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Party and mingle

Een vriend van mij kreeg ooit een gastles over 
hoe je het best aan de bak komt in de crea-
tieve sector. Er was een lijst van tien punten 
waarvan ik het merendeel vergeten ben. Be-
halve nummer tien: “party & mingle”. Zuip-
schuiten, die van ‘t KASK en LUCA. Maar ze 
hebben ergens wel gelijk, want u heeft er zelf 
waarschijnlijk ook al over gehoord als u in 
een van de minderbedeelden aan onze unief 
bent die voor een “zachte” wetenschap koos. 
Ocharme. Geen probleem natuurlijk. Je ge-
raakt best wel aan een job. Netwerken. Maak 
een Twitterprofiel aan. LinkedIn. Schrijf je 
online in voor netwerkevents. “Party & min-
gle”. Écht. Spreek af met iemand. Nu.
Dat hele nieuwemediadiscours zet zich ver-
der in onze universiteitslevens, maar beperkt 
zich meestal tot “community-building” en 
(porte-manteaugewijs, tekenend voor het 
discours) “innoversity”.  Maar het gaat ook 
verder, zoals in een bepaalde richting die 
anoniem wenst te blijven. Daar organiseren 
ze een sociale broodjeslunch, geheel met vra-
genformulier met gespreksonderwerpen die 
je kan aansnijden bij je medestudenten om 
het netwerken te stimuleren. Ik, die zo naïef 
was te denken dat gratis drank en broodjes al 
genoeg waren om een gesprek te starten. Het 
is op zijn minst bevreemdend te denken dat 
gepamperde 21-plussers dat extra duwtje in 
de rug nodig hebben om te praten met elkaar 
en niet in een scherm te duiken. Dat scherm 
dat ons uiteindelijk zou moeten helpen om 
net die nieuwe contacten te leggen.

Excuseert u mijn cultureel ideologische 
pseudo-intellectuele pedante lapzwanzerij 
(en andere grote woorden) als ik zeg dat het 
mij deed denken aan de dinner scene in de 
film ‘Le Charme Discret De La Bourgeoisie’ 
van Luis Buñuel. Een groep hogeremidden-
klassevrienden heeft een etentje. De eetka-
mer blijkt een podium in een leeg theater. 
En de tafelgasten zijn de acteurs, zij spelen 
de rol die hen voorgedragen wordt trouwens 
subliem. Dubbelop. Een rol in een theater in 
een film. De simplistische filosofie van “de 
wereld is ons podium en we spelen allemaal 
een rolletje” kent u vast wel. En dan is er nog 
het scherm, nog een podium. En die keren 
dat we het scherm achterlaten, krijgen we 
misschien een papier met een vragenlijst om 
mee te gaan praten, nog steeds verscholen 
achter een medium dat geen diepere bete-
kenis toelaat. Betekenis die de universiteits-
student in de zachte wetenschap hoort te 
achterhalen of benaderen. En wat als we dan 
uiteindelijk niets te vertellen hebben, hoor ik 
denken? Of niets gemeen? Dan is er nog een 
uit de context getrokken culturele verwijzing: 
een scene uit ‘Grizzly Man’, een documentai-
re van Werner Herzog waarin een man een-
zaam en alleen zijn eigen survivalprogram-
ma probeert op te nemen, volledig in zijn rol. 
Maar als die even uit zijn beeld stapt, zegt 
Herzog: “[He] probably did not realize that 
seemingly empty moments had a strange, se-
cret beauty.” “Party & mingle”, vergat hij nog. 
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KORT

cartoon door Emilie Devreese

‘Zucht. Hier zijn we dan. Alweer.’ Met hier 
bedoelt ze de wachtzaal van de studentenarts. 
Met alweer bedoelt ze de derde keer dit jaar. 
Het begon zoals meestal met een jeukje. Een 
beetje jeuk is niet abnormaal, toch? Maar de 
jeuk werd pijnlijker, brandender. Dat wil niets 
zeggen, toch? En toen kwam de rode uitslag. 
Dat kan toeval zijn, toch? Toch? Neen, Rebe-
cca, dat kan geen toeval zijn. Dat kan herpes 
zijn. Dat kunnen genitale wratten zijn. Toe-
val is het enige wat het niet kan zijn. Je bent 
slimmer dan dat, Rebecca. ‘Zou het kunnen 
dat ik het opgelopen heb op de Bakesale 
(Kring Moraal en Filosofie, 16 februari)?’ 
Dat zou goed kunnen. Dubbele penetratie 
door twee beste vrienden op de achterbank 
van een Ford Focus lijkt misschien een leuk 
idee. Het lijkt ook wel een zeer onpraktisch 
idee. Maar denk eraan dat het mogelijk is 
dat de beste vrienden zich dichter bij elkaar 
willen voelen door de condooms uit te doen, 
zodat hun voorhuiden over elkaar kunnen 
wrijven. Het kan ook zijn dat ‘beste vrienden’ 
een understatement is. Je vond het al raar dat 
ze ook met elkaar kusten. ‘Of misschien op 
de Spelletjesavond (PRIME, 17 februari)?’ 

Ja, Rebecca, dat zou ook kunnen. Sperma in 
je oog krijgen draagt ook een risico voor soa’s 
met zich mee. Ik weet dat het zijn fetisj was, 
maar alstublieft Rebecca, heb een beetje zelf-
respect. Niemand vindt het aangenaam om 
sperma in zijn oog te krijgen. Niemand. Ze-
ker sperma van een paard. Serieus. Ik wil niet 
kinkshamen, maar ik ga het toch doen. Een 
paard laten ejaculeren in je oog is niet oké. 
Ik heb het gezegd. En ik ga het niet terugne-
men. ‘Het zou ook wel op de Tango-initiatie 
(Geografica, 24 februari) gebeurd kunnen 
zijn.’ Natuurlijk is het daar gebeurd. Een 
penis hoort er niet zo uit te zien. Een penis 
hoort geen blaasjes te hebben. Je zou denken 
dat je dat ondertussen wel zou weten. Is de 
seksuele opvoeding in dit land zo inadequaat 
dat Rebecca dit zelfs niet wist? 
Liefste lezer, vergeef Rebecca, ze is niet de 
slimste. Ik zeg niet dat er iets mis is met 
openlijk omgaan met je seksualiteit. Abso-
luut niet. Ga. Neuk. Heb plezier. Maar doe 
het alstublieft veilig. Gebruik een condoom. 
Laat je regelmatig testen op vieze ziektes. En 
ook op propere ziektes. Er zit geen schaamte 
in. Beloofd. En herinner jezelf eraan: liefde is 
tijdelijk. Herpes is voor het leven.

door Nicolas Van Laere
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ON THE ORIGIN OF

- De Sleepstraat -
God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft on-
wetend over zijn eigen vierkante meter. Omdat God tot op heden wei-
gerde die kennis met ons te delen, doen wij dat in zijn plaats. 
Vandaag: de Sleepstraat

door Koba Ryckewaert

 De Sleepstraat: de plek— afhankelijk van uw 
dosis latent racisme — van dubbelgeparkeer-
de auto’s en de occasionele schietpartij, of 
de plek waar u zelfs met uw schamel budget 
terecht kan voor bergen pide en kilometers 
funky stofjes. Wat buiten kijf staat, is dat de 
Turken er de plak zwaaien. Hoe dat komt, 
doet Tina De Gendt in haar boek Turkije aan 
de Leie voor u uit de doeken.
Hongerig en platzak na uw mislukte valen-
tijnsdate loopt u richting de Sleepstraat. De 
oorspronkelijke bezoeker had zijn neus voor 
u opgehaald, want tot de jaren 50 was dit een 
chique winkelstraat voor mensen van buiten 
de stad. Ergens in een stoffenwinkel zit zelfs 
nog een oude cinema verstopt, maar om die 
te vinden moet u op wandel met Tina De Ge-
ndt (zie onderaan). De vaalgele gevel van res-
taurant Akdeniz lonkt, en u schuift uw voeten 
onder tafel, net zoals Halil Alcı ongeveer 50 
jaar geleden, al heette het toen nog café De 
Lelie. Omdat de Vlaamse eigenares een Turks 
lief had, was het een van de weinige cafés dat 
niet interdit aux étrangers was.
Halil Alcı zat er niet om te pintelieren. In de 
jaren zestig ging de Gentse textielsector ac-
tief op zoek naar Turkse arbeiders, en Alcı 
werkte vanuit het café als tussenpersoon voor 
personeelsdirecteurs en pas toegekomen ar-
beiders. Van de chique winkelstraat was al 
geen sprake meer, en de autochtone arbeiders 
uit de beluiken rond de straat waren naar de 
haven getrokken. Süleyman, de broer van 
Halil, startte naast het café het eerste Turkse 
restaurant voor de pas toegekomen Turken, 
hongerig en uitgeput na een reis van weken.
U spoelt uw pide door met een appelthee van 
het huis, en u hebt zelfs nog geld over voor 

een pint in het Volkshuis. U loopt binnen in 
het duidelijkste bewijs dat Turkse migranten 
en studenten al sinds de jaren 60 een match 
made in heaven zijn. Die laatsten waren toen 
op zoek naar een plek om onverstoord de 
wereldverbeteraar uit te hangen, en de he-
renhuizen van de verlaten winkelstraat wa-
ren voor een appel en een ei te koop. Wat 
volgde was de geboorte van onder andere het 
Volkshuis van de communisten en het thea-
tergezelschap De Vieze Gasten, en een sterke 
samenwerking en solidariteit tussen de twee 
groepen.
Het was wachten tot de jaren 70 op het echt 
Turkse karakter van de buurt. Na de olie-
crisis werden Turkse migranten, toen nog 
verspreid over de hele stad, niet langer met 
open armen ontvangen. Door discriminatie 
op de huurmarkt moesten ze massaal naar de 
leegstaande, bouwvallige beluiken rond de 
Sleepstraat trekken. Zo ontstond in de straat 
zelf een ondernemerschap dat zich richtte op 
deze groep, maar ook op de autochtone be-
volking.

Naast het boek is er ook de rondleiding ‘Turkije 
aan de Leie’, meer info op www.gandante.be



NERGENS BETER DAN OP KOT

Er schort wat aan de studentenhuisvesting, en daar moet 
iets aan gedaan worden. De afgelopen weken werd de 
conceptnota die Katrien Schryvers (CD&V) in samen-
werking met de Vlaamse Vereniging voor Studenten 
(VVS) opstelde, besproken in het Vlaams Parlement.

Naast examens zijn kotbazen waarschijnlijk 
de tweede grootste oorzaak voor ettelijke 
studententranen en scheldtirades. De huidi-
ge wettelijke status van een kot laat veel over 
aan de contractuele vrijheid, waarbij studen-
ten vaak aan het kortste eind trekken. 
Het verblijf van een student op kot wordt 
gekwalificeerd als een tijdelijke, tweede ver-
blijfplaats waardoor het buiten het toepas-
singsgebied van de Woninghuurwet valt. 
Die wet stelt de bescherming van de hurende 
partij centraal, en corrigeert de sterke positie 
van de verhuurder. Koten vallen daarentegen 
onder het gemeen recht, waarbij de partijen 
vrijer zijn om van de wet af te wijken. 
De universiteiten hebben geprobeerd om die 
discrepantie op te vangen door te werken 
met modelcontracten, maar die zijn niet ver-
plicht, en er kan altijd van worden afgewe-
ken. “Zo wordt onderverhuring bijna altijd 
uit het contract gehaald, terwijl het niet onlo-
gisch is dat een student die op Erasmus gaat 
zou moeten kunnen onderverhuren”, vertelt 
Lennert Noppe, voorzitter van de Gentse 
Studentenraad. “De contracten moeten dui-
delijker, want niet alle ondertekenende stu-
denten begrijpen alle gevolgen van wat er op 
papier staat.” De conceptnota van Schryvers 
is er een aanzet toe, alsnog een wettelijk ka-
der te creëren voor studentenhuisvesting.

WOEKEROPDOEKER
De VVS, huisvestingsdiensten, en vertegen-
woordigers van verhuurders en vastgoedei-
genaars deden in het Vlaams Parlement hun 
zegje over de nota die het sterk opneemt voor 
de student. Welke voorstellen het tot wetge-
ving schoppen, is nog onzeker. “Ik denk dat 
we geen te strikt regelgevend kader moeten 
uitwerken”, vertelt Schryvers, “maar er zijn 

toch wel een aantal elementen die we wel op 
een goede manier kunnen reglementeren. 
We hebben in onze nota verschillende denk-
pistes besproken, en daar moeten we er nu 
een aantal uit destilleren en kijken waar we 
eindigen. De bedoeling is echt wel om tot een 
soort kaderdecreet met een aantal basisele-
menten te komen.”
De conceptnota wijst op enkele pijnpunten 
en probeert oplossingen aan te bieden. Wat 
de huurwaarborg betreft, stelt Schryvers 
voor om die te beperken tot maximum één 
maand, en om de waarborg verplicht op een 
geblokkeerde rekening te plaatsen. Omdat 
de betaling van de waarborg samenvalt met 
andere grote kosten aan het begin van de stu-
dies, zoals het inschrijvingsgeld en de studie-
boeken, zou een waarborg van meer dan een 
maand een te grote financiële last zijn. 
Daarnaast geven kotbazen vaak zonder goe-
de reden de waarborg niet terug. Een geblok-
keerde rekening, waarbij de handtekening 
van zowel de student als de verhuurder nodig 
zijn om het geld vrij te geven, zou hier een 
oplossing kunnen zijn. Ook over andere kos-
ten, zoals verbruiks- of bemiddelingskosten, 
moet er volgens Schryvers meer duidelijk-
heid komen.
Bovendien wil de nota ook de woekerprijzen 
aanpakken. In principe is de eigenaar, over-
eenkomstig de wet van vraag en aanbod, vrij 
om zelf de huurprijs te bepalen. Opdat de 
wet van vraag en aanbod zou opgaan, moet 
er sprake zijn van een goed functionerende 
markt waarbij het aantal koten het aantal 
kotstudenten benadert. En hier gaat het mis. 
Door het gebrek aan kwaliteitsvolle koten, 
zeker in Brussel, bevindt de verhuurder zich 
in een bevoorrechte onderhandelingspositie. 
Hier wil Schryvers een rem op zetten door 
het mogelijk te maken om een huurprijsher-
ziening te vragen: als de vraagprijs minstens 
20 procent hoger ligt dan de normale huur-
waarde, kan de rechter beslissen om de prijs 
naar beneden bij te schroeven.

DOOR KOBA RYCKEWAERT, ELISE BOVENDEUR 
EN SUZANNE GROOTVELD
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK
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OP KROT
Een ander aspect bedraagt studenten die 
slechts enkele maanden nood hebben aan 
een kot. Het Erasmusprogramma wordt luid-
keels aangemoedigd, zowel door de overheid 
als door toekomstige werkgevers, maar het 
schoentje wringt op het niveau van de huis-
vesting. Het is niet evident voor een vertrek-
kende student om een kot voor slechts enkele 
maanden te vinden, laat staan voor de bezoe-
kende studenten die zich in een vreemde taal 
en cultuur een weg proberen banen. 
Daarnaast is er door de mogelijkheid om vak-
ken mee te nemen een flexibeler studietraject 
ontstaan. Als je bijvoorbeeld nog een half 
jaar studeert, moet je bij de meeste kotbazen 
toch het hele jaar door huren, met als gevolg 
een leegstaand kot en veel overbodige kosten. 
Onderverhuren is vaak geen optie, aangezien 
dat vaak door het huurcontract verboden 
is. Katrien Schryvers wil die problematiek 
aanpakken door flexibele huurcontracten te 
stimuleren, en door onderverhuren toe te la-
ten. Daarnaast moet het contract vroegtijdig 
opzeggen ook mogelijk zijn in een aantal uit-
zonderlijke situaties, zoals bij het stopzetten 
van de studies of bij een overlijden.
Ook de hernieuwing van het huurcontract 
wordt onder de loep genomen. Huurcontrac-
ten voor een kot worden vaak slechts voor de 
termijn van een jaar afgesloten. In het voor-

jaar vraagt de verhuurder dan aan de huurder 
of hij ook het komende jaar gebruik wil ma-
ken van het kot. Op dat moment kan de ver-
huurder beslissen om de huurprijs en andere 
huurvoorwaarden aan te passen. 
De praktijk toont dat de student vaak toch 
op het huurcontract zal ingaan ondanks de 
verhoogde huurprijs, omdat ze intussen ver-
trouwd zijn met het kot, zelf geïnvesteerd 
hebben in aanpassingen, of omdat ze de 
rompslomp van een verhuis willen vermij-
den. Schryvers wil dat soort situaties tegen-
gaan door een recht op huurvernieuwing in 
te voeren. Indien de student kan aantonen 
dat hij of zij aan de voorwaarden voldoet, 
dus ingeschreven is aan een school of univer-
siteit, moet de verhuurder de overeenkomst 
verlengen. En dit aan dezelfde prijs- en huur-
voorwaarden, mits een jaarlijkse indexering. 
Van die bepaling kan worden afgezien indien 
de normale huurwaarde met 20% gestegen is, 
of indien er een stijging is van 10% ten gevol-
ge van uitgevoerde werken.
Een ander pijnpunt dat de nota aankaart, is 
het gebrek aan uniformiteit rond kwaliteits- 
en veiligheidsnormen. “Het is niet logisch 
dat conformiteitsonderzoeken, kwaliteitsei-
sen en brandvoorschriften in elke stad af-
zonderlijk worden opgemaakt en overal 
verschillend zijn”, vertelt Schryvers. “Ik ben 
dan ook heel tevreden dat minister Liesbeth 
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De VVS represent in het Vlaams Parlement

Homans (N-VA) na herhaaldelijk vragen van 
mijn kant en onder impuls van de huisves-
tingsdiensten een Vlaams Overlegplatform 
Studentenhuisvesting in het leven heeft ge-
roepen. Hierin zitten alle betrokken partijen 
bij elkaar om samen zaken op elkaar af te 
stemmen.” In de conceptnota stelt Schryvers 
ook voor dat studenten zouden moeten kun-
nen eisen dat hun kot conform de bestaande 
vereisten wordt hersteld.

