUDEER JE AAN DE FISCALE HOGESCHOOL

AVONDOPLEIDING

DAGOPLEIDING

FISCALE WETENSCHAPPEN

FISCAAL RECHT & FISCALE
PRAKTIJK

•
•

•

•
•

Graduaatsdiploma op 2 jaar
3 avonden (dinsdag, woensdag
en donderdag)
Gespecialiseerde docenten, hoge
ambtenaren en academici
Praktijkgericht
Alle takken van het fiscaal recht

Kom naar onze infodagen
• Zaterdag 27 juni 2015, van 9u tot 13u
• Zaterdag 5 september 2015, van 9u tot 13u
• Donderdag 10 september 2015, van 17u tot 20u

•
•
•

•
•

Postgraduaat op 1 jaar (45 stp)
Colleges enkel in de namiddag
Gespecialiseerde docenten, hoge
ambtenaren en academici
Praktijkgericht
Vakoverschrijdende fiscale topics
Meer info
Stormstraat 2 - 1000 Brussel
Tel: 02-210 13 40
info@fhs.be - www.fhs.be

De Fiscale Hogeschool is een samenwerking tussen Odisee en KU Leuven.

door Lorenz Kempeneers en Adel Mouchalleh

Alan Turing Resurrected
Bovengenoemde was niet zo’n fan van
het behaarde gleufje, maar misschien
bent u dat wél. Elk van de volgende drie
bevallige verschijningen heeft een codewoord waarmee u toegang krijgt tot
haar liefdesgrotje. Al wat u daarvoor
hoeft te doen is uitdokteren welk woord
er geschreven staat door de tekens om
te zetten in letters. De moeilijkheid varieert van boven naar beneden respectievelijk van gemakkelijk naar moeilijk.
Good luck to you, but beware of chemical
castration.

SCHAMPER 555

49

“Hij was godverdomme zo knap.”

De Gentse binnenstad verkeert in rouw. Sinds het nieuws bekend raakte dat de Liegende
Reporter niet meer zal verschijnen, is het stadsleven stilgevallen. Duizenden lezers, blond
en ros, slank en blauwogig, verenigd in verdriet, schuiven aan de redactie aan en leggen
bloemen neer.
door Wouter De Rycke
Het nieuws kwam als een klap die
woensdagochtend. Een korte Facebookmededeling, enkele nietszeggende
woorden, een laatste grap, en dat was
dat. Luttele uren na de bekendmaking
begonnen de eerste rouwenden zich te
verzamelen aan het redactiegebouw van
het universitaire studentenblad Schamper om samen gestalte trachten te geven aan hun tomeloze verdriet. Céline
M, drieëntwintig en blond, was erbij.
“Ik weet nog goed waar ik was toen ik
het hoorde. Mijn huisgenote kwam de
badkamer binnengestormd net toen ik
mij traag aan het inzepen was. Ken je
dat gevoel? Dat ogenblik waar je kennis hebt genomen van het feit, maar de
verpletterende impact van de gevolgen
daarvan nog ten volle tot je bewustzijn moet doordringen? Dat moment
dat eeuwig lijkt te duren in al haar verschrikkelijke eenzaamheid? En toen

"Hij was bescheiden op het
vervelende af."
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hield ik het niet meer. Ik weende. Ik
weende, ik weende, ik weende. Het was
geen prettig gezicht. Ik, samen met mijn
vriendin, languit op de vloer in elkaars
gebruinde armen. Naakt. Nat. Blond.
En emotioneel erg kwetsbaar. Daarna
hebben we zonder nadenken onze jassen aangetrokken en zijn we de straat
opgegaan. Gewoon om weg te kunnen
zijn. (pauze) Excuseer. Het is soms zo…
(pauze) Excuses. Ik moet… (draait zich
om en wandelt naar haar vriendinnen, zakdoek aan de ogen).”
ONVERWOESTBAAR
MONUMENT
De Liegende Reporter was een geliefde rubriek. Zoveel is zeker. Een rondvraag onder de aanwezigen leert dat
elke lezer een unieke plek in het hart
bewaarde voor de schrijver van het leutige stukje achteraan het blad. “Het is
simpel. Hij was een held. Punt”, aldus
Claudia K, tweeëntwintig en roodharig
met krullen. “Elke week opnieuw keek
ik vol verlangen uit naar de nieuwste
boreling in de reeks. Elke week opnieuw
de tinteling aan mijn vingers wanneer
ik het papier voor het eerst beroerde.
Elke week opnieuw de triomf van de
geest op het slappe vlees van de jongens die ik gewoon ben. Nooit werd ik
teleurgesteld. Niet één keer. God. Wat
was ie knap.” Hevig instemmend geknik
vanuit de omstaanders met uitgelopen mascara. Elke V, blond en drieëntwintig, deelt haar ervaringen. “Onder
vriendinnen becommentarieerden we
ijverig elk nieuw stukje. Samen op café

