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DOOR ARTHUR JOOS

mening. Als je het geluk hebt in het 
Globale Noorden geboren te zijn, kan 
je die mening tegenwoordig ook delen 
met de rest van de wereld. Comfor-
tabel vanop de troon van de welgestelde 
westerling in de 21e eeuw: de toiletpot.

Vandaag de dag moet 
alles bovendien steeds 
sneller, korter en 
beknopter. Met alle 
gevolgen vandien: 
een hyperinflatie van 
verontwaardiging 
overspoelt gretig 
onze netvliezen.
Of ik nu wil zeggen 
dat we geen veront-

waardigde hashtags meer mogen 
lanceren met onze broek op onze 
enkels? Zeer zeker niet. Integendeel. 
Blijf verontwaardigd, maar blijf dat ook 
nog even nadat je hebt doorgespoeld 
en je broek hebt opgetrokken, alvorens 
naar de volgende verontwaardiging te 
swipen.

We zijn met z’n allen om de haverklap 
verontwaardigd. We zijn veront-
waardigd over beschonken automo-
bilisten, over de banken, over 
zakkenvullende politici, over het milieu, 
over Europa, over academische kalenders 
en over klassenge-
neeskunde, maar toch 
vooral over Kevin van 
Temptation Island.
Doorheen de 
eeuwen was veront-
waardiging vaak 
een motor voor 
verandering. De ene 
verontwaardiging is 
natuurlijk van groter 
belang dan de andere, dat spreekt voor 
zich. Ik ga ook niet beweren dat Kevin 
de volgende Arabische Lente in gang 
zal zetten, godbetert, maar verontwaar-
diging heeft de jongste jaren niet meer 
de impact die ze pakweg twintig jaar 
geleden had.
In se is er bitter weinig veranderd: 
bijna iedereen heeft over bijna alles een 

“
Mogen we geen 
verontwaardigde 

hashtags meer lanceren 
met onze broek 
op onze enkels?
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Kort

Wie twijfelt, is zeker van de twijfel. De twijfel is uw 
vriend,  hij zal er altijd voor u zijn. Toch probeer ik 
zo veel mogelijk zeker te zijn, en waar het even kan 
ook anderen uit de twijfel te helpen. Ze zeggen tegen 
mij: “Oei, pardon, ik dacht dat u iemand anders was.” 
Dat klopt, ik ben iemand anders. Ze zeggen tegen mij: 
“Cavia’s herkennen mensen aan hun stem.” Dat kan 
best zijn, en zo zal ik jou waarschijnlijk herkennen op 
de Comedy Night (Chemica, 28 februari). Toch 
slaat ook bij mij de twijfel soms toe. Laatst kwam ik 
Frederik tegen op de trein. Ik zei: “Mijn God, Frederik, 
zijt gij dat? Wat voor een belachelijke kleren hebt gij 
aan.” “Ik ben Frederik helemaal niet”, zei deze Frederik. 
“En maar goed ook!” lachte ik. “Die jongen is een 
klootzak.” Ik meende het. “Ik heb geen idee waar ge 
het over hebt”, antwoordde hij. “Ge moogt het hem 
gerust zeggen hoor, als ge hem ziet. Hij lijkt als twee 
druppels water op u.” Hij is ook groot en vervelend, 
wilde ik zeggen, als een Viking. Ik veronderstel dat alle 
Vikingen op elkaar lijken, maar wie daar bewijzen van 
wil zien, moet naar Start to be a Viking (Vlaamse 
Diergeneeskundige Kring, 6 maart) gaan. Hij keek 

me aan en zei: “Ik ken hem niet en heb hem nog nooit 
gezien.” Nu wist ik niet meer wat te denken. Was 
deze als Frederik klinkende en uitziende jongen dan 
toch niet Frederik? Ondanks zijn tegenwerpingen en 
de onwaarschijnlijkheid dat hij hier zou zijn, kon ik 
dat niet geloven. Op dit tijdstip traint hij normaal 
gezien voor een  van zijn excentrieke sporten, zoals 
Bumperball (Hermes, 8 maart). Misschien was dit 
ook wel een Frederik, maar met een andere naam. 
Er is altijd wel ergens een Frederik die u belachelijk 
wil maken. “Maar ik herken uw stem toch!” wierp ik 
tegen. “Cavia’s herkennen mensen ook zo”, zei hij 
pedant. “Ik weet het.” Ik dacht even na. “Gij zijt een 
rare kerel.” Hij was een rare kerel. Ik besloot niet meer 
te twijfelen, wat wou zeggen dat ik zeker moest zijn. 
Ik besloot dan maar om zeker te zijn, en dan wel van 
het feit dat dit niet Frederik was. Het was op die dag 
dat ik de twijfel definitief achter mij liet. Ik heb geen 
zorgen, angsten of problemen meer. Ik weet altijd wat 
te doen, en als ik het niet weet, ben ik daar verdomd 
zeker van. Ik ben Frederik nooit meer tegengekomen, 
en zo is het leven prachtig.

 Just ~UGent~ things: Fotografie in de Therminal

In de podiumzaal van studentenhuis De 
Therminal  hangen twee grote doeken, waarop twee 
personen afgebeeld zijn.  Dat twee willekeurige 
roodharige mensen op groot formaat niet meteen lijken 
te passen in  een zaal waar wekelijks studentenvereni-
gingen passeren om quizzen, eetfestijnen en allerhande 
andere gezelligheden te organiseren, doet de vraag 
rijzen waarom ze daar hangen. Het gaat om twee 
portretten die gemaakt zijn door de bekende Gentse 
fotograaf  Michiel Hendryckx. Geen amateurfoto's, 
dus, maar werken van enige financiële waarde. Toen 
ze in 2015 in de Therminal toekwamen, vertoefden ze 
echter een tijdje in de kelders. Of dat iets zegt over de 
esthetische waarde van de werken, is dan weer vatbaar 
voor discussie.

DOOR NICKY VANDEGHINSTE

FOTO DOOR ARTHUR JOOS

DOOR ELENA DE BACQUER
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ON THE ORIGIN OF 
Stolpersteine

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

FOTO DOOR AXEL MAURUSZAT

Sinds 12 februari kan je in de Veldstraat drie nieuwe Stolpersteine bezichtigen. Welke 
functie hebben die Duitse steentjes, en wat hebben ze met Gent te maken? 

In ons collectieve geheugen worstelen we nog steeds met 
de gebeurtenissen van de  Tweede Wereldoorlog. Onze 
samenleving, net zoals de meeste andere, weet de gruwel van de 
holocaust niet goed te plaatsen. Aan de ene kant kunnen we de 
ijzingwekkende genocide niet dagelijks herdenken, want zo zou 
die haar betekenis verliezen, maar aan de andere kant kunnen we 
net zomin onze levens leiden alsof er niets gebeurd is, aangezien 
dat soort historische amnesie tot blinde vlekken leidt. We zitten 
in een dilemma. 
Een man die geprobeerd 
heeft hier mee om 
te gaan is  de Duitse 
kunstenaar  Gunter 
Demnig. Wat zijn magische 
antwoord is? Stolpersteine.

VALLEN ZODAT WE NIET 
MEER VALLEN

Stolpersteine  zijn kleine 
gedenkplaten ter grote van 
straatkasseien. Wie niet weet 
waar ze liggen, kan  deze 
kleine monumentjes elke 
dag voorbijlopen zonder 
ze ooit op te merken. Op de stenen zijn dan ook enkel een naam, 
een plaats en drie data te lezen. Zelfs wie de steentjes wel opmerkt, 
zou wellicht niet meteen weten waar ze voor staan. Door de 
Stolpersteine  over heel Europa  te plaatsen, brengt  Demnig een 
duistere schaduw over vele steden waar de mensen zich al even 
onbewust lijken te zijn van de aanwezigheid van de stenen als 
van de geschiedenis waarnaar ze verwijzen.
Deze stenen staan immers  symbool voor de  joden die tijdens 
de oorlog werden gedeporteerd. Zo wordt ieder kunstwerk 

gesierd door de naam van één van de miljoenen slachtoffers van 
de Shoah, hun geboortedatum, de datum van hun deportatie en 
die van hun dood. De tevens vermelde plaatsnaam komt overeen 
met de plek waar hun tocht naar een van de vele concentratie-
kampen begon en met de locatie van de steen vandaag. 
Sinds 1992, de vijftigste verjaardag van Himmlers bevel tot de 
eerste uitroeiing van Roma en Sinti, trekt Demnig door Europa 
en brengt hij zijn werken aan op exact dezelfde plaats waar 

een halve eeuw geleden 
mensen ontvoerd werden 
door een dictatoriaal 
regime om nooit meer 
naar huis  terug te keren. 
De term  Stolpersteine  kan 
vrij  vertaald worden 
als  'struikelstenen', en dat 
maakt de  opzet van zijn 
werk meteen ook duidelijk: 
symbolen van een pijnlijke 
geschiedenis in ons straat-
beeld aanbrengen om ons 
er als het ware over te 
doen struikelen. Door een 
dergelijke confrontatie met 
ons verleden hoopt hij dat 

we nooit meer over dezelfde problemen zullen struikelen.
In Gent zijn de stenen aangebracht op een hoek van de Veldstraat 
waar zich vroeger  patisserie Bloch bevond. De populaire 
bakkerij werd toen uitgebaat door een joodse familie. Toen de 
oorlog uitbrak, doken de meeste leden van de familie onder, 
maar  Sophie Loeb-Bloch, Margueritte Bloch en Marcel 
Levy konden niet op tijd ontsnappen en werden opgepakt in de 
bakkerij. Met deze stenen krijgen ze eindelijk de herdenking die 
ze verdienen.
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Paniek over nieuwe indeling 
academiejaar? 
STUDENTEN VREZEN HOGERE STUDIEDRUK

DOOR ARTHUR JOOS

CARTOON DOOR ANN VANDERHEYDEN

De herindeling van het academiejaar, dat is een beetje de Brussel-Halle-Vilvoorde van de Vlaamse univer-
siteiten. Na jarenlang palaveren ligt een compromisvoorstel op tafel, maar niet iedereen is even enthousiast. 

Starten we binnenkort opnieuw op 1 september? 

In 2015 gaf de Raad van Bestuur van de 
Universiteit Gent de opdracht aan de 
Directie Onderwijsaangelegenheden om 
te onderzoeken hoe het academiejaar 
opnieuw ingedeeld 
zou kunnen worden. 
Drie jaar later ligt 
een voorstel op tafel, 
een uiting van de 
bezorgdheden van de 
faculteiten en  studen-
t enve r t egenwoor-
digers.

SCHUIF, SCHUIF, 
SCHUIF

Hoe ziet ons 
academiejaar er dan 
binnenkort uit? 
Eerst en vooral is het 
modulesysteem terug 
van weg geweest, 
zij het wel als keuze. 
Faculteiten zouden 
dus zelf mogen 
kiezen of ze bij het 
oude semestersysteem 
blijven, dan wel of ze overstappen naar 
een modulesysteem, waarbij  examens 
om de zes  weken worden georgani-
seerd. Daarnaast is de UGent er ook 
voorstander van om echte vakantieweken 
te verzekeren, zodat een aantal weken in 
de zomer- en kerstvakantie blokvrij voor 

alle studenten zijn. Het derde voorstel 
bestaat eruit om één van de twee weken 
van de paasvakantie te verschuiven, en 
deze vrije week te gebruiken als blokpe-

riode voor de examens van het tweede 
semester. Het vierde principe is wellicht 
het meest ingrijpende: het academiejaar 
zou vanaf 2022 kunnen starten op 1 
september, net als de leerlingen van het 
lager en middelbaar onderwijs. Ten 
slotte zou men meer tijd voor heroriën-

tering bieden en stelt men ook voor om 
de inhaalweek  (de vrije week tussen de 
laatste lesweek en de blokperiode, waarin 
docenten lessen  kunnen inhalen, red.) af 

te schaffen of in te 
korten. 
In het plan dat 
vandaag op tafel ligt, 
wordt voorgesteld 
om de wijzigingen 
vanaf academiejaar 
2020-2021 gefaseerd 
door te voeren: in 
dat academiejaar 
zou de paasvakantie 
al een week korter 
duren, en zou de 
tweede zit een week 
vroeger plaatsvinden. 
Vanaf academiejaar 
2021-2022 zou het 
academiejaar twee 
weken vroeger starten, 
zouden de examens 
gesplitst worden door 
de kerstvakantie. 
In  academiejaar 
2022-2023 zou de 

volledige implementatie van het nieuwe 
model volgen: dan zou het academiejaar 
beginnen op 1 september, en zou de 
examenperiode volledig voor de kerstva-
kantie vallen.
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Ruim 8000 studenten vulden de GSR-enquête over de nieuwe 
indeling van de academische kalender in. Studenten en lange 
enquêtes,  it's a match made in heaven. Eén student vulde de 
enquête bijvoorbeeld zeventien keer in. Zeventien keer. U leest 
het goed. De Gentse Studentenraad beklaagde zich volgens 
een bevoorrechte bron alvast geen maximum aantal tekens per 
antwoord te hebben opgelegd: één student beschreef in meer dan 
500 woorden waarom het nieuwe systeem de slaagkansen bij de 
herexamens zou  doen kelderen. Boodschap aan  studenten met 
te veel tijd:  we zoeken bij Schamper altijd mensen die willen 
schrijven, fotograferen of tekenen. 
Een anonieme enquête geeft natuurlijk altijd vuurwerk, of 
je nu student bent of niet. Op de vraag aan de studenten hoe 
ze hun tijd spenderen in de zomer, waren de antwoorden dan 
ook voorspelbaar. De doorsnee dag van een student tijdens de 
vakantie verschilt duidelijk niet veel  van een dag tijdens het 
academiejaar: "alles behalve studeren" of "niet studeren, aja". 
Andere tijdsverdrijven variëren van "niks", "nothing", "me 
vervelen" en "weinig" tot "dingen doen". Wat die "dingen" dan 
specifiek zijn? Een bloemlezing.