HOGE KOTEN VANGEN 
VEEL (TEGEN)WIND

De betrokken partijen konden het maar over 
weinig eens geraken in het Vlaams Parle-
ment. De vertegenwoordigers van verhuur-
ders en eigenaars stonden negatief tegenover 
zowat alle voorstellen, behalve uniformise-
ring van de kwaliteits- en veiligheidsnormen. 
“De grote spelers die een aanbod hebben vin-
den dat er wel een reglementering zou moe-
ten zijn, terwijl de vereniging van eigenaars 
vind dat er niks moet geregeld worden”, zegt 
Schryvers. Lennert Noppe vermoedt dat het 

een moeilijk dossier zal worden. “De tegen-
partij, een behoorlijk grote financiële sector, 
staat zeer sterk, en ik vermoed dat er gemak-
kelijker naar hen zal geluisterd worden dan 
naar de student. Het gevoel heerst dat het 
oorspronkelijke voorstel wel wat zal verwa-
teren.”
Ook de vertegenwoordigers van de huis-
vestingsdiensten van universiteiten en ho-
gescholen stellen enkele vraagtekens bij de 
voorstellen. Zo lijkt een maand waarborg 
voor hen te weinig om mogelijke schade te 
dekken, daarom stellen ze zelf een maximum 
van twee maand voor. Daarnaast verwachten 
ze problemen met geblokkeerde rekeningen 
bij Erasmusstudenten. Een ander heikel punt 
zijn de kosten die de controle van strengere, 
uniforme veiligheids- en kwaliteitsnormen 
met zich zullen meebrengen. 
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OVERPOORT AUTOVRIJ
Eind deze maand zal de Gentse gemeenteraad het nieuwe circulatieplan, dat vanaf 3 april 
2017 van kracht zal zijn, goedkeuren. Dat plan is een onderdeel van het mobiliteitsplan, 
waarvan de grote lijnen in september al op een fiat van de gemeenteraad konden rekenen. 
In de Overpoortstraat kan het plan op veel steun rekenen bij de talrijke horecazaken, terwijl 
het veel woede opwekt bij de kleine groep handelaars die er ook actief zijn.

Met het circulatieplan wil de Stad Gent de 
binnenstad ontlasten door doorgaand ver-
keer uit de stad te weren. De Overpoort-
straat wordt  in een voetgangerszone opge-
nomen. Dit betekent dat vanaf het kruispunt 
met de Citadellaan tot en met het Kramers-
plein geen auto’s meer mogen rijden. Auto-
mobilisten die hun wagen onder het Sint-Pie-
tersplein willen parkeren, kunnen de parking 
wel nog via de Kunstlaan bereiken. “Met deze 
plannen willen we meer levenskwaliteit aan 
de straat geven,” zegt Hannelore Bonami 
van het kabinet van Schepen van Mobiliteit 
Filip Watteeuw (Groen). “De Overpoort-
straat ligt bovendien op de campusroute 
tussen het Universitair Ziekenhuis en de 
Blandijn, Sint-Pietersplein en de Plateaus-
traat, een route waar dagelijks duizenden 
fietsers langsfietsen.” Dat de focus — wat de 
Overpoort betreft — op de studenten ligt, 
is volgens Bonami dan ook logisch: “Het is 
vandaag een studentenbuurt. De bedoeling is 
wel om het doelpubliek op lange termijn uit 
te breiden.”
De handelaars vrezen dat leveranciers en 
klanten niet tot bij de winkels zullen geraken. 
Maar daarvoor heeft de Stad een systeem met 
vergunningen uitgewerkt. Daarnaast zullen 
buslijnen, alsook taxi’s, afvalophaal- en hulp-
diensten wel door de voetgangerszones kun-
nen rijden. 

LEVE DE STADS-
VERNIEUWING!

De uitbreiding van de voetgangerszone en 
het nieuwe mobiliteitsplan passen binnen een 
ruimere stadsvernieuwing van de buurt rond 
het Sint-Pietersplein. De Stad wilt hiermee 
onder andere meer toeristen aantrekken tot 
aan het Citadelpark. Maar stadsvernieuwing 
heeft dikwijls nog tal van andere voordelen 

DOOR ADEL MOUCHALLEH EN EVA CHRISTIAENS
CARTOONS DOOR LORENZ KEMPENEERS

voor de betrokken buurt. Verschillende on-
derzoekers wijzen op dalende criminaliteits-
cijfers, heropleving van het buurtleven, een 
toename aan investeringen en zodoende ook 
een instroom van, bijvoorbeeld, hippe on-
dernemers die met hun verfijnde chai lattes al 
even hippe klanten aantrekken. Die pioniers 
zetten de gentrificatie, een mooi woord voor 
deze stadsopwaardering, verder in gang. Zo 
ook in de Nederkouter bijvoorbeeld, waar 
sinds de komst van de Wasbar (hippe inves-
tering, check) maandelijks een nieuw concept 
ontspruit en plots eenieders angst voor de 
enge man in de Bagattenstraat van weleer is 
verdwenen. Dat stelt althans het theoretisch 
principe: maak een verloederde buurt terug 
mooi, en mensen zullen er liever wonen en 
zich er veiliger voelen. 
Maar niet iedereen volgt dat principe, want 
tegenstanders van zulke stadsvernieuwing 
wijzen dikwijls op een stijging van de woon- 
en huurprijzen, gepaard met een uitstroom 
van meer kwetsbare groepen, zoals lagere 
inkomensgroepen, alleenstaanden, en soms 
ook studenten. Sommige onderzoekers 
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vrezen toenemende spanningen tussen de 
nieuwe ondernemende buurtbewoners, en 
de oorspronkelijke bewoners. En ziehier nu 
net de huidige controverse in de Overpoort: 
enkele gevestigde handelaars zijn niet te 
spreken over de plannen van de Stad Gent 
en het vermeende lobbywerk van Tim Joi-
ris, hoofd van de horecakoepel van provin-
cie Oost-Vlaanderen en tevens uitbater van 
de cafés de Pallieter, L’Etage en De Vagant. 
Joiris was betrokken bij het overleg, waar de 
stad hem heeft gevraagd om de plannen op 
te stellen.

VERZET EN VERRAAD
De tegenstanders zijn ontsteld over de com-
municatie van Tim Joiris. Volgens een kapsa-
lon in de buurt gaat het om een beperkt 
aantal cafébazen en durven enkelen niet in 
te gaan tegen Joiris’ plannen, omdat die man 
nu eenmaal een belangrijke functie in de ho-
recakringen bekleedt. “Hij heeft veel connec-
ties,” zegt de kapster, die zich erg opwindt in 
de zaak en er een samenzwering met de ge-
meenteraad in ziet. Samen met Firma De Vis, 
de keukenwinkel die ietwat buiten de toon 

valt in de Overpoort, schakelde zij advocaat 
Walter Van Steenbrugge in om verweer te-
gen te plannen te bieden. Cathy De Vis haalt 
dan weer een stevige stapel e-mailverkeer en 
krantenartikels boven waarin zijzelf of de 
verkeersvrije kwestie aan bod kwam. Haar 
firma had recent geïnvesteerd in een parking 
voor de klanten, die zonder autoverkeer na-
tuurlijk niet meer toegankelijk zou zijn: “Het 
is alsof je een huis bouwt en men er plots een 
muur voor bouwt.” Hun verweer leidde er 
uiteindelijk toe dat het deel waarin hun win-
kels liggen wel nog auto’s toelaat, zodat bei-
de zaken nog klanten kunnen ontvangen op 
hun parking. De laatste dupe in het verhaal 
is dan ook de apotheek, die wel nog in het 
toekomstige autovrije gedeelte ligt — volgens 
de bevlogen kapster een levensgevaar voor 
kankerpatiënten. 

DE MAMA IS NIET BLIJ
De Vis is onder andere bang voor toenemen-
de criminaliteit en meer lawaai, ook overdag. 
Anderen merken op dat het plaatsen van bo-
men de studenten niet zal tegenhouden erop 
over te geven of wild te plassen. De Vis stelt 
zich vragen bij het nut van een autovrije ter-
rasjeszone; de studenten horen toch in de les 
te zitten overdag. Volgens de zaakvoerders is 
het evenmin nodig om de straat op te fleu-
ren voor toeristen, want die komen toch niet 
naar de buurt van de Overpoort. 
De grote boosdoener in de ogen van De Vis 
is schepen Watteeuw. “Een West-Vlaming 
die het in de Oost-Vlaamse hoofdstad voor 
het zeggen komt hebben,” vindt zij maar 
niets. (Watteeuw woont al een dertigtal jaar 
in Gent, red.) Volgens haar heeft hij door zijn 
‘afkomst’ geen voeling met wat er leeft onder 
de handelaars. Een ernstigere bezorgdheid 
is het gebrek aan communicatie. De Stad 
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ACHTERKLAP door Selin Bakistanli

 OPPA GANGNAM STYLE

Nieuws van onze campus in Zuid-Korea! 
Lage slaagcijfers zijn blijkbaar niet enkel 
schering en inslag in België, ook in Azië heb-
ben ze hier last van. Say what?! Twee jaar ge-
leden schreven 51 studenten zich in, waarvan 
er 3 volledig slaagden, 10 verdergaan met een 
GIT en 38 niet slaagden. Fun fact: een jaar 
inschrijvingsgeld bedraagt er 16.000 euro. 
Waar is Hilde Crevits als je haar nodig hebt? 
Wij pleiten voor een Koreaanse SIMON-test! 
Dit academiejaar telt de campus 96 studen-
ten; wij zijn alleszins benieuwd naar de slaag-
cijfers. Zal het weer zo goed zijn voor ons 
eigen zelfbeeld?  

DE BENDE HAMERS

Op 18 november werd de praeses van HSC 
Salmonella, Jeroen Eeckhaut tegengehouden 
door de politie. Reden? Verboden wapen-
bezit. Zijn cantushamer, een relikwie dat al 
jaren doorgegeven wordt sinds het ontstaan 
van de club, viel klaarblijkelijk in deze cate-
gorie. Hoe wild moet een student rondzwaai-
en met dergelijke hamer om tegengehouden 
te worden, zou je denken. De hamer zat ech-
ter mooi opgeborgen in zijn kiel. De politie 
oordeelde: opzettelijk verborgen gehouden, 
ja! De studenten blijven niet stilzitten: op 15 
februari organiseren ze een protestactie, in-
clusief speelgoedhamers.

MERCI, GEORGETTE!

Het oude gebouw van de Faculteit Psy-
chologie en Pedagogische Wetenschappen 
(FPPW), Dunant 1, zal gerenoveerd worden. 
Hoera! Onder andere de practicumzaal krijgt 
een fikse upgrade. Prijskaartje: 3 miljoen 
euro. Gelukkig krijgen we hulp van hier-
boven. Letterlijk. Een lieve dame genaamd 
Georgette Vanbiervliet heeft in haar testa-
ment 700.000 euro nagelaten aan de ‘Univer-
siteit Psychologie’. Nadat duidelijk werd dat 
dit bedoeld was voor de UGent, is ook beslist 
om het bedrag daadwerkelijk te gebruiken 
ten voordele van de FPPW. Hoeveel boze 
kleinkinderen ze achterlaat, is niet bekend. 

zou haar plannen te laat hebben gecommu-
niceerd en ook onder de zaakvoerders van 
de Overpoortstraat onderling ontbreekt een 
gecoördineerd overleg. Dit wordt echter door 
Bonami ontkent: “Stad Gent heeft voldoen-
de info- en participatiemomenten georga-
niseerd waar iedere betrokkene op welkom 
was. Bovendien moeten de details van het 
Circulatieplan nog goedgekeurd worden. 
Wanneer dat gebeurd is, gaan we een grote 
informatiecampagne starten om iedereen op 
de hoogte te brengen. We hebben tenslotte 
nog iets meer dan een jaar voor alles in wer-
king treedt.” 

TERRASJES EN TOERISTEN
Al die verwijten doen de rol van Tim Joiris, 
hoofd van de horecakoepel en fervent voor-
stander van de nieuwe plannen, belangrijk 
lijken. Hij beaamt dat er te weinig communi-
catie vanwege de overheid is geweest in ver-
band met het circulatieplan. Hij meent dat 
ook te hebben aangekaart bij de bevoegde 
diensten. Voor de andere kritiek kan hij wei-
nig begrip opbrengen: “Dat er te weinig zon 
voor terrasjes zou zijn, heeft weinig met de 
kwestie te maken. De bezorgdheden van de 
handelaars gaan louter uit van economische 
argumenten, zij kunnen helemaal niet beslis-

sen wie al dan niet naar de les moet gaan.” 
Maar is Joiris’ wens naar terrasjes niet even 
economisch geïnspireerd? Toch niet meent 
hij, een autovrije zone is ook nodig om an-
dere problemen op te lossen. Momenteel 
hebben de cafés geen bevoegdheid over wat 
er zich op straat afspeelt, wat ook met betrek-
king tot veiligheid een rol speelt. Op terras-
sen zou u daarentegen op de vingers kunnen 
worden getikt voor eventuele criminele fei-
ten. Misschien ook een bezorgdheid vanuit 
economische argumenten, want daar hebben 
we voorlopig natuurlijk buurtpolitie voor.
Daarnaast zal volgens Joiris de lokale eco-
nomie in de Overpoort uitbreiden en op 
termijn ook wijzigen. Er komen veel meer 
mogelijkheden voor de horeca, want naast 
cafés zouden ook brasseries kunnen opdui-
ken, wat de buurt kan doen heropleven en 
het imago kan opkrikken. Dat bepaalde cafés 
niet akkoord zouden gaan met de plannen, 
vindt Joiris achterhaald. Als voorzitter van de 
vzw Gentse Tappers, waarvan alle 33 cafés 
lid zijn, ziet hij erop toe dat iedereen zijn me-
ning kan geven in de vergadering. Alles wat 
vanuit de vzw wordt gecommuniceerd, werd 
dus ook eerst besproken. Achteraf kritiek 
geven is dan niet aan de orde, vindt hij. “Je 
moet durven nadenken. Er stond een artikel 

in de krant en iedereen is daarop gesprongen. 
Het is niet aan mij om zulke dingen te gaan 
verkondigen, dat moet de stad doen.”

EIND GOED, AL GOED?
Het nieuwe circulatieplan heeft haar start 
gemist door het gebrek aan goede commu-
nicatie tussen de betrokken partijen. Aan 
de eisen van De Vis en de kapperszaak werd 
(deels) toegegeven, maar dat maakt hen niet 
beter gezind. Joiris vindt het compromis aan-
vaardbaar, maar betreurt dat de Overpoort 
er als het ware door verkort wordt, terwijl de 
straat voor de gemiddelde student tot aan de 
Julien loopt. 
Al dat heen-en-weer gekibbel leidde ons naar 
een hoop HLN-waardige quotes, zoals “Tim 
Joiris is een snotneus”, “De kapper wilde zelf 
pinten tappen op een terras voor zijn zaak” 
en “Ik zie nooit iemand met een keuken naar 
buiten lopen.” Geen dagelijkse kopzorgen 
voor studenten die wel wachten op de ter-
rasjes en hippe koffiebars. Wel een mogelijke 
oplossing: ga eens samen een pint pakken, 
en richt een koepel op voor alle zaken in de 
Overpoort die niet per sector is ingedeeld. 
Wie weet, zijn we hiermee een stap dichter 
bij wereldvrede.
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DOOR ADEL MOUCHALLEH, SUZANNE 
GROOTVELD EN SARAH VAN MEEL

FOTO DOOR BRECHT VISSERS
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK

DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN ROND HET WELZIJNSBELEID 
AAN DE UGENT

DURF VERBETEREN
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De extra vertrouwenspersoon is er inmiddels, 
net als nieuwe beleidsplannen. Rector Anne 
De Paepe: “Zoiets vraagt uiteraard tijd: we-
ten dat die vertrouwenspersonen er zijn, en 
dat die aanspreekpunten bestaan.” Geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk maken integraal deel uit van de psy-
chosociale risico’s op het werk. Die risico’s 
dienen volgens het Koninklijk Besluit van 10 
april 2014 betreffende de preventie van psy-
chosociale risico’s op het werk aangepakt te 
worden door de werkgever. Nadat we vorig 
jaar de problemen binnen het personeel van 
de Universiteit Gent aankaarten, kunnen we 
stellen dat er verbetering op komst is. Rector 
De Paepe: “Met de berichtgeving van vorig 
jaar is het bewustzijn rond het belang van 
psychosociaal welzijn aangewakkerd, en dat 
is positief. Ik vind dat zelf een belangrijk as-
pect in een grote organisatie als de UGent.” 

HET NETWERK VAN 
ANTENNES

Vertrouwenspersoon Sara Drieghe stelde 
op een vergadering van het Bestuurscollege 
het idee van een antennesysteem voor als 
een mogelijkheid om psychosociale proble-
men sneller bespreekbaar te maken en aan 
te pakken. Per faculteit zal er in eerste in-
stantie één iemand als aanspreekpunt — de 
zogenaamde antenne — aangesteld worden. 
Tijdens die vergadering werd het plan niet 
compleet van tafel geveegd, wel werd er be-
sloten het punt uit te stellen. De Paepe: “We 
hebben vanuit het Bestuurscollege een aantal 
praktische vragen rond het antennesysteem. 
Het gaat vooral over de implementatie ervan, 
hoe de antennes geselecteerd worden en wel-
ke competenties zij daarvoor zouden moeten 
hebben. Dat zijn dingen die voor ons beter 
moesten uitgewerkt worden als plan, voor-
aleer we daarmee verder gaan. Maar laat me 
duidelijk zijn, het plan an sich is niet van tafel 
geveegd.”