deelden we dan onze ervaringen. Of het
soms anders voelde voor iemand anders.
Zonder gêne. Waarom zou je ook? Het
voelde gewoon juist aan. (kijkt om zich
heen) Soms, als ik helemaal alleen ben,
herlees ik de stukken nog eens in bed.
Dan laat ik mij meedrijven op de cadans van de woorden. De scherpzinnigheid van de observaties. De smaakvolle
subtiliteit van de humor. Ik verdwijn in
een zoete sluier van taal. En dan word
ik hijgend en bezweet wakker. Een opgerolde Schamper in mijn geslacht. Niet
langer een meisje. Maar een vrouw.”
ROMANTISCHE HELD
Een handvol intimi had het voorrecht de mysterieuze schrijver achter de
Liegende Reporter tot hun vriendenkring
te rekenen. Een eerste poging tot contact liep uit op onvermoeibaar gesnik
aan de andere kant van de lijn en een
rit richting de spoed wegens overgesneden polsen. Camille W, vierentwintig
jaar en ros, heeft duidelijk nog een lange
weg af te leggen. Fabrice B, eveneens
zichtbaar aangedaan, houdt zich sterker. “Hij was de man die ik altijd hoop
te worden, maar waarvan ik diep vanbinnen weet dat het er gewoon niet inzit bij mij. Loyaal. Nobel. Gedefinieerde
kaaklijn. Perfecte stoppelbaard. Een
edelman uit lang vervlogen tijden. Een
echte vriend door dik en dun. Spijtig dat
we het drie volle maanden zonder hem
zullen moeten stellen. (pauze) Hij was
godverdomme zo knap.” ■

SATIRE
door Bos Goderis

Thesisstudent betrapt op gebruik
Comic Sans
OVB Reeds één student is in eerste zittijd van dit jaar betrapt op het gebruik
van Comic Sans MS. Het beruchte lettertype wordt aan de Universiteit Gent
systematisch ontmaskerd door een detectiesoftware, waarna de examencommissie zich over een eventuele sanctie
buigt. “Vanzelfsprekend kunnen we het
gebruik van dat afschuwelijke lettertype
niet tolereren”, legt vicerector Teddy
Mortier ons uit. “Het schaadt ons imago als serieuze instelling. Dankzij de
detectiesoftware dachten we nu studenten definitief af te schrikken om Comic
Sans te hanteren.”
We vroegen Evert L., de student in
kwestie, wat hem bezielde om het kin-

derlijke lettertype te gebruiken. “De
verleiding was zo groot. Een druk op de
knop en ik had plots zes pagina’s meer.”
De 24-jarige studeert af in de richting
Filmstudies en dacht zijn masterproef
vroegtijdig in te dienen, om vervolgens te genieten van een lange periode
van werkloosheid. “Zijn onderzoek leek
nochtans veelbelovend”, vertelt zijn
promotor. “Maar door dat lettertype
kunnen zelfs wij hem niet meer serieus
nemen.”
Elk jaar worden studenten betrapt op
het onverantwoordelijk gebruik van het
merkwaardig populaire lettertype. Welke sanctie Evert boven het hoofd heeft
hangen, moet de examencommissie nog

beslissen. “Ik hoop dat ze hier niet licht
over heengaan”, aldus zijn promotor.
“Akkoord, Filmstudies is geen serieuze
richting, maar we moeten toch ergens
de lijn trekken?”
Dat Evert zijn jaar zou moeten overdoen, is het minste van zijn zorgen. Zijn
reputatie is aangetast en onherstelbaar.
De commissie raadde alvast aan om iets
anders te proberen. Tot ieders verbazing zal Evert de zaak ook echt aanvechten. Zijn advocaat verklaart: “Men doet
alsof mijn cliënt zijn hele thesis in Caps
lock heeft geschreven. Het is en blijft
zijn stijlkeuze. Persoonlijk vind ik Comic Sans best nog … (aarzelt lang) iets
hebben.” ■
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Bloklocaties: Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Magnel Loveling pl.

Studentenrestaurant

De Brug -

pl.

Openbare Bibliotheek Zuid
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pl.
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u---uuu
u---uuu
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u---u
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Mediatheek Campus
BYTES
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Rood: week weekend
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