Het merendeel van de studenten die de enquête invulden  zijn 
brave jongens en meisjes: ze reizen, spreken af met vrienden 
of doen massaal studentenjobs om een centje bij te verdienen. Of 
de verhoging van het inschrijvingsgeld daar iets mee te maken 
heeft, is onduidelijk. Niet voor iedereen althans, want één student 
zei dat geld ook weer "op te doen". Snoodaards zijn er natuurlijk 
ook bij: één student zei zijn of haar vrije tijd te gebruiken om 
"Rik Van De Walle te pesten op Facebook". De redactie van 
Schamper veroordeelt deze praktijken  uiteraard.  De gezonde 
driften van jonge studenten  worden niet  alleen op UGent 
Confessions  uitgebreid beschreven, want  ook "masturberen" 
en "seksen" kwamen vaak voor als antwoord in de enquête. De 
meer eloquente studenten omschrijven het als "paardrijden" of 
"persoonlijke exploratie en verrijking". Of die studenten het ook 
veilig doen, is nog maar de vraag: het favoriete tijdsverdrijf van 
een andere student - van vermoedelijk West-Vlaamse origine - is 
dan ook vanzelfsprekend "skimmelen". Maar eerst toch maar zijn 
of haar "tractorrijbewijs halen". 

"Masturberen en Rik Van De Walle pesten op 
Facebook"

IEDEREEN MALCONTENT?

Met de hervorming hopen voorstanders 
actief leren, permanente evaluatie en 
meer feedback te stimuleren bij lesgevers. 
Over het prijskaartje van actief leren werd 
recent nog gediscussieerd in de VLUHR 
(Vlaamse Universiteiten en Hogescho-
lenraad). Meer contacturen met studenten, 
dat jaagt de personeelskosten de hoogte 
in.
Ook studenten zijn nog niet voltallig 
overtuigd van    de hervorming: zo staat 
volgens een enquête van de Gentse 
Studentenraad 53 procent van hen negatief 
tegenover een modulesysteem. Enkel in 

de faculteiten Diergeneeskunde en Recht 
en Criminologie staat de meerderheid van 
de studenten positief tegenover het idee 
om elke zes weken examens af te nemen. 
Men vreest vooral voor een verhoogde 
studiedruk, meer stress en minder 
mogelijkheid tot engagement. 
Ook een mogelijke vervroegde start op 
1 september leidt tot  verdeeldheid:  56 
procent van de bevraagde studenten 
verkiest de huidige startdatum boven 
een start op 1 september, opnieuw omdat 
men vreest voor verhoogde studiedruk. 
Over een gegarandeerde kerstvakantie 
is meer  eensgezindheid: geen enkele 
faculteit is voor het vervroegen van het 

academiejaar om twee weken echte 
vakantie te hebben (zoals bijvoorbeeld in 
de Verenigde Staten het geval is, red.). De 
reden hiervoor? De vrees voor een hogere 
studiedruk.
Tegenover het inkorten van de inhaalweek 
staan studenten wel positiever: 82 procent 
van de bevraagde studenten staat positief 
tegenover het beperken van de inhaalweek 
tot twee a drie dagen. 
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DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Zoals bij iedere 
andere  ecologische student 
bestaat ook mijn leven 
uitsluitend uit treinen en fietsen. 
Meestal ben ik vrij tevreden over 

mijn stalen ros; ik kom overal op 
tijd en beweeg voor de verandering 

nog eens. Win-win.
Welja, meestal kom ik overal op tijd. In normale 
omstandigheden ben ik een efficiënte fietser, 
maar bij het zien van de minste sterren word ik 
's werelds meest onproductieve grasligger. Het 
kijken naar de sterrenhemel roept bij mij het beeld 
op van een jonge Columbus die aan het staren is 
naar de wijde oceaan. Een virtuele oneindigheid 
aan onbekendheid spreidt zich voor mij uit in de 
vorm van het universum.
De analogie tussen zee en heelal is niet meer enkel 
voer voor fictieschrijvers. Langzaam naderen we 
de dag waarop space colonization niet zomaar een 
mogelijkheid, maar misschien zelfs een noodza-
kelijkheid wordt. In deze context is een interesse 
in de hemel dus mooi meegenomen, maar toch 
mogen we ons niet blindstaren op deze toekomst. 
Mensen die met hun hoofd al in de toekomst 
zitten, doen immers vaak  domme dingen, zoals 
volkeren onderdrukken of auto's in de ruimte 
lanceren.
Terwijl de meeste van ons nog in de blok zaten, 
haalde de stinkend rijke Elon Musk het internati-
onale nieuws met zijn nogal onorthodoxe ruimte-
programma. Het zelfuitgesproken boegbeeld van 
de ecologische ondernemers toonde de rest van 
de wereld enthousiast waar hij nu precies mee 
was bezig geweest. En de rest van de wereld wist 
eigenlijk niet goed wat ze moest zeggen.
Meneer Musk is het perfecte voorbeeld van het 
type miljonair waar de 21e eeuw zo van houdt. Hij 
loopt met zijn hoofd in de wolken, lijkt begaan 
te zijn met maatschappelijke  problemen en op 
Twitter kan je zijn spitsvondige steken tegen 
de  Flat Earth Society  van dichtbij meevolgen. 

Onze eigen, hedendaagse  Steve Jobs. Velen 
houden hem dan ook hoog als een voorbeeld van 
de geniale selfmade man, waardoor hij bijna een 
soort anti-Trump wordt.
Er zit hier echter een addertje onder het gras,  in 
de vorm van een probleem zo oud als het kapita-
lisme zelf. Adam Smith was zich al bewust van 
de grootste zwakte van zijn systeem, namelijk 
het bestaan van een monopolie. Als één persoon, 
bedrijf of institutie de volledige macht krijgt 
over een bepaald domein van onze economie, zal 
machtsmisbruik volgen. Concurrentie is cruciaal 
in ons systeem van empathisch egoïsme.
Sommige delen van onze economie, zoals de 
kledingindustrie, hebben in theorie geen probleem 
met monopolies. In andere gebieden, zoals sociale 
media, leidt de gewone marktwerking vrijwel bij 
definitie tot zo'n machtige gigant. De producten 
van die  laatste soort bedrijven worden 
immers waardevoller naarmate meer 
mensen datzelfde product gebruiken of 
kopen. Zo wordt Facebook bijvoorbeeld 
aantrekkelijker wanneer meer mensen de site 
gebruiken. Uiteindelijk slokt één bedrijf heel de 
markt op.
Bij de ruimtekolonisatie moeten we ons als mens de 
vraag stellen of we te maken hebben met het eerste 
of tweede voorbeeld. Als de eerste Tesla-raket 
ooit landt op de rode planeet, zal Musk kunnen 
beginnen met het onrechtvaardig ontginnen van 
een nieuwe planeet en het uitbouwen van een 
geavanceerde infrastructuur. De eerste kolonisa-
toren zullen waarschijnlijk naar zijn kolonie gaan 
met een andere Musk-raket, waar ze zullen leven 
in een Musk-huis, genieten van Musk-eten en 
werken in een Musk-marsmijn. Een bedrijf dat 
een planeet bezit, zo'n monopolie had Smith zich 
vast nooit durven inbeelden.
Daarom hou ik mij toch nog eerder beduusd 
terwijl ik naar de sterren kijk, niet omdat ik niet 
op ontdekking wil gaan, maar omdat Smith ons 
gewaarschuwd heeft voor auto's in de ruimte.

Column

Vliegende auto's

“
Win-win
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Don't do plagiarism, kids
OVER SPEURHONDEN EN FLITSPALEN DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

FOTO DOOR TIMME CRAEYE

Als er iéts is waar de academicus allergisch aan is, dan is het wel plagiaat. Wie al eens een paper heeft 
geschreven, weet dat er streng wordt omgegaan met de mogelijkheid tot diefstal van andermans ideeën. Hoe 

kijken proffen dat precies na? Met Ephorus, natuurlijk!

De eerste wet van de UGent luidt: 
'De universiteit gebruikt altijd meer 
computerprogramma's dan je denkt.' 
In  het licht van deze wet verbaast het 
waarschijnlijk weinigen dat de universiteit 
sinds enkele jaren gebruik maakt van de 
externe plagiaatdetectiesoftware Ephorus. 
Het gebruik van Ephorus is wijdverspreid 
over de meeste faculteiten, maar toch 
lijken de studenten niet echt op de hoogte 
te zijn van deze digitale speurhond.
Recentelijk zijn enkele van Ephorus' 
gebreken echter  boven water gekomen, 
en dat roept  vragen op. Wat houden 
die gebreken precies in?  Toon Van 
Hoecke en Patrick Cool van de ICT-af-
deling van de UGent geven graag 
antwoord op deze vraag.

"IK WEET DAT IK NIKS WEET" ~IK

Aangezien de meesten wellicht 
niet  vertrouwd zijn met de software, 
is het nuttig om eerst eens  uit te leggen 
wat Ephorus precies inhoudt. Ephorus 
is een voorbeeld van plagiaatdetec-

tiesoftware, een computerprogramma 
dat  speciaal  ontworpen is om de meeste 
vormen van plagiaat te kunnen herkennen. 
Als je een document naar de site zendt, 
zal hij dat  via een algoritme vergelijken 
met een database van  allerlei verschil-

lende teksten.  Uiteindelijk stuurt hij je 
een bepaalde score van je document terug 
waarop verwezen wordt naar bepaalde 
problematische passages en de bronnen 
die worden geplagieerd.
"Wat er precies gebeurt wanneer we het 
document hebben opgestuurd, weten we 
niet  goed", vertelt  Patrick Cool, verant-
woordelijke voor de technische aspecten 
van Ephorus aan de UGent. "Het algoritme 
dat gebruikt wordt, is een publiek geheim. 
Vandaar dat we ook weleens spreken van 
een  black box. Dat is niet ongebruikelijk 
in de ICT-wereld, want als het algoritme 
algemeen bekend was,  zouden andere 
bedrijven hen uiteraard zelf kunnen 
plagiëren. Coca-Cola staat ook niet te 
wapperen met het  geheime recept.  We 
kunnen  dus enkel raden naar de  manier 

“
Ephorus is voor de universiteit 
eerder een noodzakelijk kwaad
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waarop het systeem werkt. Van de exacte 
foutenmarge van het systeem hebben 
wij dus zelf geen goed idee, maar het 
is zeker niet zo dat het programma twee 
teksten letterlijk met elkaar vergelijkt. 
Waarschijnlijk heeft het meer te maken 
met de aanwezigheid van verschillende 
opvallende woorden die dicht bij elkaar 
worden geplaatst. Een lichte variatie op 
eenzelfde zin zal de software waarschijnlijk 
ontdekken."

"KEN JEZELF" ~IKZELF

Hoewel de specifieke werking van het 
systeem verhuld  is in een  black box,  zijn 
we wel in staat naar een deel van de 
werking te raden door middel van  de 
fouten die in het systeem ontdekt worden. 
Zo is recentelijk nog eens gebleken dat - 
in tegenstelling tot Ephorus van Cyme, 
naar wie het programma vernoemd is - de 
software niet beschikt over een indruk-
wekkende talenkennis. Een student aan de 
Faculteit Recht en Criminologie  was  er 
immers in geslaagd een paper in te dienen 
die een vrijwel letterlijke vertaling bleek 
te zijn van een hoofdstuk in een boek. Een 
duidelijk geval van plagiaat dat kennelijk 
niet werd opgepikt door het systeem. Naar 
verluidt is dit geen alleenstaand geval.
"Het is geen magie, hè", lacht  Van 
Hoecke ons toe. "We hebben hier niet te 
maken met artifi-
ciële intelligentie 
die leert uit 
eerder gemaakte 
fouten, maar 
met een klassiek 
programma. We 
verwachten te veel als we ervan uitgaan 
dat zo'n programma kan omgaan met de 
complexiteit van vertaalopdrachten. Als 
een student de schrijfstijl van de originele 
tekst sterk zou veranderen of een obscure 
tekst zou plagiëren die niet aanwezig 
is in Ephorus' database, zou dit aan het 
programma kunnen ontsnappen. De 

software is zichzelf  wel continu aan het 
verbeteren.  Als een lesgever een vorm 
van plagiaat ontdekt die onder de radar 
geglipt was, zal  die  meestal een signaal 

zenden naar Ephorus die dit geval dan zal 
opnemen in de database. Op die manier 
wordt plagiaat steeds moeilijker. Vertaal-
fouten mogen dan wel moeilijk zijn voor 
Ephorus, maar uit ervaring blijkt dat deze 
meestal snel opgepikt worden door de 
lesgevers zelf."
De vraag is natuurlijk of Ephorus plannen 

maakt om de 
stap te zetten 
naar artificiële 
intelligentie, een 
beslissing die de 
slagkracht van het 
programma sterk 

zou doen toenemen. Hiermee zouden 
beperkingen met betrekking tot vertaal-
fouten en wisselende schrijfstijlen kunnen 
worden opgelost. Er zijn echter twee 
factoren die dit afremmen, zoals Cool 
aangeeft. "Ephorus heeft in het verleden 
waarschijnlijk al vaak zijn algoritme 
aangepast, maar wij hebben geen zicht op 

de fouten die zij proberen weg te werken. 
Een softwarebedrijf maakt natuurlijk geen 
reclame met een waslijst aan fouten. 'Kijk 
eens: deze fout zat in ons systeem, maar 

nu is die weg, hoor!' Dat klinkt uiteraard 
niet goed."
Ephorus mist vooral de economische 
aansporing om  zich  te gaan verbeteren. 
"Vroeger waren er drie grote spelers op 
de markt en was Ephorus daar één van", 
legt Van Hoecke uit.  "Nu zijn er  nog 
maar twee. De marktleider Turnitin heeft 
enkele jaren geleden Ephorus opgeslokt 
en nu hebben zij tot op zekere hoogte een 
monopolie over de hele markt. Er zijn een 
paar kleinere uitdagers, maar uiteraard 
beschikt niemand  over een database aan 
teksten die kan concurreren met die van 
Turnitin en Ephorus."