Na onze berichtgeving inzake het psychosociaal welzijn van werkne-
mers aan de Universiteit Gent (zie het artikel ‘Durf Pesten’ in editie 553) 
is het een en ander veranderd aan onze universiteit. Er wordt hard 
gewerkt aan het welzijnsbeleid, maar we zijn er nog niet helemaal.

Dat er nood is aan antennes is duidelijk, hoe-
veel dit er per faculteit precies moeten zijn 
wordt in een eerste fase onderzocht. Drieg-
he: “We denken dat de vraag er wel degelijk 
is, omdat je dan eerder laagdrempelige aan-
spreekpunten hebt binnen de faculteit. Op 
die manier kunnen problemen sneller aan 
de oppervlakte komen en aangepakt worden. 
Bovendien worden nu vanuit het centra-
le niveau beleidsinitiatieven voorgesteld in 
verband met welbevinden op het werk, maar 
met de antennes hebben we mensen die met 
ons mee kunnen denken. Zij kunnen dan ook 
signaleren waar de knelpunten en problemen 
zijn en dan kunnen wij een stuk korter op de 
bal spelen. Naast dat ze dus een aanspreek-
punt zijn binnen de faculteit, fungeren de an-
tennes als brug tussen de centrale adminis-
tratie en de verschillende faculteiten.” 
Veel details over het antennesysteem zijn er 
nog niet vrijgegeven, mede omdat de plan-
nen in ontwikkeling zijn, en men geen ver-
wachtingen wil creëren voor het effectieve 
plan af is. Drieghe: “Het zal sowieso om een 
antennesysteem gaan, maar hoe dat het op-
gestart wordt moeten we nog bekijken op 
basis van de input die we aan het verzamelen 
zijn. Ik zal het antennesysteem ook coördi-
neren, er zal dus altijd een sterke link blijven 
tussen de antennes en de vertrouwensperso-
nen. Op lange termijn hoop ik dat we ons-
zelf overbodig maken bij wijze van spreken. 
Door sterkere leidinggevenden en door dat 
je binnen de faculteit zorgt voor mensen die 
sneller aangesproken kunnen worden hoop 
ik dat er minder escalerende situaties proble-
men krijgt. Of dit daadwerkelijk zo gaat luk-
ken kunnen we nu nog niet weten. Daarom is 
het belangrijk dat we het systeem evalueren.”

HIPSTER UGENT
Dat er soms spanningen op de werkvloer 
zijn, is in een grote organisatie als de UGent 

te begrijpen. Niemand ontkent dat er proble-
men zijn, waar mensen samenwerken zullen 
er spanningen ontstaan. Voor de werknemers 
aan de Universiteit komt de specifieke acade-
mische context erbij. Drieghe: “Men vindt 
welzijn aan onze universiteit belangrijk. Er 
zijn weinig organisaties waar vertrouwens-
persoon zijn een fulltimejob is. In de meeste 
gevallen nemen personeelsleden die taak bij 
hun eigen job. Aan de UGent heeft men be-
wust gekozen voor een aparte persoon, om 
de neutraliteit te waarborgen.” Ook de rector 
is tevreden over het werk dat al geleverd is 
door de vertrouwenspersonen, hun aanpak 
heeft voor laagdrempeligheid gezorgd. De 
Paepe: “Door het huidige systeem zijn er 
dingen naar boven gekomen waarvan we niet 
op de hoogte waren. Dat betekent dat er ook 
zaken verder aangepakt kunnen worden. Wat 
mij betreft, moeten we absoluut op die lijn 
blijven verdergaan.” 

ZOEKEN NAAR DE NODEN
Uit de resultaten van een psychosociale risi-
coanalyse in 2013 kwamen de sterke kanten, 
maar ook enkele werkpunten naar boven. Zo 
is er ontevredenheid over de eilandcultuur 
binnen de universiteit, de soms grote afstand 
tussen de centrale administratie en de facul-
teiten. Voor de volgende enquête zullen de 
voorbereidingen in 2017 starten. Voor de ver-
trouwenspersonen is deze analyse bijzonder 
interessant, Drieghe: “Een risicoanalyse geeft 
je een luchtfoto van je organisatie, over wat 
de sterke punten en wat de aandachtspunten 
zijn. Dit gaat tot aan de vakgroepen, niet over 
personen. Voor mij is zo een risicoanalyse a 
priori een dialooginstrument. Het is een uit-
gangspunt om daarna in gesprek te gaan en 
te verdiepen wat de resultaten ons zeggen en 
wat we daaruit kunnen leren.” 
Het is echter zo dat het niet altijd even een-
voudig is om een risicoanalyse te interprete-
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ren. Het is namelijk niet zo dat, als iemand 
invult dat hij/zij emotionele belasting ervaart 
op het werk er dan meteen een probleem is. 
“Bovendien moet je in je organisatie heel dui-
delijk maken waar mensen terecht kunnen 
als ze een probleem hebben. Een risicoana-
lyse psychosociaal welzijn is er voornamelijk 
om de beleidslijnen uit te zetten. Als je merkt 
dat er een risico zit kan er daar iets mee ge-
daan worden,” voegt Drieghe eraan toe. 
“Nadat vorig jaar gebleken is dat een ver-
trouwenspersoon niet voldoende was, werd 
er in mei een tweede persoon aangenomen. 
Begin volgende week komt er bovendien een 
informatiecampagne en een nieuwe website, 
om aan het personeel duidelijk te maken wie 
de vertrouwenspersonen zijn, en dat ze met 
twee zijn.” 

TERUG NAAR DE LES
Naast het antennesysteem wordt er ook werk 
gemaakt van opleidingen en coaching. Er 
worden verschillende opleidingstrajecten ge-
organiseerd voor leidinggevenden vanuit een 
externe organisatie. De nadruk ligt hier op 
hoe zij zullen omgaan met eventuele proble-
men, erop anticiperen en preventief te werk 
gaan. De Paepe: “Ik ben blij dat dat er komt. 
Het is niet omdat er een vertrouwensper-
soon is, dat alles opgelost is. Voor mij moet 
elke leidinggevende aandacht hebben voor 
de psychosociale thematiek van zijn of haar 
medewerkers. Het antennesysteem moet er 
niet voor zorgen dat mensen hun verant-
woordelijkheid gaan afschuiven op anderen. 
Beide maatregelen zijn complementair: het is 
de individuele verantwoordelijkheid aan elke 
leidinggevende om een luisterend oor te zijn 
waar nodig. Dat moeten we zeker ook blijven 
bijsturen, verbeteren en ondersteunen waar 
nodig.” 
Ook Drieghe staat achter die opleidingen: 
“Voor mij is het een en-en situatie: we moe-

ten de leidinggevenden versterken in hun 
people management skills én zorgen voor 
gemakkelijk aanspreekbare vertrouwens-
personen. Daarnaast is het van belang dat 
leidinggevenden goed ondersteund worden 
in hun rol. Het ondersteunen van het people 
management van de leidinggevende is heel 
belangrijk als preventief middel. Terwijl we 
vertrouwenspersonen al in een tweede, cura-
tieve fase zitten.”

UITDAGINGEN VOOR MOR-
GEN

Hoe het systeem er uiteindelijk uit zal zien 
valt nog af te wachten. Wel wil De Paepe 
waarschuwen voor de zogenaamde veramb-
telijking van het antennesysteem: “Het is niet 
omdat je een structuur opzet en antennes 
identificeert, dat je het gevoel mag hebben 
dat je er alles aan gedaan hebt. Wanneer we 
weer een te structureel en een te groot keurs-
lijf gaan hebben, heb ik de bezorgdheid dat 
een stuk laagdrempeligheid juist verloren 
kan gaan. Het is ook niet de bedoeling om 
het antennesysteem intern als afrekening te 
gebruiken. Het is vooral gemaakt om de dy-
namiek en het welzijn van de mensen te sti-
muleren en te behouden.” 
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THERMINAL IN TROUBLE 

VERLENGING
Hoeveel studenten zijn reeds zuchtend op 
hun stappen teruggekeerd, na weer eens 
voor een gesloten hek te staan. Hoeveel be-
richtjes zijn er al verstuurd met de bood-
schap: “Sorry, ik ga vijf minuten later zijn.” 
Door de werken aan de Hoveniersberg lijkt 
de Therminal meer en meer te veranderen 
in versterkte vesting, waar enkel de meest 
obscure leden van verenigingen zich schuil-
houden. De belofte dat de werken aan de 
trappen van de Hoveniersberg ‘tijdelijk’ niet 
toegankelijk zouden zijn, werd al snel inge-
trokken. De deadline 31 december 2015 werd 
geschonden. “De werken werden inderdaad 
uitgesteld wegens stabiliteitsproblemen”, licht 
Christa Coppens van Gebouwenbeheer toe. 

BETERSCHAP
Nochtans is er volgens Coppens beterschap 
in het vooruitzicht. Met een beetje geluk 
zal op 1 april heel wat verkeersellende in de 
Sint-Pietersnieuwstraat van de baan zijn. De 
plannen zijn alvast veelbelovend: naast de 
bouw van een evacuatietrap wordt de Kerk-
wegel, die begint aan de Tweekerkenstraat en 
nu doodloopt op het dak van de Faculteit van 
Economie en Bedrijfskunde, doorgetrokken 
tot aan de Hoveniersberg. Op termijn zal 
dit pad doorlopen tot aan het rectoraat. De 
nieuwe doorgang zal toegankelijk zijn voor 
voetgangers en fietsers en voorzien zijn van 
fietsstallingen. Met een beetje geluk zal een 
rit in de Sint-Pietersnieuwstraat dus niet lan-
ger een zelfmoordpoging zijn. 

U heeft zich vast afgevraagd of de universiteit u niet meer graag zag. 
Weken werden maanden en zelfs tijdens de blok kon u de geliefde 
Therminal niet meer bereiken via de gezelligste steeg van Gent. Nu is 
er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Vanaf 1 april 2016 kan u 
weer flaneren op de trapjes van de Hoveniersberg. 

DOOR LAURA MASSA EN LIESELOT LE COMTE
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK
FOTO DOOR ARTHUR JOOS
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De werken gebeuren in opdracht van de 
UGent, die ook het grootste deel van de in-
vestering draagt. Aangezien de vernieuwde 
situatie ook voordelig zal zijn voor Stad Gent, 
dragen zij ook bij in de kosten.

COMMUNICATIESTOORNIS
Hoe mooi de vooruitzichten ook mogen zijn, 
feit is dat talloze konventen en verenigingen 
teleurgesteld zijn in de communicatie, of 
beter het gebrek daaraan. Er was ook geen 
mogelijkheid tot inspraak in verband met de 
plannen of alternatieven om de toegang langs 
de Hoveniersberg toch enigszins te vrijwa-
ren. Hoewel we hierbij wel de kanttekening 
kunnen maken dat dit omwille van prakti-

sche en veiligheidsredenen misschien niet 
mogelijk was. De konventen en verenigingen 
vrezen dat het verenigingsleven te lijden had 
onder de onduidelijke omleidingen. “Ik vind 
het jammer dat de universiteit twee maal de 
kans mist om in overleg te treden hierover; 
zowel bij het plannen als het verlengen van 
de werken”, aldus Benoit De Vrieze van het 
FK. Voor nieuwkomers is het inderdaad geen 
sinecure om een alternatieve ingang te vin-
den, zeker niet wanneer het donker wordt, 
de economiefaculteit gesloten is en je enkel 
afgaande op je reukzin de weg naar de Ther-
minal moet zien te vinden. Op de site van de 
UGent is geen aankondiging van een ver-
lenging van de werken te vinden, noch een 
duidelijk plan met alternatieve routes naar de 
Therminal. Gelukkig is redacteurszweet nog-
al penetrant en vrij eenvoudig op te sporen. 
Het wordt afwachten of op 1 april effectief de 
doorgang naar de Therminal wordt geopend. 
Een beetje zoals ook Mozes eens de Rode Zee 
splitste op weg naar het Beloofde Land, en 
juichende studentjes dapper de oversteek wa-
gen. Of treffen we er louter een aprilvis aan?
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COLUMN 
door Esther Beeckaert

“Suiker is ongezond.” Die boodschap is nie-
mand vreemd. Zo nu en dan berichten media 
over schokkende obesitascijfers en daaruit 
volgende ziekten. Steeds terugkerende oor-
zaak? Suiker. Toch lijkt er weinig te veran-
deren. Na kortstondige ophef en een inter-
view met de bevoegde minister die belooft 
er werk van te maken, verdwijnt de kwestie 
opnieuw onder de radar en gaat de bevol-
king door met de massale consumptie van 
ongezonde, maar o zo heerlijke suikers. Tot 
ik op een dag in januari na weken van pro-
blematische darmklachten op aanraden van 
de dokter radicaal stopte met de consumptie 
van alle toegevoegde suikers, behoorde ook 
ik tot die onwetende massa consumenten die 
de zoete smaak van veel van haar etenswaren 
als natuurlijk ervaart. De afgelopen maand 
ben ik tot het besef gekomen dat suiker écht 
ongezond is, dat het werkt als een drug voor 
het lichaam, en dat het tegenstrijdig genoeg 
in bijna al onze voedingswaren verwerkt is, 
dus ook in veel producten waarvan we het 
niet verwachten, producten die helemaal niet 
zoet verondersteld worden te zijn (denk bij-
voorbeeld aan mayonaise, olijfolie, chips en 
brood).  
Een eerste stap die ik moest overwinnen om 
een suikerloos bestaan te kunnen leiden was 
praktisch van aard: er zijn bijna geen tussen-
doortjes zonder suiker in de aanbieding. Kijk 
maar naar de automaten in de universiteit: 
die bevatten geen rijstwafels of koekjes zon-
der suiker. Mezelf onvoorbereid, zonder het 
nodige voedsel, buitenshuis begeven, zit er 
dus niet in. Verder moest mijn lichaam afkic-
ken van suiker, net zoals het dat zou moeten 
doen van eender welke andere drug. In week 
twee en drie ging mijn lichaam in de vorm 
van extreme hoofd- en rugpijn hevig protest 
aan met de verbanning van haar dagelijkse 
portie zoetigheden. Pas vanaf week vier leek 
mijn corpus voorzichtig te wennen aan een 
suikerloos bestaan en in te zien dat het be-

ter af is zonder. Vandaag, na meer dan een 
maand zonder suiker voel ik mij met vier ki-
logram minder, en bevrijd van steeds terug-
kerende uitslag en vermoeidheid, energievol-
ler en gezonder. In plaats van het ene na het 
andere zware dieet uit te proberen, of de ene 
na de andere zalf op uw huid te smeren, pro-
beer eens een maand zonder suiker. Het doet 
wonderen. 
Vooraleer u vreest uw zo geliefde chocolaat-
jes voorgoed vaarwel te moeten zeggen, geen 
paniek. Er is geen probleem met die cho-
colaatjes an sich, wel met onze gemiddelde 
suikerconsumptie die gevaarlijk hoog ligt 
en die we, zo vertelt de wetenschap al jaren, 
drastisch moeten verminderen. Maar in te-
genstelling tot andere drugs bestaat er rond 
suiker geen taboe. Meer nog, het zit in enorm 
veel supermarktproducten verwerkt, zelfs 
in die producten waarvan we het niet ver-
wachten, die bijvoorbeeld aangeduid staan 
als “boordevol fruit en vitaminen.” Dat is 
mij duidelijk nu ik op het obsessieve af ieder 
bijschrift controleer, maar het werd de voor-
bije weken ook aangekaart in verschillende 
artikels en reportages. Zo bracht Knack op 
twee februari de verontrustende kop ‘De 
verborgen suikers zijn de sjoemelsoftware 
in ons dagelijks brood’ nadat Terzake op 29 
januari de aandacht vestigde op de gebrekki-
ge aanwezigheid van echt fruit in producten 
die dat nochtans beweren te bevatten, en De 
Standaard die datzelfde weekend aantoonde 
dat zelfs superfoods zoals cranberries, die de 
hipsters onder ons als het mekka van ge-
zondheid aanbidden, vol met suiker zitten. 
In plaats van alle zoetigheden te bannen, wat 
een vreselijk verlies zou zijn, zouden onze 
politici kunnen beginnen met alle voedings-
waren waarin suiker niet thuishoort van die 
suikers te bevrijden. En misschien kunnen ze 
als symbolisch startschot volgend jaar niet 
alleen veertig dagen zonder vlees leven, maar 
ook veertig dagen zonder suiker. 

DAGEN ZONDER SUIKER
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OPINIESTUK GENTSE 
STUDENTENRAAD

Roxanne Figueroa Arriagada is bestuurs-
lid onderwijs bij de Gentse Studentenraad. 
Zij geeft haar mening over de oriëntering 
van studenten uit het secundair onderwijs, 
naar het hoger onderwijs.