"I'M ONLY HUMAN AFTER ALL" ~I

Na de analyse van onze speurhond wordt 
het  toch eens tijd om onze metafoor een 
beetje bij te schaven. "Ephorus is eerder 
te vergelijken met een flitspaal. Een hele 
hoop wegpiraten worden gevat door de 

“
Van de exacte foutenmarge 
van het systeem hebben wij 
ook niet echt een goed idee
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Dienst Studenten Activiteiten heeft een vacature voor 
  

Studentenbeheerder m/v/x 
 

 
4u/dag – 20u/week overeen te komen bij aanwerving onder volgende voorwaarden: 
 
Een mandaat van 2 jaar; ingaand op 1 juli 2018 en eindigt op 30 juni 2020. 
 
Interesse? Kijk op www.ugent.be/jobdienst voor de volledige vacature 

  
 
 

ADVERTENTIE

technologie, maar net als de agenten zijn 
ook de proffen ervan  op de hoogte dat 
het grootste deel van de plagieerders een 
weg omheen het systeem kan vinden. 
Belangrijk is dat Ephorus nooit als meer 
dan een  tool gebruikt mag worden. Het 
is een handig middeltje om documenten 
snel eens na te kijken, maar op het einde 
van de dag vertrouwen we vooral op de 
expertise van de professoren zelf om alle 
papers en essays na te kijken. Plagiaat-
detectiesoftware is voor een universiteit 
eerder een soort noodzakelijk kwaad. 
Het werkt helemaal niet zo goed als we 
zouden willen en in feite is het nog steeds 
de lesgever die zelf het meeste werk moet 
verrichten. En toch is het iets wat iedere 
universiteit moet hebben. De UGent zou 
er ongetwijfeld op worden aangesproken 
mocht er geen dergelijke software worden 
gebruikt."
"Die boodschap geven we ook altijd mee 
aan de lesgevers", vult Cool aan. "Het is 
niet omdat iemand een score van twintig 
behaalt op Ephorus, dat het werk meteen 
moet worden afgedaan  als plagiaat. 
Bij een score van één hebben we niet 
zonder twijfel te maken met een originele 
tekst. Het kan zijn dat de eerste student 
meer citaten heeft gebruikt of vaker naar 
zichzelf verwezen heeft, terwijl de tweede 
misschien een hele passage gekopieerd 
heeft die slechts één keer geregistreerd 
werd door het systeem. Elk jaar nemen de 

gevallen van plagiaat  af;  recentelijk heb 
ik de cijfers nog eens te zien gekregen en 
was ik aangenaam verrast dat er zo weinig 
gevallen  van plagiaat waren." Hoe die 
cijfers eruitzien? Dat wou Cool niet 
meegeven.

Misschien hebben we dan toch niet te 
maken met een digitale speurhond, maar 
met een erg handige flitspaal. Eén ding is 
echter zeker: het kat-en-muisspel tussen 
Ephorus en de plagieerders is nog lang 
niet ten einde.

“
Ik was aangenaam verrast 
dat er zo weinig gevallen 

van plagiaat waren



13onderwijs

Werd de UGent in 't zak gezet? 
UNIVERSITEIT VERHUURT SPORTDOMEIN VOOR 'NEN EURO'

DOOR ARTHUR JOOS

Een overnemer zoeken voor het voormalige sportstadion van de Universiteit Gent: dat was het doel van een 
marktbevraging enkele jaren terug. Een goede deal voor hockeyclub La Gantoise, maar ook voor de univer-

siteit? 

In 2015  ging de Universiteit Gent op 
zoek naar iemand die de uitbating van 
het voormalige RUSS, het Universitair 
Sportstadion aan de Noorderlaan, wou 
overnemen. De universiteit zou jaarlijks 
immers 80.000 euro kunnen besparen 
door het beheer van de terreinen aan 
iemand anders over te laten.

WAT MET HET RUSS?

Initieel werd eraan gedacht het stuk 
grond met zicht op de Watersportbaan in 
samenwerking met Stad Gent en 
Farys  om te vormen tot een publieke 
groenzone.  Farys, de waterintercom-
munale die na het Publipartschandaal nog 
in opspraak kwam omdat 300 politici er 
een  mandaat hebben. Uit een verslag 
van de Raad van Bestuur van de UGent 
blijkt dat het Bestuurscollege na het 

afspringen van de onderhandelingen een 
bestek opmaakte en een marktbevraging 
lanceerde.  Daaropvolgend ontving de 
UGent drie offertes: één  ervan was voor 
een kunstenaarsproject, dat volgens 
logistiek beheerder Jeroen Vanden 
Berghe  niet binnen het bestek paste. 
Dat moet tenminste blijken uit hetzelfde 
verslag van de Raad van Bestuur. Daarnaast 

stuurden ook twee sportverenigingen 
een offerte: één vereniging moest nog 
opgericht worden, de andere bestond 
reeds, maar  zocht een nieuwe locatie. 
Uiteindelijk koos de UGent ervoor de 
grond ter beschikking te stellen van die 
laatste  vereniging: bestaande hockey- en 
tennisvereniging La Gantoise, die  na de 
verkoop van hun vorige stuk grond in 
Gentbrugge op zoek was naar een nieuwe 
locatie om hun sportactiviteiten te laten 
doorgaan. 

"IER, NEN EURO"

Eén van de sponsors van Gantoise 
is  Ecowijk  nv:  de vennootschap is 
er zelfs 'Diamond Partner'.  Rinkelt 
er ook bij u een belletje? Ecowijk, 
die  samen met het Gentse stadsontwik-
kelingsbedrijf Sogent  een omstreden 
ecologische  woonwijk uit de grond wil 
stampen in Gentbrugge, exact op de plaats 
waar vroeger het Gentse Ottenstadion 
gevestigd was en ook sportvereniging 
La Gantoise haar trainingen liet 
doorgaan.  Meer dan 500 omwonende 
gezinnen tekenden vorig jaar  bezwaar 
aan tegen de bouw van de woonwijk. 
Toch kreeg het project eind vorig jaar 
groen licht van Stad Gent, zij het onder 
voorwaarden.  Aan wie verkocht La 
Gantoise het stuk grond in Gentbrugge? 
U raadt het al, Ecowijk nv.
Binnen de Gantoisezaak wringt het 
schoentje voor de Gentse universiteit 
wellicht  op een andere plaats. Afgezien 
van de besparing van 80.000 euro aan 
onderhoudskosten, bedraagt de opstalver-
goeding een bedrag met net iets minder 
nullen. De komende vijftig jaar mag La 
Gantoise voor welgeteld één euro  per 
jaar de terreinen van het voormalige 
RUSS gebruiken. Tenzij de UGent er 
plots zelf een invulling voor vindt en de 
overeenkomst eenzijdig stopzet. Dubbele 
winst voor de sportvereniging, dus: een 
goedkope opstalovereenkomst in plaats 
van gronden in eigendom en een mooie 
verzekering op de investering die ze 
deden met de opbrengst van de verkochte 
gronden in Gentbrugge.
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"De onderwijspijler wordt vergeten in de discussie"
OPINIE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS OVER ONDERFINANCIERING

Vlaamse studentenvertegenwoordigers waarschuwen ervoor dat onderwijs vergeten wordt in de discussie over 
de jobzekerheid van academici. "De huidige verdeelsleutel beloont voornamelijk de sterkste onderzoekers, niet 

de strafste onderwijzers."

Van Knack tot De Standaard, je kon 
geen enkele krant openslaan of je zag 
de afgelopen weken een opiniestuk 
over universiteiten, onderzoek en 
financiering. Zowel proffen en vakbond-
safgevaardigden als doctorandi traden 
gezamenlijk naar voren om de pijnpunten 
in de financiering van ons fundamenteel 
onderzoek aan de kaak te stellen. En 
terecht. Het is geen discussie die zomaar 
uit het niets is ontstaan, de hoge werkdruk 
en competitiviteit aan de Vlaamse hoger 
onderwijsinstellingen hebben zichzelf in 
de loop der jaren bijna tot een axioma 
verheven.
Kort door de bocht gesteld, het financie-
ringsmodel voor onderzoek baseert zich 
op één kernwoord: kwantiteit. Er is een 
vast bedrag voorzien voor de financiering 
van de verschillende onderzoekspro-

jecten, en meer onderzoeksprojecten 
voor de ene universiteit of vakgroep 
betekenen  een verlies voor de ander. 
Het resultaat  is  ettelijke nachtelijke 
uren verspild aan paperassen voor het 
indienen van projecten én de creatie van 
een bikkelharde concurrentie tussen de 
universiteiten.
Een universiteit steunt echter niet op één, 
maar op twee grote pijlers: onderzoek 
en onderwijs. Deze eerste pijler staat 
op wankelen, en de discussie over 
fundamenteel onderzoek is broodnodig. 
De tweede pijler lijkt in deze discussie 
schijnbaar vergeten, hoewel  onderzoek 
en onderwijs zeer nauw met elkaar 
verbonden zijn en elk hun maatschappe-
lijke rol vervullen. Laten we de pijlen nu 
richten op deze tweede kerntaak, want 
ook deze pijler brokkelt al enkele jaren 
stilzwijgend af.

TWEE FUNDAMENTELE PIJLERS, ÉÉN 
DEBAT

In de praktijk kunnen onderzoek, 
onderwijs en hun financiering onmogelijk 
los van elkaar besproken worden, gezien 
deze aspecten ‘op de werkvloer’ hand in 
hand gaan en vaak in elkaar overvloeien. 
In sommige faculteiten is het stilzwijgend 
aanvaard dat onderzoeksmiddelen ingezet 
worden voor onder andere  practicum-
materiaal voor onderwijs, net omdat de 
reguliere middelen onvoldoende zijn.
Een groter probleem vinden we bij 
jonge onderzoekers die zeer regelmatig 
een groter aantal onderwijsopdrachten 
uitvoeren  dan werkelijk de bedoeling 
is. Zo zijn er proffen en postdocs die 
80  procent  van hun tijd met onderzoek 
bezig dienen  te zijn, en slechts 
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"De onderwijspijler wordt vergeten in de discussie"
20  procent  met onderwijs. Recente 
bevragingen tonen echter aan dat de 
meerderheid van onderzoekers systema-
tisch meer tijd aan onderwijs besteedt 
dan contractueel vastgelegd, om toch 
maar in staat te zijn kwalitatieve lessen 
en begeleiding te voorzien. Geen wonder 
dat maar liefst één op de drie doctorandi 
worstelt met ernstige mentale gezond-
heidsproblemen. Daarvoor mogen we niet 
enkel vingerwijzen naar de onderzoeks-
financiering, ook de perverse effecten 
in de gebrekkige onderwijsfinanciering 
en de beperkte hoeveelheid beschikbaar 
personeel dragen deels de schuld.
Bij het totaalplaatje van de financiering 
blijkt onderwijs vaker wel dan niet aan 
het kortste eind te trekken. De huidige 
verdeelsleutel beloont voornamelijk de 
sterkste onderzoekers, niet de strafste 
onderwijzers. Wie veel tijd steekt in 
onderwijs is niet aan het publiceren en dit 
levert weinig op voor de vakgroep én de 
eigen loopbaan.