“Kijk links van je. Kijk rechts van je. Na afloop 
van dit academiejaar zal slechts één van jullie 
drie verdergaan naar tweede bachelor.”
Met die woorden werd ik enkele jaren gele-
den als eerstejaarsstudent verwelkomd aan 
de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschap-
pen. Vanaf het begin werd ik meteen met 
mijn neus op de feiten gedrukt: verwacht 
niet te veel, want de kans zit er dik in dat je 
niet ver zal geraken. Ook aan andere facultei-
ten krijgen studenten zulke demotiverende 
uitspraken naar hun hoofd geslingerd. Niet 
verwonderlijk, als je de slaagpercentages 
van bepaalde opleidingen bekijkt: de eerste 
bachelor is er vaak een slagveld. Een mooi 
voorbeeld is de Faculteit Psychologie en Pe-
dagogie, waar het slaagcijfer bij de eerstejaars 
slechts 36% bedraagt. En laten we eerlijk zijn: 
we kennen allemaal wel een vriend(in) of fa-
milielid die zijn weg is kwijtgeraakt in het ho-
ger onderwijs. Hoe goed zijn of haar presta-
ties in het middelbaar misschien ook waren, 
‘den unief ’ of de hogeschool was een grotere 
uitdaging dan verwacht. Buizen in je eerste 
jaar wordt dan ook steeds vaker als normaal 
beschouwd. Men kijkt al lang niet meer ver-
baasd op bij het wisselen van studierichting. 
Heb je maar twee of drie buizen in het eerste 
jaar? Schouderklopje!
Om dat probleem aan te pakken, begon de 
Universiteit Gent de SIMON-test te ontwik-
kelen. Die oriënteringsproef zou op basis 
van een interesse- en vaardighedentest op de 
opleidingen uitkomen die het best bij jouw 
profiel pasten. Ook Minister van Onderwijs 
Hilde Crevits zag heil in de test en wil daar-

om tegen Pasen een oriënteringsproef op 
Vlaams niveau klaarhebben. Die overkoepe-
lende, Vlaamse proef zou alle opleidingen in 
het Vlaamse hoger onderwijslandschap om-
vatten en zou laatstejaars middelbaar onder-
wijs dus perfect kunnen begeleiden naar het 
hoger onderwijs. Sounds too good to be true? 
Because it is. Momenteel zitten de voorberei-
dingen voor de oriënteringsproef in het slop. 
De experten die de proef op punt moeten 
stellen, geraken het er maar niet over eens, 
en vergaderingen met het overlegplatform 
worden keer op keer uitgesteld. Dat maakt 
dat er nog nooit werd geluisterd naar wat de 
studenten nu eigenlijk zelf willen. Studen-
tenvertegenwoordigers aan onze universiteit 
zijn kritisch, en vrezen er dan ook voor dat 
de proef een bindend karakter zou kunnen 
krijgen op lange termijn. And right they are: 
we zouden toch niet willen evolueren naar 

een onderwijssysteem waarin je keuze van 
opleiding, en bij uitbreiding je carrière, vast-
hangt aan het invullen van een test? 
Hoewel velen in het onderwijslandschap de 
oriënteringsproef voordoen als een magisch 
instrument, dat elke student op de juiste 
plaats zou moeten zetten, mogen we dat al-
les best met een korrel zout nemen. De keuze 
van opleiding in het middelbaar zou toch al 
een goede indicator moeten zijn naar wat je 
aankan in het hoger? Het is tijd om te kij-
ken naar ‘the bigger picture’: het secundair 
en hoger onderwijs zijn momenteel niet 
goed op elkaar afgestemd en vele studenten 
lijden daaronder. Een inspanning zoals de 
oriënteringsproef is positief, maar mag ze-
ker niet het enige zijn. Momenteel is dat wel 
het geval. Initiatieven zoals infosessies in het 
middelbaar, SID-ins aan universiteiten, … 
zijn volledig afhankelijk van de goodwill van 
leerkrachten of universiteiten, en dus niet ge-
regeld op Vlaams niveau.
Bij dit hele verhaal van de oriënteringsproef 
en het zogenaamd beter begeleiden van stu-
denten, stel ik me enkele vragen. Wil de over-
heid niet gewoon zo weinig mogelijk geld 
‘verspillen’ aan studenten die niet van de eer-
ste keer slagen voor hun opleiding? Komt dit 
voort uit de besparingslogica die momenteel 
gehanteerd wordt in het hoger onderwijs? If 
so, shame on you, Minister Crevits. Indien 
een dergelijke besparingslogica enkele jaren 
geleden gangbaar was aan onze universiteit, 
zou deze kritiek jullie niet eens bereikt heb-
ben. Want ook ik mocht na mijn eerste jaar 
een puntenbriefje vol buizen meenemen naar 
huis. Ondertussen sta ik wel op het punt om 
af te studeren als onderwijssocioloog. Bij de-
zen dan ook een pleidooi voor een meer stu-
dentgericht oriënteringsbeleid, dat in plaats 
van slaagcijfers en economische overwegin-
gen eerder de belangrijkste stakeholder voor 
ogen houdt: de student. 
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en daar doen wij niet aan mee. 
Waarom zouden zij die wat lui-
er zijn minder rechten hebben? 
Waarom zouden zij die minder 
naar de les gegaan zijn, minder 
punten en dus bijgevolg minder 
kansen op een goede toekomst 
verdienen? Deze redeneringen 
van rechtsgezinde, racistische, 
hardwerkende studenten, zijn 
wat onze maatschappij zo ziek 
maken, waarde kameraden. 
Bah. 
Bissers, verenigt u!
Met rechtvaardige groeten,

Dina Ievetrut* 

21

DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN
Zelf een lezersbrief schrijven? Stuur dan een mail met 
als onderwerp “lezersbrief ” naar schamper@schamper.
ugent.be of een brief naar Schamper, Hoveniersberg 24, 
9000 Gent. 

DEZE MET EEN * VERZONNEN WE

 Beste Schamper,
Liefste studenten,
Mevrouw de rector,
Een donkere storm hangt 
boven al onze hoofden. Een 
storm van onrecht en onge-
lijkheid. Te lang, veel te lang 
hebben wij, de studenten, dit 
onrechtvaardig en oneerlijk 
beleid geslikt. Maar voor ons, 
de Communistische Studen-
tenvereniging, is de maat 
vol. Het wordt tijd dat onze 
universiteit alle studenten op 
dezelfde manier behandelt. 
Het wordt tijd dat alle studen-
ten dezelfde punten krijgen. 
Het ontgaat misschien de be-
tere studenten onder u, maar 
voor ons, buizende studenten, 
is de problematiek meer dan 
duidelijk, zeker nu we na een 
maand vol mensonwaardige 
examens onze puntenlijsten 
kregen. Er moet een einde 
komen aan het discrimine-
rende beleid dat de Univer-
siteit Gent voert sinds haar 
beginjaren. Wanneer die er 
ook waren. Ik heb nu geen zin 
op het op te zoeken. 
Ik daag u uit, beste mede-
student. Maak zelf eens de 
denkoefening, als u ‘durft 
te denken’: waarom zou de 
ene student meer punten 
verdienen dan de andere? 
Zijn sommigen onder ons 
dan beter dan anderen? Ik 
dacht het niet, meneer. Dat 
heet namelijk ongelijkheid, 

Geachte redactie van 
Schamper,
Ik ben kwaad en teleurgesteld. 
Misnoegd als het ware. Wat 
jullie gedaan hebben kan niet 
door de beugel. Het is vulgair, 
plat, onbeschoft, populistisch. 
Mijn verenigingen zijn zelfbe-
druipend. Zelfbeschikking is 
hun charme. Hun voorrecht. 
Niet van jullie. Jullie hebben 
geen laarzen in de aarde om 
dit te doen. Jullie worden ge-
subsidieerd voor deze onno-
zelheden. Mijn verenigingen 
worden daarvoor afgestraft. Ik 
ga hogerop. Ik stuur een aan-
getekende brief. Als ik kon, 
zou ik deze brief aangetekend 
maken. Maar mijn juridische 

neemt zijn telefoon niet op. 
Het is namelijk twaalf uur ‘s 
nachts en ik ben boos. Kwaad, 
teleurgesteld. Oké, ik snap het. 
Schamper heeft zijn publiek. 
Niet iedereen is begaan met 
het verenigingsleven. Niet ie-
dereen heeft het voorrecht om 
de crème de la crème van het 
Gentsche Studentenleven te 
zijn. Ik begrijp dat. Jullie moe-
ten grappig zijn. Jullie hebben 
geschiedenis. Jullie moeten 
hen ook aanspreken, maar be-
grijp mij als ik zeg: eigen volk 
eerst. Simpel. Ik hoor voor 
mijn verenigingen te spreken. 
En daarom ben ik kwaad. Als 
jullie dat maar weten. Ik heb 
ze allemaal gebeld. Ik heb het 
hen verteld. Dat ik kwaad ben. 
En zij zijn het nu ook. Geen 
smaak. Bah. Vies.
En dat nu net dat het zo min-
der goed gaat. Mijn verenigin-
gen zijn ook kwaad. Ze zijn 
teleurgesteld. Misnoegd als het 
ware. Het engagement staat 
daar op een laag pitje. Ik werd 
al drie dagen niet meer gebeld 
door mijn verenigingen. En de 
vorige keer dat ik op een can-
tus kwam, keken ze zelfs niet 
naar mij om. Ik had nochtans 
mijn lint aan. Maar ik heb een 
plan. Wat als we nu eens alle 
verenigingen die mij genegeerd 
hebben in het verleden afstraf-
fen? Ze verdienen het niet. 
Mijn verdeelsleutel licht dit 
toe. Dus. Eén gedeeld door het 

aantal dagen dat een vereni-
ging mij niet gebeld heeft maal 
het aantal sponsors ze mislo-
pen door zo nalatig te zijn. Dat 
is met hoeveel procent ik hun 
subsidies verminder. Mooi 
toch? Dus: verenigingen, bel 
mij. Please. Ik wil u helpen. 
Het kan wel zijn dat ik niet op-
neem. Het spijt mij daarvoor. 
Maar ik wil u echt helpen. Bel 
mij. Please?
Groetjes,

De voorzitter van een Gentsch 
StudentenKonvent*
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INTERNATIONAAL

SOMOS FLAMENCOS 
Statistisch is de kans groot dat u Sevilla op de kaart kan aanwijzen, 
een zomerhoed al eens een sombrero durft te noemen en met trots 

een tweetal woorden van La Macarena kan meezingen. Recentere 
statistieken stellen namelijk vast dat Spanje de meeste Erasmusstu-
denten van heel Europa uitzendt en opvangt, met een verdienstelij-

ke tweede en derde plaats voor Duitsland en Frankrijk. 

Wij moesten alvast niet bekomen van de 
verrassing. Itxaso Astigarraga, studente Psy-
chologie uit San Sebastian en momenteel op 
Erasmus in Gent, ook niet. 

Waarom koos je voor België, en speci-
fieker voor Gent?
“In het laatste jaar van het middelbaar deden 
we een reis door Europa: Parijs, Brugge, Am-
sterdam, München, Nice en Monaco. Bij het 
bezoek van Brugge werd ik onmiddellijk ver-
liefd op de stad. Bij mijn opties voor Erasmus 
wilde ik sowieso lessen volgen in het Engels, 
dus onder andere Duitsland was daardoor al 
uitgesloten. In België was er Gent, dat na wat 
opzoekingswerk voor mij net op Brugge leek, 
maar dan met meer studenten. Toen dan ook 
nog eens bleek dat de Gentse faculteit voor 
Psychologie op de 32ste plaats stond van de 
wereldranglijst was ik helemaal verkocht. 
Daar moet ik naartoe! Nu voel ik mij hier al 
helemaal thuis. Het is een prachtige stad en 
de sfeer zit heel goed. Alleen de eerste week 
was wat moeilijk door het slechte weer en de 
heimwee. Nu ben ik blij dat ik gekozen heb 
hier zo lang te blijven, ik heb al veel vrienden 
in tranen naar huis zien vertrekken.” 

Zijn er ook minder rooskleurige as-
pecten?
“Bij een beurs krijg je van de Spaanse over-
heid sowieso geld voor vijf maanden, ook al 
ga je een jaar zoals ik. Dat is echt niet genoeg. 
Voor de crisis was er meer geld en waren de 
beurzen dus ook groter. Gelukkig krijg je 
in het Baskenland nog een aparte beurs, en 

daarmee kom ik al beter rond. Ik heb hier 
wel veel vrienden die het zonder een extra 
beurs moeten doen, wat het natuurlijk moei-
lijker maakt. Ook blijft het risico bestaan dat 
een deel van de studenten in het buitenland 
blijft, omdat daar betere beroepsvooruitzich-
ten liggen. In Spanje is dit met de crisis wel 
een reëel probleem. Door de uitwisselingen 
is de stap om in een ander land te gaan wer-
ken veel kleiner. Dat kan ik nog altijd doen 
als ik met mijn diploma Psychologie thuis 
geen werk vind, dus voor mij persoonlijk is 
het mooi meegenomen.”

Wat denk jij dat de reden is dat de 
meeste Erasmusstudenten uit Spanje 
komen?
“Voor mij persoonlijk is het vooral traditie. 
Iedereen kent mensen die op Erasmus ge-
weest zijn en allemaal zijn ze er enthousiast 
over. In het derde of vierde jaar heb je de 
keuze om naar het buitenland te gaan, en ge-
woonlijk doe je dat ook gewoon wel. Waar-
om niet? Het is natuurlijk ook een manier om 
zelfstandig te worden. Je bent in een nieuwe 
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Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië

DOOR ELENA DE BACQUER
FOTO’S DOOR BRECHT VISSERS

omgeving, weg van je ouders, en je hebt meer 
mogelijkheden om verschillende vakken te 
studeren die niet overal worden aangeboden. 
Het helpt ook om vreemde talen te leren en je 
Engels te oefenen. Voor mij is het vooral een 
belangrijke levenservaring.”

Waarom is Spanje zo populair als be-
stemming?
“In vergelijking met Erasmusstudenten die ik 
hier ken uit andere landen, bieden de Spaan-
se universiteiten veel meer plaatsen aan, 
overal in Europa. Gezien het om wederzijdse 
uitwisselingen gaat tussen universiteiten is 
dit ergens wel logisch. Ik denk dat de clichés 
van feesten, goed weer en weinig studeer-
werk toch de grootste rol spelen. Dat heb ik 
toch al gehoord van mensen hier in Gent. 
Eerlijk gezegd denk ik niet dat veel studenten 
op uitwisseling gaan voor de studie op zich, 
maar eerder voor de ervaring en het studen-
tenleven. Voor mij is het ook zo. De eerste 
week ging ik heel veel uit. Daarmee bedoel ik 

bijna elke dag. Dan viel het mij in dat ik ook 
naar de les moest gaan. Ik volgde vijf vakken, 
waarvan ik sommige interessant vond, ande-
re helemaal niet. Nu mag ik een stage doen 
in plaats van die vakken, wat mij beter ligt. 
Ze zeggen over sommige landen dat ze bij-
na zomaar punten geven en je helemaal geen 
moeite moet doen. Hier is dat helemaal an-
ders. De eerste dag dat ik hier was sprak de 
rector ons toe om duidelijk te maken dat de 
Erasmusstudenten niet op een voorkeursbe-
handeling konden rekenen en dat er dus echt 
gewerkt moest worden. En het is ook echt 
veel werk.”

Kloppen de vooroordelen die vele 
studenten hebben over het onderwijs 
in Spanje?
“In mijn eerste jaar Psychologie had ik een 
vak samen met enkele Erasmusstudenten. 
Daar merkte ik wel dat ze bevoorrecht wer-
den door de leerkracht en er weinig van hen 
verwacht werd, dus in dat opzicht klopt het 

    

misschien wel. Ik weet niet of het overal in 
Spanje zo is, dat hangt volgens mij af van de 
universiteit.”

Zijn de lessen hier heel anders?
“Toch wel. Ik was gewend aan veel feedback 
en contact met leerkrachten, terwijl hier 
vooral ex cathedra les wordt gegeven. Ge-
lukkig zijn veel vakken voor uitwisselings-
studenten hierop een uitzondering, want ik 
vind het belangrijk om discussies te kunnen 
voeren over de inhoud van de les. Iedereen is 
hier wel erg behulpzaam. Al vanaf de eerste 
dag deed iedereen, leerkrachten en mede-
studenten, zijn best om mij te helpen met 
eender wat. Dat heeft bij mij wel een goede 
indruk gemaakt. Voorlopig is dat nog altijd 
zo en ik hoop dat het zo blijft.“



1. De Rechtvaardige Rechters werden daar begraven.
2. Eddy Wally zal er verrijzen.
3. Omdat een bepaalde konventsvoorzitter daar graag in de 
modder speelt.
4. Iets met vluchtelingen.
5. De werkmannen worden per uur betaald.
6. Om de banden tussen de Zuid-Koreaanse campus van de 
UGent te versterken, wordt er een geheime tunnel gegraven.
7. Het is de schuld van de sossen.
8. Bodemverzakkingen door kotsende en pissende studenten.
9. Iets met Polen.
10. Een archeoloog heeft de werf opgeëist voor zijn masterthesis. 
Hij gaat het pas in tweede zit indienen. 

WAAROM DE WERKEN AAN DE HOVENIERSBERG 
WERKELIJK ZIJN UITGESTELD



door Selin Bakistanli

Koen van de Pi-nuts 
Al vijf lange jaren staat Koen naast zijn gorilla te tappen in de 
Pi-Nuts. Hij is geen spraakwaterval, maar weet wel de meest 
frappante gebeurtenissen in het studentenmilieu te registre-
ren. De Pi-nuts is dan ook een soort micro-Overpoort, ook al 
ligt het recht tegenover de Toverpoort. 

Wat is het weirdste dat je ooit hebt meege-
maakt?
“Gisteren stond hier iemand in z’n bloot bovenlijf. 
Misschien een halfuur lang met blauwe lippen. We 
hebben dan maar de ambulance gebeld.
En een maand geleden is er hier iemand binnen ge-
komen met een stroomstootwapen. Die wou zichzelf 
een stroomstoot geven en vroeg mij dat te doen. Ik 
wou dat uiteraard niet doen en hij heeft het uitein-
delijk zelf gedaan.” 

Ben je ooit al bedreigd geweest?
“Ja, met een mes (denkt lang na). En ik heb ook al 
een paar keer op mijn muil gehad.” 