LET’S TALK ABOUT EDUCATION, BABY

Onderwijsfinanciering kampt eveneens 
al jaren met pijnlijke tekorten. Tussen 
2011 en 2015 bespaarde de overheid zo’n 
90 miljoen op de werkingsbudgetten 
van de hoger onderwijsinstellingen. Los 
van deze besparing werd er bij dezelfde 
budgetten jaarlijks slechts een gedeelte-
lijke indexering doorgevoerd, waardoor 
de instellingen 216 miljoen aan hun neus 
voorbij zagen gaan. Peulenschil toch? 
Daarnaast een vijftal miljoen verloren 
hier, nog eens 4 miljoen bespaard daar. 
Deze getallen lijken misschien een 
'ver-van-mijn-bedshow': de prof staat 
immers in de meerderheid van de gevallen 
nog steeds voor de aula en de universiteit 
staat toch niet in brand? Niet elk probleem 

staat echter in rode letters op de muren 
gekalkt, vaker zijn de problemen in een 
hoekje verscholen of vreest men negatieve 
reclame om hiermee naar buiten te 
komen.
Want negatieve reclame, dat kunnen 
de onderwijsinstellingen missen als de 
pest. Net als de onderzoeksfinanciering 
is ook de onderwijsfinanciering deels 
bepaald door een vaste koek, verdeeld 
over alle instellingen. Meer centen 
voor de ene instelling omdat ze meer 
studenten aantrekt, resulteert onherroe-
pelijk in minder centen voor de andere 
instelling, zélfs al is hun aantal studenten 

ook gegroeid. Competitiviteit staat niet 
enkel centraal bij onderzoek, maar ook 
bij onderwijs. Geen wonder dat geen 
enkele instelling naar buiten wil komen 
met lekkende daken, verouderde prefab 
gebouwen en kelderlokalen. Nochtans is 
dit een realiteit voor de meeste onderwijs-
instellingen. De financiële bijdrage van de 
overheid om het onderwijspatrimonium te 
onderhouden dekt in werkelijkheid slechts 
20 procent van de werkelijk kost. Daarbij 
spreken we dan enkel over onderhoud, 
en niet de financiering van de nieuwe 
gebouwen, waar deze onderfinanciering 
een van de redenen was waarom de VUB 
in 2015 de stap naar de obligatiemarkt 
maakte.
Niet alleen de infrastructuur, maar ook 
het aanbod staat onder druk. Zo verdween 
vorig jaar de opleiding Slavistiek aan de 
KULeuven, relevanter dan ooit in de 

huidige wereldproblematiek. Als officiële 
reden werd aangehaald dat de inschrij-
vingsaantallen te laag waren, maar er 
werd eveneens geopperd dat het financiële 
aspect een rol speelde. Dit is slechts het 
meest recente voorbeeld in een reeks van 
verdwenen opleidingen waar financiële 
argumenten telkens de doorslag gaven. 
Toch resulteert deze graduele verarming 
van ons onderwijslandschap slechts 
beperkt in een kritisch debat.
De voorbije paar jaar is de go-to oplossing 
voor onderwijsproblematieken immers 
een eenmalige of tijdelijke oplossing 
geworden, waarbij telkens een spreek-
woordelijke pleister op de zere wonde 
geplakt wordt en het fundamentele 
probleem onbehandeld blijft. Het is nu 
eenmaal makkelijker om dit te negeren, 
en telkens maar weer brandjes te blussen 
wanneer ze opspringen en voldoende 
publieke aandacht krijgen.
Het is niet meer dan logisch dat 
onderzoekers de afgelopen weken  luid 
en duidelijk aan de alarmbel trokken. 
Fundamenteel onderzoek vervult immers 
basisnoden in onze maatschappij. Is 
excellent onderwijs niet echter óók een 
streefdoel van elke universiteit, en het 
uithangbord naar de maatschappij toe? 
Dient dit dan niet weerspiegeld te worden 
in de verdeling van de financiële middelen 
en een eigen plekje te krijgen in het 
publieke debat?

Sarah Van Acker – Lid Raad van Bestuur UGent 

Robbert Claeys – Lid Onderwijsraad UGent, Vicevoor-

zitter Gentse Studentenraad 

Zoë Vandamme – Rapporteur ‘Financiering Hoger 

Onderwijs’, Vlaamse Vereniging van Studenten 

Frédéric Piccavet – Ondervoorzitter Raad Hoger 

Onderwijs

“
Een universiteit steunt 
op twee grote pijlers: 

onderzoek en onderwijs
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Intelligente, gezonde en voordelige 
anticonceptie 

Expertadvies 
____________________________________________ 

 
Het spiraaltje zonder armen 

 

De belangstelling voor intrauteriene anticonceptie (spiraaltje) neemt toe. Zoals elk orgaan/lichaamsdeel, 
verschillen baarmoeders in grootte en vorm. Studies tonen aan dat de uterusholte kan variëren van ongeveer 1 
cm in breedte tot meer dan 4 cm (zie Figuur A, B). Meestal is de baarmoederholte bij jonge vrouwen eerder klein 
met een breedte gemiddeld slechts rond de 22 mm. Daardoor hebben veel patienten klachten indien een 
spiraaltje te groot is. Spiraaltjes zijn slechts in één of hoogstens 2 maten beschikbaar. Vergelijk met voeten; één 
maat schoenen zal niet passen voor iedereen. 
Ken uw baarmoeder!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De breedte van de baarmoederholte verschilt 
zeer sterk van vrouw to vrouw. 

 

 

Een passend spiraal heeft deze nadelen niet.  Het GyneFix spiraaltje, 
hierboven afgebeeld is klein en flexibel doordat het geen geraamte en geen 
armen heeft. Het past daardoor in elke baarmoederholte (“once size fits 
all”).  
 
Hebt u vragen? Zie www.gynefix.be 
 

Verdeler in België:  

 

Soyin beveelt een precisiespiraaltje 
aan voor een langdurige en 
probleemloze anticonceptie  
 

 
 

  

 

Wetenschappelijke uitleg door een expert  

 

 

www.esl-taalreizen.com

  Taalreizen overal  
ter wereld
 Reis, studeer, ontdek

TAALREIZEN
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Van jongs af aan leerde ik modemerken en 
hun ontwerpers vanbuiten, niet wetende 
dat die combinaties regelmatig veranderen 
en je daar dus helemaal niets aan hebt. 
De fashion weeks waren voor mij altijd 
al een speciale periode. De ontdekking 
van  nieuwe collecties, vers ‘leesvoer’ en 
mijn pogingen om als kind enkele stukken 
na te maken  zijn redenen waarom deze 
periode me toen  zo fascineerde en  dat 
vandaag nog steeds doet.
In 2018 kreeg ik de kans om voor de derde 
keer naar New York City te gaan, een stad 
waar ik intussen hopelijk verliefd op ben. 
Toch was het pas toen ik ontdekte dat de 
New York Fashion Week tijdens mijn 
reis plaatsvond, dat mijn hart een sprong 
maakte.
De modewereld is een harde wereld; het 
is bijna onmogelijk om zonder connecties 
binnen te geraken, en dat is voor de 
fashion weeks niet anders. Wie niet 
waagt, niet wint, dacht ik, en ik verzond 
enkele e-mails. Ik sprak  voornamelijk 
distributiehuizen aan om mijn kansen 
te vergroten, al schatte ik ze verder niet 
al te hoog in.  Tot mijn grote verbazing 

DOOR INES VERNIERS

ontving ik enkele weken later meerdere 
positieve mails.

CONCRETE JUNGLE

Ijzig koud en met een zelfzeker, maar 
toch bang hartje ging ik op zoek naar 
de bewuste locatie waar ‘mijn’ show 
doorging. Zo opgelucht als ik was toen 
ik het gebouw gevonden had, zo groot 
was mijn verbazing toen ik te horen 
kreeg dat ik een halfuur later nog eens 
mocht terugkomen. Als je mij al een 
beetje kent, zal het je niet verbazen dat 
ik dit eigenlijk niet zo erg vond. Ik had 
immers nog een gezellige 
koffiebar op mijn lijstje staan 
die hier niet zo ver vandaan 
lag. Een turmic soy latté  later 
was het tijd voor poging 
twee. Eenmaal  aangekomen 
op de plaats was de check-in 
duidelijk al begonnen. Na 
te  lang aanschuiven in de 
koude en het vullen van 
mijn tijd met het waarnemen 
van de outfits van de andere 

gasten, mocht ik eindelijk binnen.

FASHIONABLY LATE

“Sorry people, we’re running fashio-
nably late”, werd het daaropvolgende uur 
regelmatig door de micro’s afgeroepen. 
Het is zeldzaam dat een show op tijd begint, 
hoorde ik later van een ervaren fashion-
weekganger. Talloze randactiviteiten 
waren voorzien. Naast het bestuderen 
van kunst mocht iedereen gebruik maken 
van de open bar. Voor de hongerigen - 
ik dus, want de show ging door tussen 
18u en 21u - was er een hapje voorzien. 

Mode

Twee keer per jaar tonen ontwerpers hun nieuwe collectie aan het grote publiek. New York gaf de aftrap: 
er worden trends gezet, of er verdwijnen trends. One week you’re in, the next week you’re out.
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Er werd van de tijd gebruik gemaakt om 
te netwerken en de buitenwereld te laten 
zien dat je aanwezig was. Een moeilijke 
taak, de combinatie van je Instagram 
updaten en toch een open houding 
aannemen voor nieuwe contacten. Het 
meest indrukwekkende tijdverdrijf was 
zeker en vast de locatie zelf, die dan ook 

hevig digitaal werd vastgelegd door 
alle aanwezigen. Angel Orensanz 
Event Space, een  19de-eeuwse 
synagoge, is een geliefd gebouw 
voor fashion shows. Ontwerpers als 
Alexander McQueen stelden hier al 
eerder hun collectie voor. 
Eenmaal begonnen, zagen we 
drie  ontwerpers. Alle netwerkac-
tiviteiten werden abrupt gestopt 
vanaf het moment waarop het eerste 
model de catwalk betrad. En ik werd 
positief verrast door wat ik zag.

VAISHALI S (INDIA)

Deze  voor ons onbekende ontwerpster 
is een echte hit in Mumbai. Persoonlijk 
spraken de stukken me niet aan. Ze 
deden mij denken aan een kruising tussen 
Aladdin en Indiana Jones. Niet echt iets 

voor ons Belgische klimaat dus,  maar 
tijdens een vakantie in India meer dan 
geschikt.

DATARI AUSTIN (LONDON)

Datari Austins  collectie was verrassend 
door zijn unieke combinatie van 
materialen. Avondkledij overheerste en 
werd zeer goed onthaald door het publiek. 
Datari Austin bracht stukken die ik zeker 
zou dragen voor een avondje uit.

KENTARO KAMEYAMA (USA)

De hele collectie van Kameyama was 
adembenemend. De zaal was muisstil 
en de show werd afgesloten met een 
daverend applaus. De stukken waren niet 
hedendaags, maar het waren de ontwerpen 
en het vakmanschap die het publiek het 
zwijgen oplegden.

Fashion Week
Twee keer per jaar, voor ze hun stukken 
beschikbaar stellen, tonen ontwerpers hun 
nieuwe collectie aan het grote publiek. De 
eerste keer doen ze dat  in februari, voor 
de lente- en zomercollecties, de tweede 
keer  in september, voor de herfst- en 
wintercollecties. Wat de locatie betreft, 
komen alle grote modesteden om de 
beurt aan bod. New York geeft de aftrap 
en zet meteen de toon voor daarop 
volgende steden  als Londen, Parijs en 
Milaan. Tijdens de weken worden grootse 
evenementen georganiseerd. De grootste 
modehuizen organiseren een eigen show, 
ontwerpers met een beperkter budget 

organiseren een showroom en beginnende 
ontwerpers presenteren hun nieuwe 
collectie  via distributiehuizen, organi-
saties die hun een platform aanbieden aan 
een betaalbare prijs. De pers, grote namen, 
invloedrijke personen en andere kennissen 
worden uitgenodigd. Vogue brengt een 
speciale editie uit naast hun maande-
lijkse tijdschrift. Talloze artikels worden 
geschreven en tegenwoordig wordt 
ook Instagram overspoeld met filmpjes, 
foto’s en stories. Trends worden gezet of 
verdwijnen. One week you’re in, and the 
next week you’re out.
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Annelies 
Van Wiienberghe

Proffen op zondag
DOOR KASPER VAN PARYS

FOTO DOOR KIM VAN LIEFFERINGE 

Wanneer ze het beleid aan de Blandijn niet uitstippelt, kan u historica Annelies Van Wittenberghe achter haar 
kookpotten vinden, druk in de weer met een middeleeuws recept. Haar hobby? Historisch koken.

HOE BENT U BEGONNEN?
Dat moet intussen een jaar of 10 à 12 geleden 
zijn. Ik had me toen voorgenomen aan een 
creatief project rond geschiedenis te werken 
en was daarvoor in Engeland, waar we de 
muur van Hadrianus verkenden.  Het was 
zo simpel als ik  die op een dag gewoon 
honger had. Ik begon me af te vragen wat de 
Romeinse soldaten, die hier destijds gelegerd 
waren, aten, en heb vervolgens opzoekwerk 
verricht. Zo zijn er boodschappenlijstjes, 
inventarissen en zelfs een volledig Romeins 
kookboek bewaard gebleven. Op die manier 
ben ik er eigenlijk in gerold.

HOE HEEFT U HET KOKEN ZIEN EVOLU-
EREN?

Bezig zijn met culinaire geschiedenis  is een 
beetje als op reis gaan in een land dat je niet 
kent. Elke cultuur kent zijn regels. Zo heb 
je ook de geijkte smaakcombinaties. Bij de 
Romeinen gaat dat over vissaus en peper met 
komijn, koriander en peterselie. Ga je naar de 
middeleeuwen, dan vind je de kruiden die je 
nu nog in glühwein vindt: gember, saffraan, 
kaneel, kruidnagel en peper. Zit je in de 17de 
eeuw, dan kom je uit bij een veel eenvoudiger 
smakenpalet. Kruiden ondersteunen de smaak 
van gerechten meer dan dat ze overheersen, 
en groene kruiden als bieslook en peterselie 
gaat men als versiering toevoegen. De smaak 
van het hoofdonderdeel primeert, en  die 
culinaire traditie is bewaard gebleven.