Welk publiek trekt de Pi-nuts zoal aan? 
“Studenten vooral. Zatterijen. Maar ook wel een 
beetje fout volk.” 



www.schamper.be
26

WETENSCHAPSKORT
PANDA’S VERSUS PANDAPUNTEN

PLANEET NEGEN NUMMER TWEE

ILLUMI-NOT-I

Ondanks dat die Chinese toeristen soms 
flink in de weg kunnen lopen, waren er twee 
Chineesjes die we een jaar of twee geleden 
maar al te graag naar België lieten komen: 
Hao Hao en Xing Hui. Hun namen zijn voor 
velen nogal Chinees, maar het gaat wel de-
gelijk om die schattige reuzenpanda’s. Naast 
schattig wezen voor de bezoekers van Pairi 
Daiza, kregen ze ook nog de taak om zich 
voort te planten. En ja, voor panda’s is seks 
heus niet zo evident. Op het moment van 
schrijven blijkt vrouwtje Hao Hao echter 
loops, en wordt werkelijk alles op alles gezet 

om in die 12 uur dat ze het toelaat om be-
sprongen te worden een kleintje te maken. 
Xing Hui vindt zijn vriendinnetje wel erg 
leuk, maar zit nu pas in zijn puberteit waar-
door het niet voor de volle 100 % zeker is dat 
hij haar meteen zal bespringen. Om de kan-
sen op een bevruchting zo groot mogelijk te 
maken, liet België snel enkele deskundigen 
uit China overvliegen. Als Xing Hui het werk 
staakt, blijft er ook nog steeds de optie om 
Hao Hao kunstmatig te insemineren. 

Ocharme die malariamuggen. Na meer dan 
Not a very long time ago in a galaxy not that 
far away … Nadat Pluto in 2006 plots slechts 
een dwergplaneet mocht worden genoemd, 
telden we nog maar acht planeten in ons 
sterrenstelsel. Maar daar komt binnenkort 
misschien verandering in, want nu zouden 
er grote aanwijzingen zijn voor het bestaan 
van een negende planeet. Voorlopig krijgt 
die de uiterst originele naam Planeet Negen 
mee. Concrete waarnemingen zijn er nog 
niet, maar het bestaan van de nieuwe planeet 
wordt afgeleid uit de bewegingen van dwerg-

planeten aan de rand van het zonnestelsel. 
De baan rond de zon van de planeet zou 
twintig keer groter zijn dan die van onze aar-
de. Het idee dat er een negende planeet be-
staat was er al langer, maar het waren net de 
onderzoekers die dat idee aanvankelijk wil-
den ontkrachten, die door hun berekeningen 
steeds meer overtuigd waren dat de planeet 
daadwerkelijk bestaat. Ze menen dat het tus-
sen nu en enkele jaren mogelijk zal zijn om 
de planeet te observeren, op het moment dat 
de planeet het dichtst bij de zon staat.
 

Voor sommigen is het voorlopig nog pure 
nonsens dat de mens ooit voet op de maan 
zou hebben gezet, maar toch zou men stilaan 
een punt achter al dat getwijfel mogen zet-
ten. Fysicus David Grimes stelde namelijk 
een vergelijking op waarmee je kan nagaan 
hoelang een samenzwering kan blijven be-
staan voordat die publiekelijk ontdekt wordt. 
Drie zaken zijn daarbij van belang: de tijd 
vanaf het begin van de samenzwering, het 
aantal betrokken mensen en de intrinsieke 
waarschijnlijkheid om te falen. De samen-
zweerders bevinden zich hierbij in een ideale 
situatie, waar er geen klikspanen zijn en de 
buitenwereld ook nog onwetend is. De ver-
gelijking haalde Grimes uit samenzweringen 

die echt hebben plaatsgevonden (waaronder 
de afluisterpraktijken van de NSA die bekend 
raakten door Edward Snowden). Daaruit 
bleek dat de kans dat een samenzwering op 
zichzelf mislukt slechts vier op een miljoen 
is, maar hoe meer mensen er in het complot 
betrokken zijn en hoe langer het er is, hoe 
sterker die kans wordt. Als men dan weet dat 
de maanlandingsamenzwering 50 jaar oud 
zou zijn en er meer dan 400 000 medewer-
kers waren, zou het na een kleine vier jaar 
ontdekt moeten geweest zijn dat de maand-
landing niet echt was. Ondertussen kan men 
dus wel stellen dat misschien eerder de sa-
menzwering dan de maanlanding fake is. 

door Loïs Savat
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DIERPROEVEN AAN DE 
UGENT: MUIZENISSEN EN 
KATTENKWAAD

In 2010 hebben we er ook al eens over geschreven: de dierproe-
ven aan de UGent. Zijn de drie V’s waar de Ethische Commissie 
Dierproeven zo achter staat, verder geëvolueerd? Zijn ze actief op 
zoek naar alternatieven, of waren al deze beloftes maar een kat in 
een zak?

DOOR ELISE BOVENDEUR EN MARIE VAN OOST
FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM
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We vatten meteen de koe bij de horens en 
bezochten de faculteit Diergeneeskunde, 
waar ons een gesprek met Katleen Hermans 
te wachten stond. Zij is de voorzitter van de 
Ethische Commissie Dierproeven van die fa-
culteit. 
Aan onze eigenste UGent gebeuren dier-
proeven aan nog drie andere faculteiten: 
Wetenschappen, Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen en Bio-Ingenieurswe-
tenschappen. In het gros van de gevallen gaat 
het over ratten en muizen. Aan de faculteit 
Diergeneeskunde heerst het principe dat het 
doeldier onderzocht moet worden, waardoor 
er daar ook testen uitgevoerd worden op Be-
agles —je weet wel, die hondjes met hoge aai-
baarheidsfactor— en zelfs op paarden. 

DE 3 V’S: EEN KAT 
IN EEN ZAK? 

Het principe van de drie V’s (Vermindering, 
Vervanging en Verfijning) heeft al een lange 
weg afgelegd. Het is ontstaan in 1959, maar 
pas sinds 2013 is het opgenomen in de na-
tionale wetgeving (op basis van richtlijn 
2010/63/EU). In die zin zien we wel degelijk 
een evolutie. Mensen die nog niet overtuigd 
waren van dat principe, moeten het nu wel 
naleven. 

De belangrijkste component is Vervanging. 
Deze houdt in dat je dierproeven reduceert en 
opvangt door het gebruik van alternatieven. 
Hermans wijst ons erop dat dat genuanceerd 
moet worden: “Als het om een fundamenteel 
onderzoek gaat waarbij je een bepaald me-
chanisme in kaart wil brengen, dan kan dit 
vaak niet anders dan op een proefdier, terwijl 
het bij regulatorische tests (toxicologische 
tests, het testen van medicijnbatches) later 
hopelijk wel mogelijk is om het proefdier te 
vervangen.” Ze benadrukt dat dat enkel en 
alleen kan als je over een valide model be-
schikt. Om te weten of een model valide is, 
moet je de test zowel uitvoeren op proefdie-
ren als met bijvoorbeeld een in vitrotechniek 
en kijken of je dezelfde resultaten bekomt. 
Ook Peter Brouckaert, voorzitter van de 
Ethische Commissie Dierproeven wijst ons 
erop dat alle betrokkenen bij toxicologische 
testen proefdieren willen vervangen door 
alternatieven, maar dat dit afgeremd wordt 
door bureaucratische en financiële redenen. 
“Het duurt zeer lang voor zo’n alternatieve 
test aanvaard wordt door de regelgevende 
autoriteiten, en het is ook enorm duur om die 
testen te valideren. De meeste onderzoekers 
hebben dat geld gewoonweg niet.”

DIERENACTIVISTEN, GEEN 
KATJES OM ZONDER 
HANDSCHOENEN AAN TE 
PAKKEN? 

De eerdergenoemde faculteiten komen re-
gelmatig in aanvaring met dierenactivisten. 
Zo is er vorig jaar nog een bezwaarschrift 
ingediend tegen de uitbreiding van het ani-
malarium van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen. Blaffende hon-
den bijten echter niet, want die klacht bleek 
achteraf niet gegrond te zijn. Langzamerhand 
lijkt de vete plaats te maken voor begrip en 
dialoogvoering. Een evolutie waarbij het 
sleutelwoord ‘openheid’ centraal staat. In het 
verleden was er slechts een beperkte hoeveel-
heid informatie beschikbaar, vaak uit publi-
caties of informatie van insiders, maar die 
was vaak onjuist. In onze buurlanden (Ver-
enigd Koninkrijk, Nederland) is het reeds ge-
bruikelijk dat bij de opening van een nieuw 
proefdiercentrum, de stakeholders eveneens 
welkom zijn. Ons land hinkt hier, mede door 
onze terughoudende aard, op achterop. Maar 
het debat van de UGentse dierenactivisten-
vereniging Sense, waar zowel Hermans als 
Brouckaert aan deel genomen hebben, wijst 
op een kentering. Of zoals Hermans het zegt: 
“Dierenactivisten zijn vaak ook maar mensen 
die gelezen hebben op het internet wat er met 
de dieren gebeurt. En als ze dan zien wat er 
echt gebeurt, dan denken ze: “ja, het is toch 
genuanceerder dan ik dacht”. En dan kan je 
in dialoog gaan om iets te bereiken. Want uit-
eindelijk willen we hetzelfde hé. Wij zouden 
ook willen dat het lukt zonder proefdieren.”
Toch hebben dierproeven nog steeds een 
duister ka(n)tje. Katleen Hermans haalt 
hiervoor de volgende redenen aan: enerzijds 
heerst er bij onderzoekers een angst voor re-
presailles. Het is niet interessant om uw nek 
uit te steken en te zeggen: “ik voer dierproe-
ven uit” indien je dan geviseerd kan worden. 
Dit zowel fysiek, als je mailbox die bestookt 
wordt met allerlei haatmail. 
Anderzijds zijn wetenschappers vaak vaki-



dioten, die hun onderzoek moeilijk kunnen 
uitleggen aan de man in de straat. De wet-
gever en de ECD komen aan deze problema-
tiek tegemoet. Elke wetenschapper die een 
aanvraag voor een dierenproef wil indienen, 
moet hier een niet-technische samenvatting 
(NTS) aan toevoegen. Deze samenvattin-
gen, begrijpbaar voor de gemiddelde weten-
schapsleek, worden gepubliceerd op de web-
site van het ministerie van Dierenwelzijn en 
zijn voor ieder toegankelijk. 

STEKEN DE ONDERZOE-
KERS HUN KOP IN HET 
ZAND? 

De Ethische Commissie Dierenproeven is 
de grote gezaghebber in dit verhaal. De ECD 
voor de faculteit Diergeneeskunde bestaat uit 
22 personen waarvan 4 externen. Vorig jaar 
waren er zo’n 150 aanvragen, de ECD had er 
dus een hele kluif aan. Volgens Brouckaert is 
er heel wat controle bij de weinige studenten 
die met proefdieren werken: “Een student 
werkt nooit alleen, dus er is sowieso interne 
controle van zijn begeleiders, proefdierver-
zorgers en andere collega’s. Qua externe con-
trole komt er een jaarlijkse inspectie langs die 
controleert of alles koosjer verloopt.”

Maar als we vragen wat er zou gebeuren 
mocht er na een goedgekeurde aanvraag 
blijken dat de onderzoeker zich toch vuil 
gemaakt heeft aan niet geoorloofde praktij-
ken, moet Hermans ons even het antwoord 
schuldig blijven. Om dan uit te brengen dat 
dit inderdaad een probleem is waar ze mee 
worstelen: “Stel dat dat gebeurt, hoe moeten 
we dat doen? We moeten in de eerste plek wel 
weten dat het gebeurt. En als we het weten, is 
dat ook heel vaak door die insiders.” Dus het 
komt er op neer dat iemand die ongeoorloof-
de praktijken waarneemt, dit moet melden. 
Maar een kat in het nauw maakt rare spron-
gen, dus wordt dat ook effectief gedaan? 

ALLEMAAL BEESTJES!
Katleen Hermans licht ons één van haar on-
derzoeken op haar eigen afdeling toe. Het 
onderzoek betreft de pijnstilling van cavia’s. 
Hun tanden blijven immers groeien wat bij 
sommige dieren met een afwijkende tand-
groei een chronische tandpijn veroorzaakt. 
Het doel van het onderzoek is nagaan hoe-
veel pijnstilling er moet toegediend worden 
opdat de cavia geen last ondervindt en kan 
blijven eten. Natuurlijk moet er wel op gewe-
zen worden dat langdurig gebruik van pijn-
stilling gezondheidsrisico’s zoals nierproble-
men en maagzweren kan inhouden. Of deze 
bijwerkingen ook bij cavia’s optreden hopen 
de onderzoekers in een van de volgende on-
derzoeken te achterhalen. 

NU KOMT DE AAP UIT DE 
MOUW

De studentenvereniging Sense is er als de 
kippen bij als het om dierenproeven gaat, 
want zij zetten zich in voor dierenrechten 
en veganisme. Als we woordvoerdster Ellen 
De Vrieze vragen hoe de organisatie tegen-
over de evolutie van de 3 V’s staat, dan klinkt 
het verrassend positief. Sense merkt dat de 
UGent wel met alternatieve methoden wil 
werken, maar actief onderzoek naar derge-
lijke methoden blijft tot nu toe uit. Volgens 
Sense is dit te wijten aan de ontoereikende 
subsidiëring: “Vroeger gebeurde dat op fe-
deraal niveau, maar recentelijk is het een ge-
westelijke materie geworden. Ik heb de sub-
sidies van de voorbije jaren bekeken en vanaf 
2014 vind ik daar geen informatie meer over. 
Ofwel zijn er geen meer, ofwel is er weinig 
openheid.”
Waar er ook nog extra op openheid moet in-
gezet worden, is het adoptieproces. De har-
tensmeltende beagles, die geen blijvende let-
sels aan het onderzoek overhouden, kunnen 
geadopteerd worden. Maar dit wordt enkel 
uitgehangen binnen de faculteit diergenees-
kunde en die studenten kunnen natuurlijk 
niet blijven adopteren. En daar wil Sense 
graag op inspelen. “Dit is een punt waar ze 
makkelijk aan kunnen werken. Als ze dit 
bijvoorbeeld via de Facebookpagina van de 
UGent zouden delen, zouden ze een veel gro-
ter publiek bereiken.” 
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Al eeuwen is de mensheid op zoek naar antwoorden op prangende vragen 
allerhande, zo ook onze redactie. Omdat we niet allemaal een geneesmid-
del voor kanker kunnen zoeken, onderzoeken wij voor u wat echt belang-
rijk is. Op een explosie meer of minder kijken we niet. 
Proef deze keer hoe jouw favoriete kleur eruit ziet.

door Nicolas Van Laere

Lees deze zin. Lees ook deze zin. En lees 
zeker de volgende zin. Ziet u deze letters in 
bepaalde kleuren? Of smaakt u ze eerder? 
Indien ja: Proficiat, u heeft synesthesie. Niet 
dat dat echt een prestatie is. Je hebt je eigen 
genoom niet samengesteld. Eigenlijk moeten 
we proficiat zeggen tegen je ouders. Ook al 
hadden zij er eigenlijk ook niet veel mee te 
doen. Proficiat zeggen tegen God, misschien? 
Oké, laten we gaan met God. Goed gedaan, 
God. 

SYNESTHOFOBIE
Maar we wijken af. Wat is synesthesie, hoor 
ik u denken. Eng he, dat ik je gedachten kan 
horen. Synesthesie is een neurologische con-
ditie waarbij er een automatische en onvrij-
willige associatie tussen twee verschillende 
sensorische ervaringen ontstaat. Zo zijn er 
mensen die bepaalde geluiden associëren met 
een kleur – chromesthesie heet dat dan. Vaak 
hebben chromestheten ook een absoluut ge-
hoor, aangezien elke toonhoogte verbonden 
is met een kleur. Neen, ik ben niet jaloers. Ik 
heb gewoon een resting bitch face. Er zijn ook 
negatieve vormen van synesthesie. Zo is mis-
fonie een neurologische aandoening waarbij 
bepaalde geluiden een negatieve emotie zo-
als woede of frustratie uitlokken. Daar ben 
ik minder jaloers op. Maar de bekendste, en 
meest voorkomende vorm is grafeem-kleur 
synesthesie. Dan krijgen alle letters een mooi 
kleurtje. Een beetje onhandig als je je cursus 
wilt aanduiden. Maar over het algemeen wel 
cool. Ik ben nog steeds niet jaloers. Ik vind 
het eigenlijk zelfs stom. Ik haat kleur. En let-
ters. 