WELK MARKANTS VINDT U TERUG IN 
KOOKBOEKEN?

Het middeleeuwse fruitvrije dieet, waarbij 
groenten en fruit als slecht worden geperci-
pieerd, is een voorbeeld. Ook  zouden 
bladgroenten verdorven zijn  en zou 
spinazie  nachtmerries en slechte gevoelens 

veroorzaken. In de 19de en 20e eeuw werden 
kinderen dan weer afgeraden vers fruit te 
eten, omdat dat hun tere gestel niet ten goede 
zou komen. Kinderrecepten waren soms 
ook niet bepaald pedagogisch verantwoord, 
met alcohol als bestanddeel. Soms zijn er 
ook medische contra-indicaties om een 
bepaald recept te gebruiken. De Romeinen 
gebruikten vaak wijnruit. Nu wordt dat 
afgeraden om gezondheidsredenen, vooral 
bij zwangere vrouwen. Ik wil dan ook 
geen abortus of miskraam op mijn geweten 
hebben. Tot de 18de eeuw vermeldde een 
kookboek  trouwens nooit hoeveelheden. 
De koks waren toch vaak professionals die 
wisten wat ze deden.

HOE RAAKT U AAN UW BRONNEN VOOR 
RECEPTEN?

Veel landen plaatsen  een soort nationale 
trots-kookboeken online. Verder staan heel 
wat oude gedrukte boeken op Google Books 
omdat  de auteursrechten ervan verlopen 
zijn. Natuurlijk zit ik hier in de Blandijn 
aan de bron, en zijn mijn collega’s ook een 
welgekomen steun. Ik heb me verdiept in 
17de  eeuws Portugees en oude varianten 
van het Zweeds om enkele kookboeken te 
lezen. Zo lenen we scherven bij de Vakgroep 
Archeologie om gerechten te presenteren op 
authentieke borden. Het is een interessante 
manier om mensen die niet geïnteresseerd 
zijn in geschiedenis toch warm te maken. 
De liefde van de Vlaming gaat uiteindelijk 
toch door de maag. Bij wat anders een sociale 
dooddoener op feestjes zou zijn, kan je bij 
een gerecht een heel verhaal over middel-
eeuwse sociale verhoudingen vertellen.

“
Op een dag had 

ik honger en 
voreg ik me af 

wat de Romeinse 
soldaten aten

“
We lenen 

scherven bij 
de Vakgroep 
Archeologie 

om gerechten 
te presenteren 
op authentieke 

borden
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ROETVEEGBRIT

DOOR RUBEN MATTHYS

Praten. Toch als het gaat om het spuitgat 
van orka’s. Een van de dieren uit een Frans 
dolfinarium in Cannes werd getraind om 
geluiden van zichzelf en andere orka’s te 
imiteren. Daarna ging het experiment een 
stap verder, en werden haar menselijke 
opnames voorgeschoteld. Op die manier 
imiteerde ze onder andere de woorden 
'hello', 'bye bye'  en 'one, two, three'. 
Op die  manier wilden wetenschappers 
onderzoeken of orka’s in het wild hun 
dialect leren door middel van erfelijkheid 

Het leven is niet eerlijk, maar dat werd ons 
nooit beloofd. Wanneer wij ons vervelen, 
scrollen we uren van Facebook door 
naar Instagram. Elon Musk pakt dat net 
iets anders aan. Op 6 februari schoot hij 
een van zijn Tesla-auto’s op een Falcon 
Heavy-raket de ruimte in. De lancering 
gebeurde via Musks SpaceX-onder-
neming en gaat met een aandrijving van 
29 motoren de geschiedenis in als de 
krachtigste raket die ooit de ruimte in 
werd gestuurd. De Tesla zelf is uitgerust 

Opschudding in nationalistische kringen: 
onderzoek heeft aangetoond dat de oudste 
bekende Brit een donkere huid en blauwe 
ogen had. Cheddar Mans skelet werd zo’n 
100 jaar geleden opgegraven in Somset, 
het Zuidwesten van Groot-Brittannië, 
en heeft de gezegende leeftijd van 10.000 
jaar. Door middel van DNA-onderzoek 
werden zowel uiterlijke kenmerken als de 
afkomst van de man achterhaald. Britten 
zouden via Afrika uitgeweken zijn naar 
het Midden-Oosten om van daaruit 

of imitatie. Dat tweede blijkt nu dus te 
kloppen. Dat wil spijtig genoeg ook 
zeggen dat de dieren zich niet bewust zijn 
van de betekenis van de woorden. Het 
onderzoek leert ons dus niet meteen iets 
over de intelligentie van de dieren, maar 
wel over de bouw van hun fonetische 
lippen en hun geheugen.

met een GoPro Camera en is online te 
volgen. Het  gaat hier dus tevens  om de 
grootste reclamecampagne ooit. Een erg 
succesvolle stunt, mocht de auto voor 
meer dan één  procent van de wereldbe-
volking betaalbaar zijn. Bovendien dreigt 
de auto ooit weer op onze aarde neer te 
storten. Haha, oeps.

richting Europa te trekken en vervolgens 
in de laatste ijstijd het bevroren kanaal over 
te steken. Tom Booth, die meewerkte 
aan het onderzoek, ziet de vondsten als 
het bewijs dat ons rassendenken een 
heel modern construct is dat niet op het 
verleden toe te passen is. 

Wetenschapskort

MUSK SEE: ELONS RUIMTEAUTO

“WHAT DAT HOLE DO?”

DOOR TIMME CRAEYE



23wetenschap

“Jij hebt lange haren, dus je bent 
een meisje”
TRANSGENDERS: VOOROORDELEN ONTKRACHT DOOR KATRIEN VANDENBROECK, ARTHUR JACOBS

CARTOON DOOR KATRIEN VANDENBROECK

Voor velen lijkt het alsof transgenders door een raadselachtige mist omsluierd zijn. Enkel wie zich een weg weet 
te banen door het labyrint van delicate terminologie, maakt kans om uit de metaforische grot te klauteren. We 

vroegen enkele experts om ons alvast een touwladder toe te werpen.

Dus gingen we  Stijn Vanheule 
uithoren. Hij is psychoanalyticus, en heeft 
bij enkele van zijn patiënten de transitie 
kunnen volgen.

Onbehagen bij het eigen geslacht: 
waar komt het vandaan? Is het een 
hersenaandoening?

“Het is sowieso geen  hersenaandoening. 
Eigenlijk moet je het als volgt zien: 
iedereen wordt geboren met een bepaald 
lichaam en iedereen wordt geboren met 
seksuele impulsen. Maar seksuele impulsen 
in combinatie met ons lichaam, dat loopt 
niet automatisch. Mensen moeten voor 
een stuk hun eigen lichamelijke impulsen 
interpreteren en gaan zich zo, geleide-
lijkaan, thuis voelen in hun eigen lichaam. 
Zo biedt de cultuur  in dat interpretatie-
proces  twee dominante patronen: een 
mannelijke verhouding ten aanzien van 
seksualiteit en lichaam,  en een vrouwe-
lijke verhouding ten aanzien van seksua-
liteit en lichaam.”

Is dat enkel cultureel bepaald 
volgens u?

“Neen, neen. Deels is het zeker ook 
biologisch, maar ik beschouw de mens 
graag, in het verlengde van Nietzsche, 

als een ziek dier. We hebben een aanzet 
die men  in de psychoanalyse de drift 
noemt, maar dit instinct regelt niet alles. 
Ik word als biologische man dus op een of 
andere manier aangezet tot de mannelijke 
seksualiteit, maar er blijft altijd  een open 
ruimte, en het is net in deze open ruimte 
dat cultuur komt. We moeten cultuur dus 
gebruiken om met onze seksuele drift om 

te gaan. En dan is het voor een stuk een 
zoekproces: bij welke identiteit voel ik 
me thuis? Er is geen strikte reden waarom 
de mannelijke of de vrouwelijke identiteit 
net die  identiteit is die mij past, die mij 
aanspreekt in het reguleren van mijn 
lichamelijke impulsen.” 

OVER GENDERDYSFORIE, 
ONTWIKKELING VAN GESLACHT EN 
SEKSUALITEIT

Genderdysfo.. What? Dysforie: ‘een staat 
van ongemak en algemene droefheid 
tegenover het leven’. Genderdysforie 

gaat over het onaangename  gevoel in 
samenhang met het eigen geslacht. Ligt 
dit aan de grond van transseksualiteit? 
En wat met seksualiteit eenmaal  we de 
sprong hebben gemaakt? We vroegen het 
aan Els Elaute, seksuoloog gebonden aan 
het UZ. 

Leidt het ervaren van een verschil 
tussen je genderidentiteit en je 
biologische geslacht tot psycholo-
gische problemen?

“Ja en neen. Bij verschillende personen 
kan de lijdensdruk door het niet overeen-
stemmen van je genderidentiteit met de 
realiteit van je lichaam voor heel uiteen-
lopende psychische gevolgen zorgen. Je 
persoonlijke ontwikkeling kan immers 
gehinderd worden door het gevoel 
‘anders’ te zijn en door de angstige 
gedachten over hoe anderen op dit gevoel 
zouden reageren. Het is niet alleen de 
aanwezigheid van de verkeerde genitaliën 
die zorgt voor lijden. Mensen identificeren 
zich niet louter met een gender omwille 
van een penis of een vulva, dus ook 
de verwachtingen die maatschappelijk 
vasthangen aan een bepaalde genderrol, 
kunnen psychologische impact hebben. 
Transpersonen ondervinden dikwijls dat 

“
We hebben meer positieve 

rolmodellen nodig
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de maatschappelijk verwachte manier van 
gender beleven, de genderexpressie, niet 
aansluit bij de eigen identiteit. Eens het 
lichaam beter past bij de genderidentiteit 
en men in de correcte genderrol erkend 
wordt, heeft dit grote effecten op het 
psychisch welzijn en de levenskwaliteit. 
Bij de transpersonen die zich aanmelden 
bij een genderteam, zien we bij één op 
twee klachten op vlak van stemming 
meestal depressiviteit. Bij één op drie 
zijn de depressieve gevoelens zo sterk dat 
ze zorgen voor zelfmoordgedachten of 
zelfdodingsplannen. Als we verder kijken 
dan deze ene momentopname, blijkt zelfs 
dat 70 procent van hen ooit zelfmoordge-
dachten heeft gehad.”

Zijn kinderen te jong om hun 
genderidentiteit aan te voelen?

De manier waarop kinderen naar gender 
kijken verschilt erg van de volwassen 
ervaring daarvan. Zo benoemt een kind 
van drie à vier jaar het geslacht aan de 
hand van uiterlijke kenmerken. De 
redenering is bijvoorbeeld: ‘Jij hebt lange 
haren, dus je bent een meisje’. Pas vanaf 
de leeftijd van vijf à zeven jaar leert een 
kind dat geslacht eigenlijk los staat van 
deze oppervlakkige tekenen en leert men 
ook genitale informatie mee in rekening 
te brengen. Dat betekent echter niet 
dat soms erg jonge kinderen uitspraken 
kunnen doen over het niet passend zijn 
van hun lichaam. Ze zeggen bijvoorbeeld 
dat 'die piemel wel nog zal aangroeien'. 
Een kind kan dus ook erg overtuigd 

stellen een meisje te zijn, terwijl het bij 
de geboorte het mannelijke geslacht is 

toegewezen. Onderzoek toont ons dat het 
inzetten van de pubertaire ontwikkeling 
een erg belangrijk kantelpunt kan zijn: een 
deel van deze kinderen ontwikkelt zich 
inderdaad verder in de jongvolwassenheid 
als transpersoon, bij anderen blijkt het toch 
eerder te gaan om een holebi-identiteit, 
eerder dan over zogenaamde gender-
dysforie. Om deze redenen hanteert de 
transgenderzorg bij deze groep kinderen 
een beleid van ‘watchful waiting’, waarbij 
vanaf een bepaald stadium in de pubertaire 
ontwikkeling puberteitsremmers kunnen 
worden overwogen.

Is er een link tussen 
genderidentiteit en 
seksuele oriëntatie?

De twee begrippen moeten 
duidelijk onderscheiden 
worden: het concept 
genderidentiteit verwijst 
naar het zich man, vrouw 
of nog anders voelen. Niet 
iedereen voelt zich  thuis in 
het hokje man of vrouw, 
sommigen  positioneren 
zich ergens tussen man 
en vrouw in, of  voelen 
zich net geen van beiden. 
Dit begrip hanteren 
houdt uiteraard nog 
geen pleidooi in voor 
‘genderneutraliteit’ in de 
betekenis van het opheffen 
van de categorieën man en 
vrouw. Seksuele oriëntatie 
verwijst daarentegen  naar 
degenen  tot wie je je 
aangetrokken voelt. Zoals 
je merkt, zijn het inderdaad 
verschillende zaken die 
grotendeels los staan van 
elkaar. Transvrouwen 
- zij die bij de geboorte 
het mannelijke geslacht 
werden toegewezen, 
maar zich vrouw voelen 

“
De begrippen genderidentiteit 
en seksuele oriëntatie moeten 

duidelijk onderscheiden worden
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-  kunnen dus zowel gericht zijn naar 
mannen, vrouwen, allebei of anders. 

Hetzelfde geldt uiteraard 
voor transmannen. Net als bij 
cisgenders (niet-transgenders) 
kunnen alle mogelijke relatie-
vormen ontstaan. Trans zijn 

voorspelt dus op geen 
enkele manier je seksuele 
oriëntatie en partner-
keuze. De vraag die veel 
transpersonen nog krijgen 

bij hun outing ('Ben je dan homo?') is 
dus eigenlijk onterecht: iemands seksuele 
oriëntatie verandert niet door een 
transitie. Door de zoektocht naar zichzelf 
ontdekken sommigen wel welke partner 
het best bij hen past.

OVER CHIRURGISCHE INGREPEN EN 
OUTING

Petra de Sutter is professor gynaecologie 
aan de UGent, fertiliteitsexperte en eerste 
transvrouw in de Senaat; zij vertelde ons 
over verandering en rolmodellen. 

Hebben geslachtsoperaties noodza-
kelijkerwijs onvruchtbaarheid tot 
gevolg? 

Ja en neen. Tegenwoordig vriezen we 
zaadcellen en eicellen in voor dergelijke 
operaties. Daardoor blijft de mogelijkheid 
om genetisch eigen kinderen te krijgen 
bewaard. Uiteraard hangt een en ander 
af van de toekomstige partner. Maar de 
kans op een spontane zwangerschap na 
het verwijderen van de baarmoeder en 
de eierstokken, of het verwekken ervan 

na verwijdering van de teelballen, is 
inderdaad nul.

Transgenders zijn onvoldoende 
vertegenwoordigd aan de top van 
bedrijven, in de politiek, in de 
muziekwereld ... Er zijn weinig 
rolmodellen. Ontbreekt het hier-

door vele 
mensen aan de 
moed om zich 
te outen? 

Dat denk ik wel. 
Had ik de stap 
naar de politiek 
niet gezet, dan 

zou ik nu ook niet publiek out  zijn. Ik 
wou maar één ding:  een onzichtbaar 
leven als vrouw. Maar mensen hebben 
nood aan voorbeelden, dat merk ik uit 
de reacties die ik haast dagelijks krijg. Ze 
willen bovendien positieve voorbeelden, 
van mensen die het gemaakt hebben, niet 
van hen die in de miserie wegzinken, 
gediscrimineerd worden of  gemargina-
liseerd geraken. Helaas zijn die laatsten 
talrijker dan de eersten. Dus ja, we hebben 
inderdaad meer positieve rolmodellen 
nodig.
Onbetwistbaar is in elk geval dat 
transgenders met heel wat uitdagingen 
geconfronteerd worden. De weg naar het 
welbehagen ligt bezaaid met hindernissen. 
Het mag duidelijk zijn: je hebt spreek-
woordelijke ballen aan je lijf nodig om 
transgender te zijn. 

“
Ook erg jonge kinderen 
kunnen soms uitspraken 

doen over het niet passend 
zijn van hun lichaam
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De wetenschap staat niet stil; zo zorgde een vooruitstrevend inzicht in de kippenher-
senen tot een wonderlijke conclusie. Kippen vinden aantrekkelijke mensen met een 
symmetrisch gezicht aangenamer dan onaantrekkelijke personen. Deze stelling smeekt 

om een experiment.

Schamper heeft de laatste tijd veel 
kritiek gekregen op  het exclusieve, 
homogene karakter van de redactie en 
de onderwerpen die we behandelen. Om 
alle kritiek de kop in te drukken, volgt 
hier een artikel over kippen, voor kippen 
en door kippen. Hierbij meteen ook een 
waarschuwing: werken met dieren is niet 
evident en het arme beestje heeft afgezien, 
dus tere zieltjes zouden dit artikel best 
overslaan.

KIP MET LIJST

Kippen vieren dit jaar een bijzondere 
verjaardag, want 8000 jaar geleden werd 
de eerste kip officieel gedomesticeerd in 
Zuid-Oost-Azië. Dat is althans zo 
volgens het National Geographic-ar-
tikel dat we als bron gebruikt 
hebben, maar dat we tijdens het 
schrijven niet meer konden openen 
door een probleem met de website. 
Niemand kan ons dus beschul-
digen van intensief en grondig 

wetenschappelijk onderzoek.
De rest van het internet wist  ons te 
vertellen dat de eerste kippen zo’n 35 
000 jaar geleden gedomesticeerd werden, 

wat wellicht  al dichter bij de waarheid 
aanleunt. Dit was volgens de auteurs van 
het bronartikel tevens het  jaar waarin de 
nummer 18 uitgevonden werd:  kip met 
rijst. 8000 - of 35 000, het zijn maar details 
- jaar evolueren in een hok doet wat met 

die beestjes, die ondanks hun gevangen-
schap een relatief complex cognitief 
vermogen bezitten. Zo is de Gallus gallus 
domesticus,  a.k.a. de kip, perfect in staat 
dag van nacht te onderscheiden.
Indrukwekkender echter is de 
mogelijkheid die kippen hebben om 
de relatieve afstand ten opzichte van 
verschillende punten te begrijpen. Hieruit 
volgt dat kippen een sterk ontwikkeld 
ruimtelijk inzicht  hebben. Hierdoor zijn 
ze in staat om verschillende vormen, 
waaronder menselijke gezichten, goed 
te herkennen. Bij de herkenning gaat de 
voorkeur van de kip duidelijk uit naar 
symmetrie en dus naar mensen met zo 
gelijk mogelijke gezichtshelften. Knappe 

mensen, dus.

CHICKS WILL BE CHICKS

Dit was een wetenschappe-
lijke revelatie die we niet aan ons 
konden  laten voorbijgaan. In onze 

Damn, Who's a Sexy Chick

“
Vergeet de spiegel aan de 
wand, de kip is in het land

DOOR HENDRIK TAELMAN, EMILIE DEVREESE

FOTO’S DOOR EMILIE DEVREESE
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De wetenschap staat niet stil; zo zorgde een vooruitstrevend inzicht in de kippenher-
senen tot een wonderlijke conclusie. Kippen vinden aantrekkelijke mensen met een 
symmetrisch gezicht aangenamer dan onaantrekkelijke personen. Deze stelling smeekt 

om een experiment.

huidige maatschappij waar mooi zijn alles 
is en onzekerheid heerst, kunnen we aan 
de hand van kippen dus een duidelijke 
hiërarchie opstellen. Vergeet de spiegel 
aan de wand, de kip is in het land. We 
besluiten dan ook om het experiment uit 
het originele artikel zelf eens uit te voeren. 
Weliswaar doen we dat met wat minder 
kennis van kippenpsychologie en correcte 
onderzoeksmethodiek. De benodigd-
heden voor het volgende experiment 
waren dan ook niet moeilijk te vinden.
Aan de ene kant hebben  we een groep 
jongvolwassenen die onzeker zijn over 
hun uiterlijk, maar dit proberen te 
maskeren door grapjes te maken over het 
wetenschappelijke karakter van 
de test. Aan de andere kant is er 
een kip die met veel misbaar in 
het holst van de nacht uit haar 
kippenhok weggesleurd en 
losgelaten werd in de kelder van 
De Therminal. Een uitstekend 
moment om te hameren op 
respect voor dierenleed.
De opstelling van het 
experiment was ook eerder 
aan de simpele kant. Nadat de 
kip van dienst even de tijd had 
gekregen om te bekomen van 
de in de auto opgelopen trauma’s en  te 
wennen aan haar geïmproviseerde hok in 
de kelder van De Therminal, hingen we 
telkens twee foto’s op waaronder we wat 
graan deponeerden, en wel op karton-
netjes om haar bek tegen de betonnen 
vloer te beschermen. Iets wat we  pas na 
twintig minuten deden, waarvoor we 
ons nu publiekelijk willen excuseren. We 
zijn dan ook geen echte dierenbeulen, we 
deden enkel alsof. Het graan onder de foto 
waar de kip als eerste van pikte was op 
onweerlegbare wetenschappelijke wijze 
de mooiste foto.

LINKS OF RECHTS

Als opwarming bleven we vrij dicht bij 
het originele onderzoek: de kip mocht 
kiezen tussen de twee onderzoekers en 
liet de mannelijke onderzoeker, overigens 
ook haar baasje, onverbiddelijk links 
liggen voor de duidelijk sympathieker 
bevonden vrouwelijke onderzoekster. 
Nu de kip duidelijk wat meer op haar 
gemak was, en ze eindelijk doorhad dat 
ze zich in een veilige omgeving bevond, 

werd ze ook wat mondiger. Haar keuzes 
waren weldoordacht en steeds resoluut. 
Misschien  eigenden we haar  menselijke 
kenmerken toe, maar het leek  alsof ze 
de foto’s zorgvuldig bekeek voor ze haar 
keuze maakte.
Zo verkoos ze onder andere nog ‘bier’ 
boven ‘naar de les gaan’,  en in de roes van 
de plotse aandacht die het beestje ontving, 
gaf het ook nog eens te kennen dat het 
Kim Jong Un boven Trump en ‘messen’ 
boven Caesar verkoos. Tu quoque, Galle 
galle? Het begon ons na drie beurten wel 
op te vallen dat de kip steeds voor het 
rechter hoopje voer ging. Zou ze gewoon 

een voorkeurskant hebben, of was het 
een teken van ideologische overtuiging? 
Om dat te testen besloten we haar te 
laten kiezen tussen een foto van Theo 
Francken aan de linkerkant en een foto 
van Soedanese transmigranten aan de 
rechterkant. Onze kip bleek er inderdaad 
een rechtse politieke overtuiging op na 
te houden, want deze keer ging ze linea 
recta op de foto van Francken af. Ook 
uit haar keuze tussen twee hanen, een 
gekleurde en een witte, bleek duidelijk 
haar voorkeur: ze verkoos de witte.
Of onze gevederde vriendin echt zo’n 
duidelijke politieke voorkeur heeft,  valt 
ten zeerste te betwijfelen. Wel konden we 

besluiten dat de kip door  meer 
symmetrische beelden 
aangetrokken werd: op de foto 
van Francken viel enkel zijn 
gezicht te zien, terwijl de andere 
een asymmetrische afbeelding 
van een groep mensen was. 
Dit gold ook voor de andere 
afbeeldingen: de mannelijke 
redacteur was met enkele 
vrienden afgebeeld, en een glas 
bier oogt ook symmetrischer 
dan een afbeelding van een 
volle aula. Bovendien waren 

de afbeeldingen niet in kleur afgeprint 
aangezien een van de onderzoekers zowel 
te lui als te gierig was om geld te hangen 
aan kleurenprints. Maar is een kip toch 
niet al kleurenblind? Geen idee. Erg valide 
kan men ons onderzoek dus niet noemen, 
maar leutig was het wel.
De kip is overigens weer heelhuids en in 
goede gezondheid thuis geraakt bij haar 
soortgenootjes. Wij danken haar alvast van 
harte voor de aangename medewerking.

“
Tu quoque, Galle galle?
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Niet zo Kung Fu Panda 
tussen de lakens

EEN INTERVIEW MET JELLA WAUTERS

DOOR EMILIE DEVREESE, LUNA NYS, NICKY VANDEGHINSTE

CARTOON DOOR DELPHINE NIES

Begin deze maand werd Dr. Jella Wauters gelauwerd als ‘Meest beloftevolle wetenschapper’ bij de uitreiking van de Giant Panda 
Global Awards voor haar onderzoek naar vruchtbaarheid bij reuzenpanda’s. Hoog tijd voor een interview met de bescherm-

engel onzer aller lievelingsberen.

Het onderzoek van Wauters begon bij 
de panda’s van Pairi Daiza, met de kleine 
Tian Bao tot gevolg, en heeft zich intussen 
uitgebreid  naar panda’s in Frankrijk en 
Edinburgh. Met haar team werkt ze aan 
een betrouwbare zwangerschapstest die 
de moeizaam verlopende voortplanting 

van de reuzenpanda's een duwtje in de rug 
moet geven.

U houdt zich bezig met de ontwik-
keling van een soort zwanger-
schapsstest voor panda’s. 

"Klopt. De bedoeling is inderdaad om een 

'zwangerschapstest' te ontwikkelen voor 
panda’s, met dat verschil dat je bij panda’s 
al zeker drie testen nodig hebt  omdat 
die dieren een uitgestelde innesteling 
hebben en ook schijndracht kunnen 
vertonen.  De hormoonprofielen die we 
nu monitoren, bekomen we aan de hand 
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van gewone, snelle ELISA-testen. Die 
leveren eigenlijk bijna dezelfde resultaten 
op voor een schijndrachtige panda als voor 
een drachtige panda. Vandaar hebben we 
dus  speciale zwangerschapstesten nodig, 

maar die zijn nog in volle ontwikkeling. 
Er zijn wel al enkele analyses uitgevoerd, 
maar het kan nog zeker  een paar jaar 
duren voor we duidelijke resultaten 
van dat onderzoek krijgen. We zullen 
vooral  nog meer panda’s nodig hebben, 
ook uit China."

Men spreekt weleens van een 
Chinese 'Panda Diplomacy'. Wat 
merkt u daarvan?

"Het  is in elk geval  een diplomatiek 
verhaal, want panda’s zijn bedreigde 
diersoorten en  kunnen  niet zomaar naar 
andere landen getransporteerd worden. 
Daar komt het zowat op neer. De uitlening 
aan internationale landen vanuit China 
wordt eigenlijk  gedaan voor de conser-
vatie. De bedoeling is dus dat de ontvan-
gende landen een 'huurprijs' betalen aan 
China die volledig wordt geïnvesteerd in 
de conservatie van de soort in de natuur 
of in gevangenschap. Het is met andere 
woorden een middel om hun conservatie-
programma te ondersteunen."