SYMPATHESTHESIE
Hoe ontstaat dit vreemde fenomeen dan? De 
visuele cortex in het brein (dus het deel dat 
visuele input verwerkt), wordt onderverdeeld 
in subcategorieën. Zo zal een deel dat V4 
heet zorgen voor kleurverwerking, V5 voor 
bewegingsverwerking … Nu is het zo dat het 
deel dat kleur herkent naast het deel ligt dat 
letters herkent. In de ontwikkeling van het 
brein wordt de connectie tussen die twee 
delen minder actief. Synaptische plasticiteit, 
noemt men dat. Wie ‘men’ is, weet ik ook 
niet. Dokters of zo? Alleszins, bij synestheten 
blijft er een verhoogde activiteit tussen die 
twee delen. Eigenlijk lijden ze dus aan een 
gestompte ontwikkeling. Arme synestheten. 
Blij dat ik die afwijking niet heb. Blij dat ik 
een normaal brein heb. Wie heeft extra kleur 
in zijn leven nodig? Ik niet. Ik ben perfect 
gelukkig met mijn normale, kleurloze letters. 
Een alternatieve manier is door een min-
dere inhibitie in feedback. Hogere corticale 
structuren, die zorgen voor de interpretatie 
van de input, zenden feedback terug naar ba-
sisstructuren. Dat doen ze zodat er bepaalde 
fouten gecorrigeerd kunnen worden. Maar 
normaal gezien wordt deze feedback goed 
gecontroleerd door excitatie en inhibitie. 
Wanneer deze inhibitie vermindert, zoals bij 
synestheten, kunnen latere stadia van pro-
cessing invloed hebben op vroegere. Zodat 
bijvoorbeeld de hogere verwerking van to-
nen invloed kan hebben op de visuele cortex. 
Deze vorm van synesthesie wordt ook gerap-
porteerd bij LSD-gebruik. Eigenlijk zijn sy-
nestheten niet beter dan junkies. Toch maar 
vieze mensen, als je erover nadenkt. 
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SYNESTESTEN
Nu gaan we echter proberen om synesthesie uit te lokken. 
Of toch een pseudosynesthesie. Waarom iemand zou willen 
lijken op zo’n onverlaat weet ik ook niet. Maar we gaan het 
toch proberen. Gewoon omdat we curieus zijn. Niet omdat 
we jaloers zijn. Het is voor de wetenschap. Ja, voor de weten-
schap. Echte synesthesie gaan we nooit verkrijgen, want we 
kunnen onze breinstructuur nog niet aanpassen. Nog niet. 
Ik ben hoopvol voor 
de toekomst. Maar we 
gaan een associatie 
proberen creëren tus-
sen letters en kleuren. 
Dat doen we door in 
een tekst een aantal 
letters een bepaalde 
kleur te geven. In ons 
geval kozen we voor 
Alice in Wonderland, 
maar als u het liever 
met Faust doet, ook 
goed, maar weet dat 
dat pedant overkomt. 
Dit is een wetenschap-
pelijk artikel, laten 
we niet te veel doen alsof literatuur ‘belangrijk is voor de 
ontwikkeling’. Hippies. We laten een aantal lieftallige en een 
aantal minder lieftallige proefkonijntjes deze tekst lezen. Wij 
sluiten niet uit op basis van lieftalligheid. Achteraf laten we 
ze de letters die een kleur kregen zien aan de deelnemers en 
vragen we of ze met die letter aan een bepaalde kleur den-

ken. Automatisch, reflectoir dan toch. Sommige proefkonij-
nen wouden vals spelen en de kleuren gewoon onthouden. 
Dat zijn de minder lieftalligen. Wat er met onlieftallige 
proefkonijnen gebeurt, wil je liever niet weten. Laten we 
zeggen dat ze niet snel terug letters of kleuren zullen zien.

SUCCESTHESIE
De resultaten zijn een beetje teleurstellend. Twee van de 
proefkonijnen slagen er niet eens in een juiste kleur te iden-

tificeren. Voor de an-
deren zien we wel dat 
aan de letters die het 
meest voorkomen 
in de tekst (de a en 
de o) meestal wel de 
juiste kleur gekop-
peld wordt. Ook felle 
kleuren hebben meer 
succes dan donkere 
kleuren. Dus ik denk 
dat onze proefko-
nijntjes gewoon de 
kleuren onthouden 
hebben. Misschien. 
Eigenlijk weet ik het 
niet goed. Ik denk 

dat het experiment gefaald is. Falen is ook een optie, mijn 
allerliefste lezer. Onthoud dat. Mensen die succesvol lijken, 
faken dat ook maar gewoon. Succes is niet iets waar je ja-
loers op moet zijn. Net als synesthesie is het leuk in theorie, 
maar uiteindelijk zijn alle succesvolle mensen ook maar vie-
ze junkies met een beperking. Of zoiets. 
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PORNO? PORNYES!
DOOR NICOLAS VAN LAERE EN ELISE BOVENDEUR

CARTOON DOOR BOS GODERIS
FOTO’S DOOR JOLAN PAREDIS

De UGentse seksuologiestudenten hopen 
met hun onderzoek ‘Seks in beeld’ ons 
pornogebruik in kaart te brengen. Uit een 
eerder onderzoek bleek dat drie vierde van 
de Vlamingen al eens naar porno keek. 
Doen we het dit jaar beter? 

De dag van vandaag worden we regelmatig 
geconfronteerd met porno en andere expli-
ciete beelden. Indien je jezelf wil vermurwen 
bij afbeeldingen van dartelende naaktkatjes, 
kan je maar beter geen synoniem gebruiken. 
De zoekresultaten zullen in dat geval heel wat 
andere zaken weergeven. De aanwezigheid 
van pornografie heeft natuurlijk een invloed 
op onze tere communiezieltjes en dat hoopt 
het onderzoek in kaart te brengen. 

LEREN = SEXPERIMENTEREN
Guy T’Sjoen en Els Elaut (initiatiefnemers 
van ‘Seks in beeld’) wijzen ons erop dat ‘in-
vloed’ een gevaarlijk woord is. Een derge-
lijk onderzoek kan bijna niet anders dan 
cross-sectioneel uitgevoerd worden. Dat 
houdt in dat je een grote groep onderzoek-
sobjecten slechts éénmaal ondervraagt. Het 
staat dus haaks op een longitudinaal onder-
zoek, waarbij je een groep van personen een 
langere tijd opvolgt en dus meerdere keren 
ondervraagt. Een dergelijke onderzoekstech-
niek zou zich perfect lenen bij een onderzoek 
naar de langetermijneffecten van pornogra-
fie. 
Dat is niet vanzelfsprekend, zo zegt Prof. 
T’Sjoen: “Jammer genoeg kan je een ethi-
sche commissie er niet van overtuigen om 
twee groepen twaalfjarigen, waarbij je de ene 
groep veel porno laat bekijken en de andere 
niet, te volgen en ze elk jaar eens te bevra-
gen. Het is uiteraard ethisch totaal onver-
antwoord om zoiets te doen, maar het is net 
een dergelijke methode die we — in theorie 
— nodig hebben om te kunnen spreken over 
wat de precieze invloed van porno is.”
Jongeren zijn op zich niets veranderd. Het is 
de normaalste zaak van de wereld dat jonge-
ren op de leeftijd van 14 tot 18 jaar hun lusten 

achterna gaan en op zoek gaan naar informa-
tie over seks. Alleen het aanbod is essentieel 
veranderd. “Toen ik zelf jong was en je der-
gelijk materiaal wou opzoeken, dan moest je 
naar een winkel gaan en zo’n tijdschrift tus-
sen vijf andere tijdschriften verstoppen. Of 
naar de videotheek en dan zeven andere films 
huren, met daar dan één pikante tussen”, zegt 
T’Sjoen al lachend. 
Natuurlijk heeft dit ook negatieve implicaties, 
zoals een teveel aan (niet altijd even correcte) 
informatie, stereotypen die bevestigd wor-
den, tieners die denken dat een vagina altijd 
geschoren moet zijn ... “Wat mij ook enorm 
intrigeert, is dat wat je op school leert over 
seksualiteit vooral gaat over hoe kindjes ge-
maakt worden en hoe je kan vermijden dat je 
zwanger of ziek wordt. Over seksueel plezier 
krijg je bijna niets te horen.” Een duidelijke-
re uitlijning van de eindtermen van seksuele 
opvoeding, met de integratie van discussie 
over de effecten van porno is dus nodig. 

FISTING WITH LOVE
Porno hoeft niet per se een verloedering van 
de geest te zijn. Er bestaan tegenhangers die 
juist ingezet worden om adolescenten te on-
derwijzen. Zo is er de site www.hoehetmoet.
be. Deze van oorsprong Nederlandse site le-
vert didactisch beeldmateriaal over verschil-
lende seksuele handelingen en dit gratis of 
toch aan heel democratische prijzen. Organi-

“Maar zo groot”
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saties als ‘Jong en Van Zin’ en ‘Sensoa’ spelen 
ook een grote rol in goede seksuele opvoe-
ding, met workshops en vormingspakketten. 
Daarnaast zijn er nog veel andere verwezen-
lijkingen aan porno verbonden. Denk maar 
aan pandaporno die wordt gebruikt om man-
nelijke panda’s seksueel op te winden opdat 
zij tot paren zouden overgaan. Zonder porno 
zouden onze harige knuffelbare vriendjes 
reeds uitgestorven zijn. Leve porno!
Ook het idee dat porno tot agressiviteit zou 
leiden, is fout. “Bij seksuele delinquenten is 
er nagekeken wat het pornogebruik was en er 
is geen indicatie dat die meer porno zouden 
kijken”, vertelt T’Sjoen. “Het enige wat daar 
soms wel in terugkomt, is dat er inderdaad 
een bepaalde groep is die op zoek gaat naar 
heel agressieve porno en dat het die groep 
is die inderdaad een risico vertoont om zich 

dan in het echte leven wat agressiever opstel-
len. Mensen die sowieso een agressieve in-
steek hebben en vrouwonvriendelijk gedrag 
vertonen, hebben daartoe misschien een ho-
gere kans. Maar goed, over het algemeen is 
het antwoord neen.”

PORN-AHA
Natuurlijk kan je wel opperen dat veel por-
nocategorieën vrouwen als minderwaardig 
afschilderen. Denk maar aan allerlei gang-
bang- en hardcoretoestanden, waarbij een 
pornoblonde achttienjarige als het ware ge-
sandwichet wordt tussen drie of zelfs vier ge-
spierde bovenlijven en haar genot praktisch 
onbestaand lijkt te zijn. 
Maar er is een kentering waarneembaar. Waar 
porno vroeger vooral door mannen voor 
mannen was, komt er nu een heuse vrouwen-

beweging op gang. Porna, of vrouwvriende-
lijke porno, wint aan populariteit, mede door 
de ‘50 Shades of Grey’-trilogie. “Porno is 
geen exclusief domein van mannen. Dat zie 
je als je kijkt naar het grote succes, zonder me 
uit te spreken over de kwaliteit, van de boe-
ken en de films van ‘50 Shades of Grey’. Voor-
namelijk vrouwen vertonen hier interesse in. 
Dus er is zeker een markt voor.” Je hebt het 
gehoord. Vrouwen masturberen ook. Geen 
verrassing voor velen. Maar toch, die enkelen 
waarvoor het een verrassing is: graag gedaan.  

“Het is een groeier”
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MARSTOMAATJES
Wie ‘The Martian’, een sciencefictionfilm met Matt Damon als 

ruimte-avonturier, heeft gezien, weet dat een mens aardappelen 
kan kweken op basis van voedingsstoffen in z’n eigen faecaliën. 

Aan de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit 
Gent zetten Oliver Grunert en Siegfried Vlaeminck, twee groene 

musketiers fictie om in realiteit. Ze kweken daar met succes toma-
ten op basis van algen uit urine. Maar spaghettisaus ermee koken, 

zit er voorlopig nog niet in. 

DOOR ESTHER BEECKAERT EN LAURA MASSA
CARTOON DOOR BOS GODERIS

Drijvende krachten achter het tomatenpro-
ject zijn doctoraatsstudenten Joeri Coppens, 
die de techniek bedacht, maar helaas op mo-
ment van schrijven in het buitenland zat, en 
Oliver Grunert, die vanuit het bedrijfsleven 
verbonden is aan het project. Een van de 
mensen die hen omringen is o.a. Siegfried 
Vlaeminck, gastdocent aan Labmet van de 
UGent en ook professor Milieutechnologie 
aan de Universiteit Antwerpen. Al snel blijkt 
dat deze onderzoekers het groots zien. De re-
cyclagetechniek zal immers niet alleen kun-
nen dienen voor ‘aards’ gebruik, maar wie 
weet ook op Mars!

GROENE JONGENS
De motivatie voor het project bestaat erin 
twee milieugerelateerde problemen te mat-
chen in een oplossing. Ten eerste willen de 
heren het verlies aan meststoffen verminde-
ren. “Van alle meststoffen die we toepassen 
in de landbouw, komt er uiteindelijk 14% op 
ons bord terecht. Al de rest gaat verloren en 
dat is erg belastend voor het milieu. Die ver-
liezen willen we recupereren door afvalstro-
men te recycleren, bijvoorbeeld urine”, vertelt 
Vlaeminck. Ten tweede heeft de tuinbouw 
volgens Grunert nood aan duurzame mest-
stoffen en teelttechnieken. “De gewone anor-
ganische meststoffen van chemische fabrie-
ken zijn niet duurzaam en direct beschikbaar 
voor de plant, die ze zo kunnen verbranden. 
Er is dan ook vraag naar duurzame en traag 
werkende voedingsstoffen die zichzelf ge-
leidelijk vrijstellen, wanneer de plant hen 
nodig heeft.” Die voedingsstoffen vinden de 

onderzoekers in de vorm van algen die ze op 
urine kweken, en in de grond stoppen om er 
vervolgens op een duurzame manier tomaten 
op te kweken.

PILLENPIPI
De vrouwen onder jullie die graag hun uri-
ne willen doneren om er plantjes op te zien 
groeien, zijn eraan voor de moeite. Het pro-
ject maakt alleen gebruik van mannelijke 
donoren, omwille van praktische en veilig-
heidsoverwegingen. “Werken met vrouwelij-
ke urine is veel gecompliceerder omdat velen 
van hen de pil nemen, waardoor er hormo-
nen in de urine terecht komen; en de collec-
tie is ook veel arbeidsintensiever. Nu maken 
we gewoon gebruik van een urinoir in de 
mannentoiletten dat aan een vat is aangeslo-
ten”, licht Vlaeminck toe. Maar vooraleer de 
feministen onder jullie protest aantekenen, 
het gaat hier niet om discriminatie. “Man-
nelijke urine is niet beter; er is geen enkele 
reden waarom het project niet zou slagen op 
basis van vrouwelijke urine.” 
Ook de keuze van hun product was door-
dacht. Tomaten groeien vrij snel en zijn vol-
gens Grunert makkelijk te telen. “Op korte 
tijd kunnen we aan een tomatenplant veel 
zien en analyseren. Als er dus verschillen 
op te merken zijn met conventionele telers, 
kunnen we dat vrij gemakkelijk detecteren.” 
En dat verschil blijkt frappant te zijn. “De to-
maten smaken zoeter dan de conventioneel 
geteelde tomaten omdat er wel 30% meer 
suikers in zitten. Daarnaast zijn de tomaten 
roder van kleur omdat ze meer natuurlijke 
kleurpigmenten bevatten.”

ZEIKTOMATEN
De succestomaatjes lijken gezien de com-
merciële interesse alvast een vruchtbaar 
leven beschoren. Toch zal het nog even du-
ren vooraleer we de ‘zeiktomaten’ (zoals ze 
genoemd werden in de Nederlandse pers) in 
de rekken zullen zien liggen. “We bevinden 
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ons nu in een vervolgtraject waarin we ook 
kijken naar andere gewassen en naar manie-
ren om het allemaal een beetje goedkoper te 
maken”, vertelt Vlaeminck. Verder wijst hij 
op het probleem van perceptie bij de con-
sumenten die niet snel geneigd zullen zijn 
de tomaten te kopen vanwege hun link met 
urine. “We moeten benadrukken dat urine 
slechts een modelmatrix is; het project kan 
even goed werken op basis van een andere 
stroom die rijk is aan nutriënten. Zo zou-
den we bijvoorbeeld het afvalwater van een 
aardappelverwerkend bedrijf, dat heel pro-
per is en veel voedingsstoffen bevat, kunnen 
gebruiken. De algen zijn het cruciale deel 
en die kan je op allerlei afvalstromen kwe-
ken.” Op aarde kunnen de onderzoekers de 
kweek van tomaten dus perfect loskoppe-
len van urine. Dat verandert wanneer hun 
ambitieuze langetermijndoel bloot komt te 
liggen: de productie van eigen voeding in 
de ruimte. “We hebben voor urine gekozen, 
omdat dat in de ruimte onze enige bron van 
voedingsstoffen is.” 

MATT DAMON IS EEN 
KNOEIER

Toch nog enkele woorden over de ruimte. 
Vlaeminck werkt aan een project voor de 
European Space Agency (ESA), de Europese 
tegenhanger van de NASA, die sterk inves-
teert in onderzoek dat de menselijke explora-
tie van de ruimte mogelijk maakt. “Er zijn 
heel wat redenen om naar de ruimte te gaan, 
bijvoorbeeld voor de ontginning van grond-
stoffen”, licht Vlaeminck toe. “ESA en NASA 
zijn aan het kijken voor een basis op Mars. 
Maar als je zover moet reizen — naar Mars 
en terug duurt drie jaar — dan kan je de hoe-
veelheid voedsel, water en de zuurstof die je 
daarvoor nodig hebt niet in een huidige raket 
krijgen. Je kan niet anders dan recycleren.” 
Volgens Vlaeminck is ‘The Martian’ dan ook 
een perfect voorbeeld. “Dat is waarover het 
gaat, maar wij kweken tomaten op een meer 

gecontroleerde en veiligere manier dan Matt 
Damon.” Ondanks het hoge sciencefiction-
gehalte zijn de heren realistisch. “Als de ESA 
zich als doel stelt dat er in 2050 iemand op 
Mars moet staan, dan moet de technologie 
tegen dan klaar zijn.” En dat is volgens Gru-
nert ook haalbaar. “De technologie is eigen-
lijk al 25 jaar in ontwikkeling, in nog eens 25 
jaar gaan we dat zeker rond krijgen.”
Wanneer we Vlaeminck en Grunert ten slotte 
vragen of ze de tomaten zelf al eens geproefd 
hebben, blijkt dat niemand dat tot op dit mo-
ment mag doen. “Wij moeten daarvoor eerst 
met de ethische commissies en volksgezond-
heid samen zitten”, aldus Vlaeminck. Maar ze 
zijn overtuigd dat dit binnen aanzienlijke tijd 
wel mogelijk zal zijn, ook voor het grotere 
publiek. Wij bieden ons alvast aan als proef-
konijnen. 
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CULTUURAGENDA

WE DOEN HET WEL ZELF ALICE ON THE ROOF

SHAKESPEARE SONETTENWEDSTRIJDHAAR NAAM WAS SARAH

Dinsdag 16 en woensdag 17 februari, NTGent

19, 20, 24, 25, 26 en 27 februari 2016, Centrum Reinaert

Woensdag 24 februari, Vooruit

Deadline donderdag 31 maart

THEATER De participatiesamenleving is hot. Een tentenkamp opbou-
wen in het Maximiliaanpark? Doen wij, als burgers, zelf. De eigenaar 
van de auto die tijdens een betoging in brand werd gestoken vergoe-
den? Doen we zelf. Wat willen we zelf, wat kunnen we zelf en wat valt 
er nog te verwachten van de overheid? Het zijn maar enkele van de 
vragen die het Vlaams-Nederlandse auteurscollectief Wunderbaum 
probeert te beantwoorden in zijn nieuwste voorstelling. In hun — naar 
eigen zeggen — “promo-toer van de zelfredzaamheid”, laten ze de toe-
schouwers dan ook participeren door met behulp van een draairad de 
volgorde van de scènes te bepalen. 

CONCERT Amper 20 lentes jong en nu al dé revelatie van 2016. Niet 
alleen een uitverkochte AB en Gent Jazz staan al op haar cv, maar ook 
op Pukkelpop wist ze een record te vestigen. Geen enkele artiest slaag-
de er die editie in om zo vroeg op de dag bisnummers af te dwingen. 
De toekomst van deze Waalse deerne ziet er minstens even rooskleurig 
uit als haar lokken. Op 22 januari verscheen haar debuutalbum Higher 
en binnenkort is ze te bewonderen op het befaamde SXSW festival in 
Texas. Wie weet slaagt Alice er in ook u naar Wonderland te brengen 
met haar frêle stem. 

THEATER Bij aanvang van het theaterseizoen 2015-2016 besloten vier 
Gentse amateurtheaters hun krachten te bundelen. Elk spelen ze een 
stuk dat balanceert tussen waarheid en leugen. Eén van hen, Theater-
gezelschap Hoger Streven, brengt het verhaal van Sarah en haar broer-
tje Michiel. Geïnspireerd op de gelijknamige bestseller van Tatiana De 
Rosnay, voert het ons terug naar WO II en de deportaties. Tijdens één 
van de razzia’s sluit Sarah Michiel op in de kast en belooft hem zo snel 
mogelijk terug te keren. Hoewel zij en haar ouders worden meegeno-
men, wil ze koste wat kost haar belofte nakomen ... 

WEDSTRIJD Shall I compare thee to a summer’s day? Iedereen kent 
de fameuze beginregel van sonnet 18 van Shakespeare wel. Naar aan-
leiding van de 400ste verjaardag van zijn overlijden, organiseert de op-
leiding Vergelijkende Moderne Letterkunde van de UGent, in samen-
werking met Filologica en het Poëziecentrum een sonnettenwedstrijd. 
De opdracht luidt een vernieuwend sonnet (of twee) te schrijven in het 
Engels of in het Nederlands te beginnen met de openingsregel van een 
sonnet van Shakespeare. In black ink your love may still shine bright. 
Ook te gebruiken voor valentijnskaartjes.

door Laetitia Mouton
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TALENT UIT GENT
PEPIJN WIE? 

•   Animator

•   23 jaar

•   Vers afgestudeerd van het RITCS  

     School of Arts

•   Woont in Gent 

door Shauni De Gussem Tweewekelijks selecteert onze redactie voor u 
een jonge artiest uit Gent die naarstig verder 
timmert om de grote K voor zijn kunst te 
krijgen. Deze week: animator Pepijn Claus.

PEPIJN CLAUS

Hoe is het voor jou allemaal 
begonnen?

“Ik keek heel veel Disneyfilms toen ik jon-
ger was en soms ziek weg bleef van school, 
maar die verloor ik uit het oog door televisie-
cartoons en het opgroeien. Ineens, op mijn 
twaalfde, had ik de goesting om Aladdin nog 
eens te bekijken en herontdekte ik het hele 
Disney-oeuvre. Ik was volledig van mijn sok-
ken geblazen door de vloeiendheid waarmee 
de Disneys waren gemaakt. Ik lette toen al 
sterk op techniek, want ik tekende veel. Ge-
inspireerd maakte ik later enkele Flash-ani-
maties en besloot op mijn 18de naar de film-
school RITCS in Brussel te trekken om hun 
opleiding Animatie te volgen. Ondertussen 
ben ik afgestudeerd en een gediplomeerde 
animator. Toch cool, he.”

Welke projecten staan er op de rails?
“In een café in Brussel zal een theaterstuk 
spelen waarin een kort animatiefilmpje zal 
getoond worden waaraan ik momenteel als 
coregisseur aan het werken ben. Ik heb ook 
net stage gedaan bij de grote animatiestudio 
Walking The Dog in Brussel en mochten zij 
mij vragen om daar te beginnen, zou ik over 
mijn eigen voeten vallen om te tekenen. Dat 
is de droom: vast werken bij een fijne studio.”

Wie zijn je inspiraties?
“Zonder twijfel de grootste animatoren van 
de Amerikaanse filmindustrie. Glenn Keane 
op de eerste plaats. Hij animeerde Aladdin, 
het Beest van Belle en het Beest en Pocahon-
tas. Ongelooflijk hoe die man tekent en zijn 
personages laat acteren, want dat is de kunst 
van animatie: niet alleen tekenen maar ook 
perfect weten hoe een personage zich voelt 
en hoe die moet reageren. Psychologie speelt 
een belangrijkere rol in animatie dan je zou 
denken. Ook Andreas Deja bewonder ik 
enorm; hij animeerde bij Disney alle slechte-
riken zoals Jafar en Scar”.

Heb je een tip voor de mensen die zelf 
animator willen worden?
“Tekenen en blijven tekenen. Lange uren 
steken in het perfectioneren van elke frame. 
Mensen observeren om je eigen tekenin-
gen en animaties geloofwaardigheid mee te 
geven. Boeken van de grootmeesters over 
animatie lezen. Je eigen stijl zoeken. Oh, en 
vooral, blijven genieten want het is een fan-
tastisch vak waarin alles mogelijk is en dat 
zo belonend is wanneer iets eindelijk af is. Ik 
zou het niet kunnen missen; het is een jeuk 
die niet meer weggeraakt.”  
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FROM BROOKLYN WITH <3

EEN INTERVIEW MET JESSICA YATROFSKY

door Shauni De Gussem

en Wouter De Rycke

Sofie Steenhaut



DICKS FIRST
In 2010 stuurde Jessica Yatrofsky het foto-
boek I  <3 Boy met de daar bijhorende ten-
toonstelling de wereld in. Talrijke kwetsbare 
mannenfoto’s, vaak naakt, mysterieus en 
intrigerend, trokken de aandacht van de we-
reld. Nu brengt ze de rest van het tweeluik 
naar buiten en titelt het I <3 Girl. “Maar,” 
zegt ze, “de twee mogen eigenlijk niet los van 
elkaar gezien worden. Het is één kunstwerk. 
Beide tentoonstellingen zijn deel van één-
zelfde concept.” Dat concept is de exploratie 
van de manier waarop we elkaar en elkaars 
lichamen zien door onbeschaamde en on-
verbloemde portretfoto’s te nemen. Het aan 
de kaak stellen van genderverwachtingen 
kwam er later pas bij, wanneer ze bezig was 
met haar thesis over mannelijk naakt en cen-
suur. In haar thesis vond ze het beeld over de 
naakte man problematisch: “we moeten echt 
de mannelijke vorm veel meer uit de context 
van pornografie en de homoseksuele cultuur 
beginnen te halen.”

TITTIES SECOND
“Op Instagram had ik een foto uit de I <3 Girl 
collectie gepost en eronder was een hele inte-
ressante discussie bezig. Een gebruiker rea-
geerde dat het model een slet was omdat ze 
naakt poseerde, terwijl een andere gebruiker 
haar verdedigde door te zeggen dat het por-
tret niets seksueels bevatte maar pure kunst 
was.” Voor Yatrofsky bevestigde dit voorval 
dat de vrouw maar op twee manieren kan ge-
zien worden: als kunst of als seksueel object, 
als Madonna of als hoer. “Ik wilde een vrou-
wenlichaam op een andere manier tonen, na-
melijk gewoon hoe het is, zonder enige con-
notatie.” In de collectie worden onderwerpen 
getoond die een atypische vorm van vrouwe-
lijkheid over zich hebben, maar desondanks 
helemaal vrouw zijn. “Het klinkt misschien 
als een paradox, maar het is ook een vieren 
van het vrouwelijke geslacht. Ik vind dat er 

Al heel haar carrière doorbreekt de New Yorkse fotografe en film-
maakster Jessica Yatrofsky vastgeroeste conventies over gender en 
identiteit. Na haar doorbraak met de beeldenreeks I <3 Boy volgt nu 
het logische vervolg. Een nieuwe tentoonstelling in het WATT in Gent 
en een bijhorend boek brengen dit keer de andere kant van het verhaal 
in I <3 Girl.

een kracht gaat vanuit het focussen op het 
vrouw-zijn, maar ook vanuit het focussen 
op het man-zijn. Het enige verschil tussen de 
twee is anatomie.”

BLANKE HIPSTERS IN HUN 
PUREN

Opvallend is de onopvallende uniformiteit 
van de modellen. Op enkele schaarse uitzon-
deringen na regeert de blanke huid, de ranke 
lichaamsbouw en de alternatieve (lees: hip-



ster) stijl. “Maar,” verdedigt Yatrofsky zich, 
“De modellen komen een voor een uit mijn 
eigen vrienden- en kennissengroep. Heb je al 
gemerkt hoe hard vrienden op elkaar lijken? 
Dat is ook het geval in mijn omgeving.” Ze 
vindt het ook oninteressant en geestdodend 
om zich steeds te moeten verantwoorden 
voor haar keuzes in diversiteit. Dik en dun, 
de kleur van de huid, Yatrofsky vindt dat ar-
tiesten te hard worden gedwongen om steeds 
een hyperdiverse groep vrouwen te tonen. 
“Maar bij mannen wordt dit nooit verwacht. 
Waarschijnlijk omdat je, wanneer je het 
mannelijke lichaam ziet,  gechoqueerd bent, 
terwijl je een vrouwelijk lichaam helemaal 
anders bekijkt.” We zijn zo vertrouwd met 
vrouwelijke naakte lichamen dat we er niet 
van opkijken, maar net verder gaan denken 
dan de naaktheid en onmiddellijk overgaan 
naar het beoordelen van de lichamen.

ECHTHEID IN PASTEL TEGEN 
24 FRAMES PER SECONDE

Yatrofsky is naast fotograaf ook filmmaker. 
Film staat voor haar niet los van andere artis-
tieke prestaties. De film gaat verder op de fo-
to’s, en tilt ze net hogerop. “Het medium kan 
zich concentreren op verschillende kwesties 
tegelijk, met complexe emoties tot gevolg. 
Mensen zijn ook anders op film dan op foto’s. 
Ze lijken soms niet op hun portret-zelf door 
hun lichaamstaal en hun bewegingen. Film 
zegt nog meer over wie een mens oprecht is.”

CONSERVATIEF NEW YORK, 
ARTY FARTY EUROPA

De ontvangst van I <3 Boy en I <3 Girl laat 
zich niet altijd van de meest positieve kant 
zien. Vooral in New York blijkt het publiek 

veel conservatiever dan mensen zouden 
denken. “Iedereen pretendeert daar heel ar-
tistiek en open-minded te zijn, maar in wer-
kelijkheid zijn ze er erg behoudsgezind. Op 
de kunstschool nog het hardst van allemaal.” 
Maar dit sterkte enkel haar koppigheid om 
net over deze thema’s toch te verhalen en ex-
posities te maken. In Europa zijn de reacties 
veel aangenamer en meer accepterend. Door 
onze rijke kunstgeschiedenis zijn we ook 
niet snel op onze tenen getrapt door naakt 
in kunst, en kunnen het veel sneller appre-
ciëren. 

WAT? YATROFSKY IN 
WATT?

I <3 Girl valt te bezoeken vanaf 12 februari, 
en op de officiële opening waren twee mo-
dellen aanwezig die zichzelf in groot formaat 
konden aanschouwen aan de muren van het 
WATT in Gent. Daar blijft de expositie tot 10 
april, maar helaas blijven de modellen niet zo 
lang. Die zijn al terug op weg naar het ver-
rassend conservatieve Brooklyn. Met een zij-
tourtje langs de Brusselse boutiquejes. “I love 
Belgium”, verzucht Jessica, “Pity it has been 
raining every day now.” 

Tetten
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ook toe dat het niet per se de bedoeling is om 
net dié zaken te behandelen die populair zijn 
bij studenten. Dat geeft hen natuurlijk ook 
een zekere vrijheid. En dat loont zich. Luister 
maar eens naar enkele radioshows (die ook 
online nog op te vragen zijn via Soundcloud). 
Wat je dan horen kan? Een reis van zelfge-
schreven gedichten naar snedige hard-rock 
en terug. Een performance met klavecimbel 
waarop Nancy Sinatra volgt: “Bang bang, my 
baby shot me down”. Kermisgeluidjes. Het 
kan eens een alternatief zijn voor de eindelo-
ze reclames op uw reguliere zender. 
Voor zij die denken dat er een weerbarsti-
ge wolf in hen schuilt, de Wolven verenigen 
zich op 7 maart in hun thuisburcht, de Hotsy 
Totsy.

Inschrijven voor een evenement van de Spre-
kende Ezels doe je via hun nieuwe website: 
www.dewolvenvanlamancha.com 

SNIKJES EN GRIMLACHJES
Hoort u ze soms woelend huilen? Dan hebt u een probleem. Een kun-
stenaarscollectief kan de oplossing zijn. ‘De Wolven van La Mancha’ 
speelden de afgelopen jaren een pioniersrol in Vlaanderen en vooral 
in Gent op vlak van vrije poëziepodia. Nu gaan ze all the way met een 
eigen cross-over radioprogramma. 

MEELOPERS
Hun roedel bestaat uit vier vaste redactiele-
den: Reinout Rinus de Vos (geluidstechni-
cus/programmamaker) en programmama-
kers Lindah Nyirenda en Philip Volckaert, 
en tot slot coördinator-programmamaker 
Geoffrey Colson. Die laatste staat ons ook 
gewillig te woord. Samen timmeren zij im-
mers gepassioneerd en onbezoldigd (tja, we 
feel your pain) aan een gevarieerde program-
matie. Hun radioprogramma dat gewijd is 
aan de Wolven van La Mancha bestaat grosso 
modo uit drie onderverdelingen. “Soms is 
een uitzending expliciet gewijd aan een the-
ma, bijvoorbeeld een uitleg over het werk van 
de theoreticus Roland Barthes”, aldus coör-
dinator Geoffrey Colson. 
Als tweede vorm zijn er poëtische verslagen. 
Op deze manier kunnen dichters van de Wol-
ven van La Mancha zelf hun reflectie geven 
over happenings, zichzelf als dichter opvoe-
ren in de radioshow, of andere dichters en 
organisaties ondersteunen”. De derde com-
ponent heeft misschien wel het meest show-
gehalte en stelt telkens een bekende of min-
der bekende persoon centraal. “Zo hadden 
we onder meer de prozaschrijver Christop-
he Vekeman, stadsdichter David Troch en 
zangeres Lady Linn al over de vloer”, vertelt 
Colson trots. 