"Hoe is uw persoonlijke fascinatie 
voor panda's ontstaan?"

Ik moet eerlijk toegeven dat ik in het 
begin niet gefascineerd was door panda's. 
Ten tijde van die hele hetze rond de panda’s 
die naar België kwamen, vroeg ik me af 
waarom daar zo veel tamtam rond moest 
verkocht worden. Maar vanaf het moment 
dat ik zelf, vrij toevallig, bij dat onderzoek 
betrokken ben geraakt en in contact ben 
gekomen  met de dieren, heb ik mijn 
gedachtengang helemaal bijgesteld. Het 

zijn echt fascinerende dieren.

Je hoort weleens dat panda’s zonder 
onze hulp gedoemd zouden zijn 
om uit te sterven. Waarom worden 
ze zo veel meer beschermd dan 
andere dieren?

Ik denk  dat de panda nooit in deze 
situatie zou terechtgekomen zijn mocht 
de mens zijn habitat niet vernietigd 
hebben. De nog resterende leefomgeving 
is als gevolg daarvan  redelijk gefrag-
menteerd.  Aangezien ze slechts twee 
dagen per jaar vruchtbaar zijn, is het erg 
moeilijk om elkaar te vinden als er geen 
verbindingen zijn tussen de verschillende 
pandagebieden.

Naar het schijnt eten panda’s bijna 
uitsluitend bamboe, hoewel hun 
spijsverteringsstelsel daar niet 
geschikt voor is. Is dit evolutionair 
niet nadelig?

Aanvankelijk was de panda een vleeseter, 
maar hij is overgeschakeld op bamboe en 
dus een herbivoor geworden.  De 
oorzaak hiervan is de uitschakeling  van 
een bepaald gen, maar ze zijn nog niet 
100 procent  omgeschakeld. Een bewijs 
daarvan is dat ze nog steeds het darmstelsel 
van een carnivoor hebben. Evoluti-
onair gezien is het geen slechte zaak dat 
ze overgeschakeld zijn op bamboe;  de 
plant is nu eenmaal heel aanwezig in hun 
leefgebied. Naast henzelf is binnen  hun 
habitat bovendien  alle andere wildlife 
drastisch gedaald, wat het moeilijk maakt 
om prooidieren te vinden. Evolutionair 
gezien is het dus een enorme omscha-
keling voor de dieren die dit  wel goed 
blijken te doorstaan. Persoonlijk vind ik 
dat we daar echt onze pet voor moeten 
afnemen.

Het gerucht doet de ronde dat men 
soms pandaporno gebruikt om 
panda’s zin te laten krijgen in seks.

Er is daar inderdaad onderzoek naar 

gedaan, maar uiteindelijk is gebleken 
dat het niet  zo’n enorm effect heeft. 
Het onderzoek heeft wel aan het licht 
gebracht dat een panda een enorme 
partnervoorkeur heeft. Vandaar verloopt 
de kweek in de zoos buiten China niet 
zo vlot.  Het is immers  zo dat er panda's 
bij elkaar worden  gezet  die elkaar niet 
per se kennen. Meestal zien ze elkaar 
niet echt graag en gaan ze niet natuurlijk 
paren. In China hebben ze natuurlijk 
veel mannetjes en veel vrouwtjes. Daar 
doen ze eigenlijk aan een soort van speed 
dating. Ze plaatsen een vrouwtje dan 
in een verblijf met ramen of tralies  die 
uitzicht geven op  de twee kooien naast 
haar. Daar verblijven aan weerszijden 
een mannetje.  Vervolgens observeert 
men welk mannetje het vrouwtje wel ziet 
zitten. Als er geen van de  twee geschikt 
blijkt, worden ze weggehaald en komen er 
'nieuwe' in de plaats, tot de perfecte match 
gevonden is. Op die manier vergroot 
de  kans op een succesvolle  natuurlijke 
paring en dus ook op een dracht.

Panda’s staan bekend om hun 
knuffelimago, maar het zijn toch 
nog steeds beren?

We hebben het hier inderdaad nog 
steeds over wilde dieren. Als ze klein 
zijn, zijn ze inderdaad nog knuffelbaar. 
Eens ze volwassen zijn, is dat echter niet 
meer het geval. Panda's kunnen  serieuze 
schade berokkenen aan hun verzorgers, 
en dat is ook al gebeurd. Tegelijkertijd 
zijn het  heel charismatische dieren. Ze 
zijn heel verstandig en hun evolutionaire 
ontwikkeling is zeer interessant.

“
Panda's hebben nog steeds het 
darmstelsel van een carnivoor

“
In China doen ze aan een 

soort van speeddating
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DOOR LUNA NYS

7/03, IN DE RUIMTE

CONCERT – De Gentse band UMM viert het einde van hun 
EP-opnames en nodigt iedereen uit om mee te komen dansen. 
Ze beschrijven zichzelf als ‘experimentele pop met kiekevel’, 
wat op zijn minst veelbelovend klinkt. Aan de hand van een 
gulle hoeveelheid synthesizers en haarfijn afgemeten vocals 
betoveren ze het publiek een uur lang in zaal In De Ruimte. 
Zowel voor als na hun muzikale performance kan je je benen 
losgooien op de set van een voorlopig onbekende dj. 

UMM

BOEKVOORSTELLING – Tussen de aanzienlijke hoeveelheid 
boeken van de hand van blanke, Nederlandstalige schrijvers 
is op 1 februari een exemplaar verschenen dat daar compleet 
tegen ingaat. ‘Zwart’ bundelt fictie en non-fictie van 
twintig schrijvers met roots in Sierra Leone, Rwanda, Ethiopië 
en Burundi. Ze wonen, werken en schrijven nu in Vlaanderen 
of Nederland en vertellen elk hun eigen verhaal met als rode 
draad het diepgewortelde racisme dat nog steeds heerst. 
Onder meer auteurs Nozizwe Dube en Dalilla Hermans en 
samensteller Ebissé Rouw stellen u het boek voor. 

ZWART

MUSICAL – Voor hun allereerste sprookjesmusical 
heeft  productiehuis Deep Bridge zijn krachten met die 
van  ervaringsdeskundige Van Hoorne Entertainment 
samengebundeld. Samen hebben  ze een musical gecreëerd 
voor alle leeftijden, gebracht door een zeer sterke Vlaamse 
cast. De hoofdrol is weggelegd voor niemand minder dan 
Tinne Oltmans. Zij wordt uiteraard wakker gekust door 
een knappe prins, vertolkt door Thomas Van Goethem. 
Niet onbelangrijk: voor de diehard fans is er de mogelijkheid 
om voor enkele euro’s meer zeer gegeerde prinsessenstoelen 
te reserveren!

EVENEMENT – De Krook viert zijn eerste verjaardag en 
dat gaat gepaard met een hele waaier aan culturele toeters 
en bellen. Samen met haar partners IMEC, Universiteit 
Gent, Urgent.fm en Vormingplus vult de bibliotheek een 
dag  met  walks, talks en comedy. Enkele onderwerpen die 
aan bod komen  zijn de toekomst van filmkijken, slimme 
technologie in huis en de vraag of robots de wereld zullen 
overnemen. Alle activiteiten zijn gratis, net als De Techpe-
ditie, een expo vol games, virtual reality en 3D. Verder krijg 
je ook de kans om een blik te werpen op de toekomst in 
de pop-up 'Back to the Future'.  

DOORNROOSJE, DE SPROOKJESMUSICAL
13/03 & 3/04, CAPITOLE

DE KROOK JAAR 001

1/03, VOORUIT

Cultuuragenda

10/03, DE RKOOK & STUDENTENPLEIN
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DE KROOK JAAR 001

“De muziekindustrie is een man-
nenbastion op zowat alle fronten”
VROUWEN BLIJVEN OOK OP GENTSE PODIA ONDERVERTEGENWOORDIGD

DOOR ELLA DE SMET, JOLINE VERMEULEN, TOM ANTONISSEN

In barkoude tijden als deze zijn er gelukkig nog de aanzwellende line-ups die ons warm maken voor de festi-
valzomer. Veelbelovende namen doen ons al ver wegdromen, maar waar zijn de vrouwen op de affiche gebleven?

Die opmerkelijke minderheid betreft 
niet enkel de festivalwereld; op nationaal 
niveau drukt het onevenwicht tussen 
mannelijke en vrouwelijke artiesten zich 
door in radioprogramma’s, muziek-
clubs en zelfs prijsuitreikingen als de 
MIA’s. Niet verwonderlijk, dus, dat ook 

de Gentse podia door mannen worden 
gedomineerd. Wij polsten bij Eric 
Smout, artistiek leider van de rondrei-
zende muziekclub Democrazy, en Lindsi 
Dendauw, medeoprichtster van de 
Gentse vzw Girls go BOOM, naar de 
huidige situatie in onze stad.

DIVERSITEIT?

Volgens Smout onderscheidt het Gentse 
muzieklandschap zich op vlak van gender 
niet per se van andere steden. “Ik kan niet 

zeggen dat Gent er positief of negatief 
uitspringt. Ik denk dat Gent zeker niet 
onderdoet voor de rest van het land, 
maar het zou ook hier ongetwijfeld beter 
kunnen. Het is vanouds een progressieve 
en een toffe stad.”
Dendauw is minder te vinden voor de 

positieve toon; zij vindt de situatie in 
Gent erg problematisch. “Ik   heb ooit 
een telling gedaan van de concerten van 
Democrazy, en daaruit bleek dat slechts 
negen procent van de muzikanten op de 
podia vrouwen waren. Dat is belachelijk 
weinig, zeker in een stad als Gent die 
prat gaat op haar diversiteit en gelijke 
kansen.” Reden te meer om met Girls Go 
BOOM even Plek, de creatieve ruimte in 
de Kammerstraat, over te nemen.  Heel 
februari lang hebben de uitsluitend 
vrouwelijke gezichten achter de vzw er 

workshops voor vrouwen en optredens 
van vrouwelijke muzikanten georgani-
seerd. Door de beginnende artiesten een 
safe space aan te bieden, proberen ze hen 
voldoende zelfvertrouwen en een duwtje 
in de richting van grotere podia te geven.

WITTE STRAIGHT BOYS

De onderliggende oorzaak van de 
ondervertegenwoordiging van vrouwe-
lijke (punk)artiesten op podia is volgens 
Dendauw een uitvergroting van wat er aan 
de hand is in de maatschappij. “Allereerst 
zijn er veel vrouwen die beginnen te 
werken in de muziekindustrie, maar 
noodgedwongen moeten stoppen omdat 
het onmogelijk te combineren is met 
het gezinsleven waarvoor zij traditioneel 
verantwoordelijk zijn”, vertelt ze. “Verder 

© JEROEN JACOBS
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komen er wel veel vrouwen terecht in 
traditionele rollen als communicatie en PR, 
maar bijna niemand  in het management, 
de programmatie of de productie.”
Smout bevestigt dat onderscheid. “Traditi-
oneel is de muziekindustrie een mannen-
bastion op zowat 
alle fronten. Wat 
podiumaanwe-
zigheid betreft, is 
er al veel gebeurd, 
maar als we het 
hebben  over 
programmeren, 
een muziekclub 
of platenfirma runnen, beleid en financiën 
… Vooral achter de schermen werken er 
weinig vrouwen. Daar is dus nog heel veel 
werk.”
Naast de flexibiliteit die een job in de 
muziekwereld vergt, haalt Dendauw ook 
het algemene probleem van seksisme aan. 
“Vrouwelijke muzikanten krijgen op het 
podium regelmatig de vraag of ze wel 
weten wat ze aan het doen zijn. Er wordt 
immers  niet  gedacht dat ze  zelf zullen 
spelen, maar de lieven van de muzikanten 
zijn. Hetzelfde gebeurt in recensies, 
waarin vrouwen veel meer op hun uiterlijk 
worden afgerekend dan mannen.” Wat de 
punkscene betreft, is die scheeftrekking 
nog merkwaardiger dan in andere stijlen 
of subculturen. “Heel contradictorisch 
aan punk is dat het een heel open-minded 
genre zou moeten zijn, maar het in de 
praktijk toch te wensen overlaat. Punk 
zou anti-autoritair moeten zijn, anti-pretty 
much everything en een plek waar minder-
heden hun stem kunnen laten horen. In de 
realiteit is dat gewoon echt niet het geval, 
en zijn het vaak nog steeds witte straight 
boys die hun shit doen.”

VAN GELIJKHEID GEEN SPRAKE

Dendauw en Smout zijn het er dus over 
eens dat de verhouding tot op vandaag 
overhelt naar de mannelijke zijde, maar 

hoe zit het met de (positieve) evolutie? 
Volgens Smout vindt er wel degelijk een 
inhaalbeweging plaats. “Er staan nu veel 
meer vrouwen op het podium dan er de 
laatste jaren ooit gestaan hebben, denk 
ik.” Van gelijkheid is er desondanks nog 

geen sprake, 
maar de kansen 
die vrouwen 
krijgen om op 
een podium hun 
ding te doen, 
zijn al sterk 
toegenomen. “Ik 
kan niet zeggen 

dat de verhouding op dit moment gelijk 
is, want dat is nog niet het geval, maar als 
je onze programmatie bekijkt,  zie je dat 
vrouwen daar een goede plek krijgen. 
Niet enkel als support act, maar ook 
als headliner of als frontvrouw van een 
groep.”
Ook Dendauw koestert hoge verwach-
tingen voor de toekomst. “Ik denk wel 
dat er dingen aan het veranderen zijn. 
Er komen ook overal ongelofelijk goeie 
bands op. In België is het nog behoorlijk 
stil, maar in Nederland, Engeland of 
Amerika heb je echt vree straffe girl bands 
met activistische lyrics. In de hip-hop is er 
trouwens een gelijkaardige beweging aan 
de gang.”