MELOPEEËRS
Met hun dichtbundel ‘De Melopeeërs’ (fans 
van Paul van Ostaijen, anyone?) schopten ze 
het zelfs tot op de Boekenbeurs. De hamvraag 
blijft natuurlijk of het studentenpubliek wel 
zit te wachten op een praatprogramma waar-
in poëzie de toon zet. Colson benadrukt dat 
hun focus zo breed mogelijk ligt, maar geeft 

door Laura Massa
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CLAIR OBSCUR
SOCIAAL VERANTWOORD UITGAAN DOE JE ZO

Feesten voor het goede doel, dat betekent ongegeneerd 
lessen skippen en een kater oplopen zonder schuldge-
voel. Bij Clair Obscur is het een missie: al feestend rich-
ting wereldvrede. Mede-initiatiefnemer Anton Thys legt 
ons uit hoe het geld in het filantropische laatje belandt. 

door Eva Christiaens

Clair Obscur is het feestconcept van enkele 
studerende vrienden en hun achterban. Vo-
rig jaar begonnen Anton Thys (student Fy-
sica en Sterrenkunde), Mathijs Vercraeye 
(student Bio-ingenieur) en Victor Everaerts 
(student Architectuur aan Sint-Lucas) met 
het organiseren van feestjes voor het goede 
doel. Lawrence Schoonbroodt staat in voor 
de foto’s. Het initiatief lag bij de drie starters, 
maar na wat rondhoren bij hun vrienden, 
bleken heel wat andere studenten te willen 
meehelpen. Ondertussen wordt Clair Obscur 
gedragen door een twintigtal vrijwillige orga-
nisatoren en konden goede doelen als Pove-
rello Gent, Nepal 1212 en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen er een graantje van meepikken.
Geen benefieten
Anton Thys legt uit dat het idee onder vrien-
den ontstond: “We wisten eigenlijk al lang 
dat we feestjes wilden organiseren, we had-
den hier ook al inspiratie voor opgedaan in 
andere grote zalen in Gent, zoals de Charla-
tan en Vooruit. Voor ons stond het ook vrij 
snel vast dat de winst naar een goed doel zou 
gaan. Wij kunnen natuurlijk altijd geld ge-
bruiken, maar dat geld komt nog beter van 
pas voor anderen.” Voor de jongens was het 
belangrijk dat hun feestjes geen pure bene-
fietacties waren. Dat doet al snel denken aan 
alternatieve dansavonden waar ze enkel we-
reldmuziek draaien. “Voor ons ligt de focus 
veeleer op de muziek en op het feesten zelf, 
en we proberen dat ook duidelijk uit te spelen 
in onze communicatie en reclame.” 
“Om de artiesten te overtuigen, proberen we 
hen op voorhand persoonlijk te contacteren, 
bijvoorbeeld op festivals of concerten. Als we 

hen over ons concept vertellen, krijgen we 
dikwijls positieve reacties. Er zijn niet veel 
organisaties die werken zoals wij en die deze 
muziekgenres combineren met geld inzame-
len voor het goede doel. Later contacteren 
we hen dan met de vraag of zij willen komen 
draaien, en vaak doen zij dat ook gratis of te-
gen een lage prijs.”  
Ondertussen hebben de organisatoren al en-
kele terugkerende namen in hun dj-poel we-
ten te houden. Huis-dj Crat draait bijvoor-
beeld al iedere editie, en ook het Gentse duo 
Lizard & Cow komen al voor de derde keer. 
Afsluiten met meer luchtige muziek, dat is 
volgens Anton altijd een succes. 
Catch them all
Clair Obscur probeert telkens een mix aan 
verschillende stijlen te brengen en zo verras-
send mogelijk te werken, met dj’s en produ-
cers uit Gent, maar ook daarbuiten. “Bij het 
opstarten was er nogal wat onderlinge dis-
cussie over welke muziek er gedraaid moest 
worden. Uiteindelijk kozen we er bewust 
voor om een heel uiteenlopend publiek aan 
te trekken, we wilden niet op één niche spe-
len. Op die manier gaan we automatisch wat 
weg van de mainstream.” De meeste reacties 

foto’s door Lawrence Schoonbroodt



zijn positief, maar de mix van stijlen zorgt er 
ook voor dat sommigen afhaken. “We krij-
gen natuurlijk ook negatieve reacties omdat 
sommige artiesten minder in de smaak val-
len bij bepaalde studenten en bij anderen dan 
weer wel. Als er ‘jungle of footwork’ wordt 
gedraaid na een hele technosessie kan dat al 
eens voor kritiek zorgen bij de technoliefheb-
bers.” 
Grootse plannen
Misschien leidt zo’n afwisseling wel tot meer 
publiek als elke stijl een ander type aantrekt? 
“Dat kan, maar we programmeren vooral de 
artiesten waar we zelf fan van zijn. Over de 
commerciële kant denken we voorlopig nog 
niet zo veel na. We willen die in de toekomst 
wel uitbreiden, binnen enkele weken gaan we 
bijvoorbeeld een mogelijke samenwerking 
met Democrazy overleggen.”  
De winstcijfers verschillen naargelang de 
editie. “Meestal gaat het om ongeveer 500 
euro die we aan het goede doel schenken, het 
hangt ervan af of de artiesten betaald moeten 
worden en ook van hoeveel geld we in de vol-

gende editie moeten steken.” Op de drankver-
koop wordt momenteel geen winst gemaakt, 
dat zou bijkomende organisatie vragen. “We 
zijn allemaal studenten, het is een heel gedoe 
om alles te regelen, en dan zouden we ook 
extra tappers moeten zoeken.”  
Momenteel gaat de uitbreiding vooral om het 
vinden van een nieuwe locatie, want de Sioux 
is te beperkt voor wat Clair Obscur nog wil 
bereiken. “Het is een fijne zaal, maar rede-
lijk klein. Ook de geluidskwaliteit is minder 
goed, en we kunnen geen winst maken op 
de drankverkoop. We zouden ook meer met 
visuals willen beginnen experimenteren.” De 
balzaal van de Vooruit biedt daartoe een mo-
gelijkheid. 
Voorlopig vindt de vierde editie nog in de 
Sioux plaats op 25 februari, deze keer ten 
voordele van de MS-Liga Vlaanderen vzw. 
Volgens Anton heeft Faisal (funk DJ bij o.a. 
Studio Brussel, red.) alvast beloofd om er een 
zot feestje van te maken. Of hij nog iets kwijt 
wil? “Dat het opnieuw de moeite zal zijn.”
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FILM
FAN

GEEN FAN
door Shauni De Gussem

door Sarah Van Meel

 Ik geef het toe: ik stond niet juichend op de 
eerste rij toen mijn oog op de poster van de 
‘The Danish Girl’ viel. Licht fronsend vreesde 
ik dat Hollywood het worstelen met gende-
ridentiteit als een nieuwe bron van winst of 
als aas voor een Oscar zou zien. Dat ten spijt 
van de voorvechters van de LGBT-rechten, 
transgenders mogelijk als circusapen zouden 
worden afgebeeld voor een voyeuristisch pu-
bliek. De schaamte voorbij. Een duur ticket 
voor een goedkope (freak)show?
‘The Danish Girl’ vertelt het autobiografische 
verhaal van de Deense schilder Einar We-
gener, de eerste transgender ooit tijdens de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 
In de film transformeert acteur Eddie Red-
mayne, ook wel gekend van zijn rol als Step-

hen Hawking in ‘The Theory of Everything’, 
zich tot een kokette roodharige schoonheid, 
Lili genaamd. Hoewel het fysieke zonder 
schroom in beeld wordt gebracht, ligt de 
nadruk vooral op het emotionele aspect van 
‘het transgender zijn’. Bijgestaan door zijn 
verdacht begripvolle vrouw Gerda, vertolkt 
door de Zweedse deerne Alicia Vikander,  
zien we hoe Einar (letterlijk) afscheid neemt 
van zijn mannelijkheid en zich doorheen een 
periode van twijfel en zelfontdekking wor-
stelt. 
De schoonheid en lieflijkheid van het decor 
staan in scherp contrast met de donkere, 
rauwe werkelijkheid van Einar en pakkende 
dialogen. Het is duidelijk dat regisseur Tom 
Hooper het esthetisch welbehagen van de 

kijker zeer belangrijk vindt. Landschappen, 
mensen, schilderijen, allen zijn ze een stre-
ling voor het oog en in het geval van de mu-
ziek, voor het gehoor. Hooper flirt soms met 
kitsch, maar blijft doorheen de film de balans 
behouden. Mooi zo. 
Genadeloos noemt Knack de film oscargeil 
en zonder body and soul. Een parel voor de 
zwijnen. The Guardian had het wél bij het 
rechte eind en sloeg de nagel op de kop met 
“a beautiful, humane and moving biopic”. 
Geen (freak)show, maar een intens drama vol 
schoonheid dat aan de ribben blijft plakken. 
Een aanrader voor elke fijngevoelige ziel, een 
afrader indien je graag met het verstand op 
nul achterover zakt.   

 In het begin van ‘The Danish Girl’ palmt de 
geloofwaardige chemie tussen Gerda Wege-
ner (Alicia Vikander) en Einar/Lili Wegener 
(Eddie Redmayne) het publiek moeiteloos 
in, heeft het Denemarken van de jaren twin-
tig er nog nooit zo goed uitgezien en toont 
Alexander Desplat alweer welke groot-
meester hij precies is. Maar dat is te vroeg 
gejuicht, want als het rammelt in de inhoud, 
dan schudt de hele film mee. 
De ellende begint wanneer Einar het kant van 
een jurk aanraakt en een bijna-orgastische 
ervaring krijgt die zich uit in heftig blozen, 
schattig verlegen glimlachjes en veelvuldig 
knipperen met de ogen. De plotse intensiteit 
hiervan komt bruusk en lachwekkend over. 
Deze hypervrouwelijkheid en overacted han-
delingen zetten de toon voor de rest van de 

film en zijn het enige wat Einar/Lili typeert. 
De chaotische innerlijke gevoelswereld en 
de diepe identiteitscrisis worden amper be-
licht, wat Lili irritant en saai maakt. Regis-
seur Tom Hooper moet dit probleem gespot 
hebben, want hij chalarmeert het met een té 
suggestieve soundtrack. Alles staat in teken 
om de kijker te manipuleren en diepe emo-
ties te doen voelen. Maar daar slaagt de film 
op geen moment in.
Het verhaal draait eigenlijk niet eens echt om 
Lili, de eerste transgender ooit, maar enkel 
om Gerda en haar loyaliteit en liefde. Het 
moet zo moeilijk geweest zijn voor haar, ver-
zucht de film, terwijl we dergelijke twijfels en 
gevoelens op geen moment van Einar te zien 
krijgen. Daar komt bij dat hoe meer Einar 

verandert in Lili, hoe meer Gerda troost gaat 
zoeken in de armen van de man der mannen, 
Mathias Schoenaerts. Cliché emotieloos en 
breedgeschouderd is hij het tegengewicht 
voor de vervrouwelijkende Einar, wat het 
hele punt van de film teniet doet. Maar an-
ders was het té vooruitstrevend; er moesten 
Oscarnominaties binnenkomen en dat lukt 
enkel wanneer het een beetje edgy is, maar 
toch braaf en conservatief blijft, iets waar 
‘The Danish Girl’ in slaagt. Als dit stukje film 
dan per se een Oscar moet krijgen, laat die 
dan niet voor Redmayne zijn, maar voor de 
uitmuntende Vikander. Laat The Academy 
voor één verbazingwekkende keer getuigen 
van wat smaak. 
Langere recensie online te vinden. 
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BOEK

MUSICAL
 Het Capitole op een zondagnamiddag zit 
barstensvol en de kleur is er gezet: grijs. Met 
een gemiddelde leeftijd van zeventig, val ik 
als jonge twintiger toch wel op. Een zaal vol 
oudjes, die reikhalzend uitkijken naar het 
herrijzen van hun idool: Edith Piaf. Hoor-
apparaten worden op scherp gesteld, gor-
dijnen gaan open en daar verschijnt Els de 
Schepper, ingetogen in het licht van één 
enkele spot. Ze toont Edith Piaf op het eind 
van haar leven, een frêle, gebroken vrouw, 
in elkaar gedoken, pogend het publiek te 
behagen. Een vrij donker moment, zorgend 
voor kippenvel, het grijpt aan en vraagt om 
meer. 
Ietwat later gaat de musical goed en wel 
van start, schieten de gordijnen open en 
zie je Els de Schepper schitteren in de rol 
van haar leven. Vol overgave zingt de kleine 
mus (“Piaf ” is “mus” in het Frans)  de Fran-
se chansons feilloos aan elkaar. Els trekt alle 
aandacht schijnbaar moeiteloos naar zich 
toe en doet de rest van de cast, hoewel zij 

een aardig stukje kunnen zingen, verbleken. 
Gene Thomas speelt met verve de rol van 
bokser en minnaar Marcel en hoewel hij 
weinig ervaring heeft met musical, brengt hij 
het er goed van af. De rest van de cast doet 
ook aardig zijn best: hun stemmen passen 

zeer goed bij elkaar en ze verheffen samen-
zang tot een hoger niveau. Hier is hard aan 
gewerkt; dat merk je vanaf de eerste noot. De 
geacteerde stukken zijn zoals het moet, de 
acteurs beheersen de musicalstijl goed. Het 

soms te snelle spreektempo is een minpunt, 
geen mens, met of zonder hoorapparaat die 
dit kan begrijpen. 
Het verhaal van Edith Piaf is er geen van 
rozengeur en maneschijn. Ze heeft grote 
hoogten maar ook diepe dalen gekend. Het is 

niet gemakkelijk het genre van de musical, 
gekenmerkt door kitsch, glitter, en weinig 
diepgang te mixen met het soms zwaar-
moedige leven van Piaf. Een intrigerende, 
soms verwarrende mix. 
Over het algemeen is de indruk van deze 
musical positief. Van mijn sokken gebla-
zen, dat werd ik niet, tenzij door het (zang)
talent van Els de Schepper. Het biedt wel 
een goede gelegenheid om je onder te 
dompelen in het leven van Piaf en dat gat 
in je cultuur eindelijk eens op te vullen. 

Het is wel zo dat Franse chansons je écht wel 
moeten liggen. Ik vermoed dat de oude grijs-
aard voor me er iets meer plezier aan beleefd 
heeft dan ik. Maar spijt dat ik deze musical 
heb bezocht? Non, je ne regrette rien! 
 

door Sarah Van Meel

 Vodkashotjes voor die Amsterdamse hip-
sters van Das Magazin! Ze hebben immers 
weer een populaire vis in hun netten. Lize 
Spit, een Kempense van amper 27, heeft 
een ontegenzeglijk sterk debuut geschreven. 
Laat mij u meenemen naar haar setting, late 
jaren 80, een oervlaams gehucht. Behalve de 
komst van Microsoft 95 en de coming-out 
van Get Ready was er nog niet te kloten te be-
leven. De koters die in Bovenmeer opgroei-
en moeten dus noodgedwongen hun eigen 
avontuur zoeken. Onschuldig, dacht u? Wel 
nee. De vertelstem exposeert in alle traag-
heid de landelijke kleinburgerlijkheid, maar 
zonder daarbij in al te gemakkelijke margi-
naliteit te vervallen. Alhoewel. De spil van 
deze coming-of-ageroman is Eva, een nogal 
jongensachtig kind, dat zich staande moet 
weten te houden in een uitermate dysfunc-
tionele familie. Naast een autistisch zusje en 
een teruggetrokken broer blinken vooral de 

ouders uit in afwezigheid. Alcoholisme en 
kindermishandeling zijn maar enkele rode 
draden die op de bobijn der Vlaamsigheid à 
la Bevergem uitgerold worden. Kratwijn con-
sumeren in een kippenhok, need I say more? 
Net zoals bij die andere Vlaamsche wroeters 
Dimitri Verhulst en Tom Lanoye balanceert 
het verhaal op een continue dreiging tot ver-
val. Toch is de ijskoude spanning die Spit 
opbouwt met geen van beide voorgenoemde 
heren te vergelijken. Die suspense begint al 
bij de introductie van het leitmotiv ‘dé blok 
ijs’, de mysterieuze dood van jeugdvriend Jan 
en steeds escalerende seksuele escapades van 
de drie vrienden. Die mysterieuze laag wordt 
afgewisseld met een retrospectieve blik van 
een volwassen Eva die haar wraak voorbe-
reiT vanuit een Brusselse flat. Waarom? Om-
dat wraak nu eenmaal cool is als het uw kilste 
krochten kan ontdooien.

door Laura Massa
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DE LIEGENDE REPORTER

DAGEN ZONDER VLEES RAMPZALIG VOOR VALENTIJN

Op veertien februari zagen de Belgen zich genoodzaakt 
om hun liefde voor dieren te laten rijmen met hun liefde 
voor elkaar, en dat verliep niet zonder incidenten. Enke-

le getuigenissen.

door Koba Ryckewaert

“Ik weet niet welke idioot besloten heeft om 
valentijn en Dagen Zonder Vlees samen te 
laten vallen, maar als ik hem tegenkom ram 
ik een rauwe kotelet door zijn strot”, snikt 
Benny. “Ik dacht, ik trakteer die chick in het 
duurste steakhuis van Gent, en het is in de 
sjakos. Ik wil er niet veel over kwijt, maar laat 
ons zeggen dat je in niemands broek geraakt 
na een uur voor de ingang van een restaurant 
heen en weer te mekkeren 
over dierenrechten.” De jon-
geman overweegt nu juridi-
sche stappen tegen de initia-
tiefnemers van Dagen Zonder 
Vlees. “Ik kan er perfect mee 
leven dat pedante hippies zich 
liever volstoppen met kikke-
rerwten, maar ze moeten de 
normale mensen gerust laten. 
Op den duur kan je ze niet 
meer van elkaar onderschei-
den. Die chick is weggereden, 
en niet op een bakfiets he! Ze 
zag er perfect normaal uit en 
rook helemaal niet naar pat-
choeli. Hoe kan ik zoiets dan voorspellen? Ik 
voel me bedrogen.” 
Benny is niet de enige die zijn valentijnsdate 
in het water zag vallen. Voor Katrien zoog de 
maaltijd die haar date bereidde meteen alle 
romantiek uit de lucht. “Ik kon het precieze 
gerecht niet echt thuisbrengen, maar het was 
een of ander mengsel van quinoa, quorn en 
bruine bonen. De namen alleen al. Lief dat 
hij mij wou verbluffen met zijn morele supe-
rioriteit, maar het eten smaakte naar zand, 
leek op kots, en maakte mij flatulent. Ik voel-

de mij allesbehalve sexy.” Katrien besloot de 
date snel af te ronden en stopte op weg naar 
huis bij een frituur voor twee bicky’s en een 
paardenlookworst. “Ik had me de avond na-
tuurlijk anders voorgesteld, maar het vale 
neonlicht van de frituur had wel iets troos-
tends. Uiteindelijk ben ik dan maar met de 
frituuruitbater naar huis gegaan.”
Helder, vertegenwoordiger van Dagen Zon-
der Vlees, reageert verrast op de getuigenis-
sen. “Wij hebben zelf nog geen enkele klacht 
ontvangen. Vermoedelijk omdat het gros van 
de bevolking geen hol geeft om valentijn of 
Dagen Zonder Vlees. Er was naar aanloop 

van veertien februari wel de 
occasionele vraag of orale 
seks tegen de regels is, wat 
voor alle duidelijkheid niet 
het geval is. Verder zien we 
geen enkele reden waarom 
romantiek en vegetarisme el-
kaar in de weg moeten staan. 
Je kan tofu perfect in hart-
jesvorm snijden, en je kan je 
ook perfect met twee beter 
voelen dan alle anderen. Wist 
je trouwens dat er 4000 liter 
water nodig is om één steak te 
produceren? Dat is inderdaad 
niet relevant voor dit inter-

view. Deze foto van een droevig lammetje 
ook niet. Kijk, zielig he.” We hadden Helder 
graag nog om een succesvol vegetarisch va-
lentijnsrecept gevraagd, maar na het zien van 
het droevige lammetje staarde hij stilzwij-
gend en met vochtige ogen naar de horizon.
Benny en Katrien zijn fictieve namen. Wij 
willen met dit artikel geenszins suggereren 
dat alle fervente vleeseters seksistisch of pro-
miscue zijn, noch dat alle fervente vegetariërs 
een zweverige naam hebben.
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strip door Bos Goderis