ZAKENMANNEN EN GRAFIEKJES

Over de aanpak van het onderliggende 
probleem bestaat er dan weer minder 
duidelijkheid. Volgens Smout kunnen 
alle   beetjes helpen, maar ligt de verant-
woordelijkheid vooral bij de grote 
organisaties. “Ik denk  dat de bestaande 
organisaties heel hard moeten nadenken 
over hoe ze vrouwen beter kunnen 
integreren in hun werking, zowel als 
medewerker als als artiest. Het is cruciaal 
dat de organisaties die nu actief zijn er 
in hun beleid effectief werk van maken.” 
Daarbij legt hij   de nadruk op vrouwen 

“
Negen procent vrouwelijke 

muzikanten is belachelijk weinig 
in een stad die prat gaat op haar 

diversiteit en gelijke kansen
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in het management en het beleid van de 
muziekindustrie, waar volgens hem nog 
een lange weg af te leggen is.
Dendauw probeert met Girls go BOOM 
een verschil te maken via de omgekeerde 
weg, niet van boven naar onder. “Vroeger 
werden festivals geboekt door gasten 
die wat feeling hadden met trends en 
opkomende bands. Nu wordt dat bepaald 
door zakenmannen die afkomen met 
hun grafiekjes en zeggen: ‘Als je Royal 
Blood boekt, zal de ticketverkoop met 
dit procent stijgen’. Zelfs een alternatief 
festival als Dour programmeert op die 
manier.” Omdat met programmatie op de 
mainstream festivals groot geld gemoeid 

is, wijst Dendauw de underground scene 
aan als potentiële voedingsbodem voor 
een koersverandering in de muziekin-
dustrie. “We moeten terug naar program-
matie op basis van gut feeling en moeten 
muziek een plaats geven die gevaarlijk en 
relevant is, die vuil aanvoelt en iets doet 
met mensen. Er wordt te veel op safe 
gespeeld en er worden te weinig risico’s 
genomen”, besluit ze.
Quota vindt ze geen geschikte oplossing. 
“Je kan niet meer vrouwelijke bands op 
een affiche zetten als er niet ergens meer 
vrouwelijke bands van dezelfde kwaliteit 
toestromen.” Het probleem ontstaat dus 
in een vroeger stadium, waar discrimi-
natie verhindert dat vrouwen kunnen 
doorstromen naar het circuit.
Een drastischere oplossing zoals in 
Zweden, waar dit jaar voor het eerst 
een festival exclusief voor vrouwen 
wordt georganiseerd, kan wel degelijk 
zijn nut  hebben, vindt Dendauw. Het 
idee ontstond naar aanleiding van de 

stopzetting van het Zweedse festival 
Bråvalla, wegens verschillende gevallen 
van seksueel geweld tegenover vrouwen. 
“Tegelijkertijd is het niet waar we 
naartoe moeten, en mag het nooit het 
eindresultaat zijn, maar het kan wel een 
tijdelijke waarde hebben”, stelt ze. “Nu 
word je al-tijd lastiggevallen op festivals.” 
Genoteerd, Schueremans?

“
Er wordt te veel op safe 

gespeeld en er worden te 
weinig risico genomen

“
Punk is in de realiteit niet 
het open-minded genre 
dat het zou moeten zijn
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De coming of age van Stefan Hertmans
DOOR LAURA MASSA

De laatste zes maanden was Stefan Hertmans amper in België. De 66-jarige Gentse auteur is sinds 
het succes van zijn twee laatste romans 'Oorlog en terpentijn' en 'De bekeerlinge' constant en route 

voor lezingen en colleges.

Hertmans is pas terug van een verblijf in 
zijn huis in Frankrijk en de aanpassing 
aan zijn thuisland valt hem zwaar. "Ik heb 
het gevoel dat er in België geen klimaat 
meer is: het is grijs en het verandert niet. 
Dat is verschrikkelijk om onder te leven. 
In 'Naar Merelbeke' (1994) schrijf ik: 'Op 
een bepaald moment zal de lucht compleet 
dicht zitten.' Als ik dat nu herlees, schrik 
ik van de profetie van die woorden. Het 
mediterrane licht daarentegen geeft een 
enorme energie. Als je vier maanden kunt 
leven in een klimaat waar er 280 dagen 
zonlicht is, dan word je een ander mens. Je 
kan zelfs speculeren over de droeve toon 

van sommige Nederlandse en Vlaamse 
schrijvers, tegenover het vitalisme van 
schrijvers die het Zuiden kennen."
Sinds zijn boek 'De bekeerlinge' is het 
algemeen bekend dat Hertmans af en 
toe in de Vaucluse verblijft. "Ik ben niet 
zo iemand die een villa heeft met een 
zwembad; ik heb destijds een oud huis 
gekocht waar ik hard in heb moeten 
werken. Ik heb altijd al graag met mijn 
handen gewerkt, omdat ik dat heel 
zuiverend vind. Daarvoor moet je de 
gemeenschap ook echt leren kennen, met 
een vakman in het Frans - liefst in het 
dialect - over technische zaken kunnen 

praten. Zolang je daar alleen maar onder 
elkaar je eigen taal blijft spreken, integreer 
je niet."

TWEEDE ZIT

In de jaren 70 studeerde Hertmans 
Germaanse aan wat toen nog de Rijksuni-
versiteit van Gent heette. In zijn eerste 
jaar had hij een tweede zit. "Ik denk dat 
ik een beetje te wild begonnen was, en 
dat ik eigenlijk vooral had genoten van 
het studentenleven (lacht). Ik had er mij 
flink aan mispakt", geeft Hertmans toe. 
"Op het examen van geschiedeniskritiek 
had ik mij versproken, een klein detail, 
maar het mocht niet zijn." Toch is hij naar 
eigen zeggen daarna ook niet echt een 
voorbeeldige student geworden. "Ik denk 
niet dat ik een brave student was, maar ik 
was wel geïnteresseerd in wat ik deed. Ik 
vind brave studenten veel te tam."
Waar hij dan wel te vinden was? Tussen 
muzikanten en bij verschillende politieke 
evenementen. "Ik ging luisteren - zowel 
bij trotskistische als maoïstische vereni-
gingen. Ik betoogde mee, debatteerde en las 
politieke theorieën." Toen hij afstudeerde 
in 1974 vond hij vrijwel meteen een 
fulltime job in het onderwijs. "Schrijven 
deed ik after hours. Ik ambieerde immers 
absoluut geen literaire carrière", aldus 
Hertmans. Pas in 1981 debuteert hij dan 
toch met 'Ruimte', onder aanmoediging 
van dichter-muzikant Willy Roggeman 
en schrijver Paul de Wispelaere.

EXCENTRIEKE DROMERS

Rond die tijd geraakte hij ook betrokken 
bij AGALEV (de voorloper van Groen, 
red.). "De ecologische vraag is één van de 
grote vragen van onze tijd. Steeds meer. 
Destijds was het rapport van de Club van 
Rome nog vrij recent. Dat werd toen 
nog beschouwd als een vrij excentrieke 
kwestie van enkele dromers. Toch zijn de 
consequenties van een neoliberale wet van 
de jungle waarin de zwakste het onderspit 
delft enkel urgenter geworden."
"Als ik zeg dat mijn generatie naïef was, 
dan bedoel ik dat wij toen echt geloofden 
dat alles zou veranderen. Wij geloofden 
dat de mens zich zou bevrijden van de 
ouderwetse katholieke kerk, dat we door 
de Dolle Mina's in een maatschappij met 
seksuele gelijkheid terecht zouden komen, 

en dat er een progressieve onderstroom 
was. We zijn hard wakker geworden 
in een wereld waar voor alles opnieuw 
geknokt moet worden. In deze tijden 
is het belangrijk dat je als auteur een 
maatschappelijke positie inneemt, maar 
je zult altijd merken dat engagement 
ook goedkoop gebruikt wordt. Daar ben 

“
Als je kunt leven onder 280 dagen 
zonlicht, word je een ander mens

“
We zijn hard wakker 

geworden in een wereld 
waar voor alles opnieuw 
geknokt moet worden
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ik heel kritisch over, want voor je het 
weet ben je verkocht aan één of andere 
mediastunt."

HUGO CLAUSJAAR

Of hij iets gaat ondernemen in het 
Hugo Clausjaar? "Niet echt. Er staat een 
zeer omvangrijke dichtbundel op de 
agenda die ik wil afwerken." Toch heeft 
Hertmans Claus wel goed gekend. "We 
zagen elkaar soms bij een goede vriend 
in de Provence. Claus lezen was uiteraard 
één van de rode draden in mijn schrij-
verschap: je moet als schrijver sowieso je 
positie bepalen tegenover Claus. In zekere 
zin heb ik mij afgezet tegen hem door 
voor het experiment te kiezen. Ik heb mij 
gevoed met Marguerite Duras, Claude 

Simon, en de nouveau roman om een 
eigen stem te vinden en los te komen uit 
de schaduw van de grote Hugo Claus." En 
dat herdenkingsjaar? "De mensen zouden 
elkaar verdringen om iets over hem te 
mogen zeggen in de media. Ik probeer 
daar liever discreet in te blijven."

HARDER DAN SNEEUW

Verder in 2018 staat een verfilming 
gepland van 'Harder dan sneeuw', 
een roman over terrorisme uit 2004. 
"Kadir Balci (regisseur van onder meer 
'Turquaze', red.) was destijds een student 
van mij aan de academie. Tot mijn plezier 
is hij films beginnen maken en heeft hij 
mij gevraagd om een boek van mij te 
mogen verfilmen. Dat is een zeer goede 

verstandhouding geworden: hij heeft mij 
collegiaal betrokken bij de omvorming tot 
een scenario." Of 'Oorlog en terpentijn' 
ook ooit verfilmd wordt? "Mij wordt 
geregeld gezegd: fantastisch boek om te 
verfilmen, maar te duur."
"Je moet natuurlijk heel de oorlogssituatie 
nabouwen; daar kwam voorlopig dus 
niets van in huis." Of hij zich zou moeien 
met de verfilming van dat boek? "Nee, 
dat moet je niet doen. Dat is een kwestie 
van vertrouwen. Ik zou nooit de fout 
maken die Beckett ooit heeft gemaakt 
om bepaalde interpretaties op te leggen. 
Zolang de strekking niet aangetast wordt, 
moet iemand daar zijn gang mee kunnen 
gaan. Mocht men nu van mijn grootvader 
een collaborateur maken, dan zou ik daar 
wel tegenin gaan natuurlijk (lacht)."

“
‘Oorlog en 
terpentijn’: 

fantastisch boek 
om te verfilmen, 

maar te duur



www.schamper.be36

W

In de Florbertusstraat aan het Sint-Pietersplein staan studenten 
tijdens hun middagpauzes  geduldig aan te schuiven voor hun 
broodjes  bicky boulette en éclairs. Jan Bombeek van bakkerij 
Panda staat  onze hongerige studentenmagen van spijs te 
voorzien.
Op of in welk Gents gebouw zou men u een ballade mogen 
brengen?
Iets in de buurt, want uiteindelijk ben ik gewoon van hier. Vanop 
de trappen van het Sint-Pietersplein.
Welk lied mag absoluut niet door de boxen schallen tijdens 
uw begrafenis?
(lacht) 'Oya Lélé' van K3. Dat ben ik gewoon beu gehoord door 
de kinderen.
U bent (terug) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur bekeert 
u/uw vroegere zelf zich?
Terug jong, oei! (lacht) Welke subcultuur? Gewoon rock.
Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf 
doet uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen 
uitslaan?
(Kijkt naar de vrouw die bij hem in de bakkerij werkt) Weet jij een 
antwoord? Ik weet het echt niet. Iets van Willy Sommers. 'Laat 
de Zon in je Hart'! 
Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel zien 

zitten?

Goedele Liekens. Laat ons zeggen dat zij een historisch figuur 
is. 

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw 
reïncarnatie onder handen nemen?
Ik weet wie, maar je zal hem waarschijnlijk niet kennen. Jan 
Demarrets heet hij. Hij maakt bronzen beelden die ik heel mooi 
vind.
Welke taal of welk dialect doet stiekem uw (al dan niet 
geschoren) snorharen trillen van opwinding?
Wat ik een mooi dialect vind, is het dialect van rond het Brusselse, 
Vlaams-Brabants zo.  
Kim Jong-un en Trump zitten rond een tafel: welk boek deelt 
u uit/welke muziek legt u op/naar welke tentoonstelling 
sleurt u ze mee om de twee onrustige zielen met elkaar te 
verzoenen?
Daar heb ik echt geen antwoord op. Ik zou het niet weten. Ik lees 
dan ook zo goed als geen boeken.
Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat 
wordt schromelijk onderbelicht?
Ik heb het daarnet nog gezegd, want ik heb toevallig sollicitanten 
gehad. Hoe gemakkelijk jullie eigenlijk wel zijn als klanten, 
mag wel eens gezegd worden. Dat heeft natuurlijk ook met de 
leeftijd te maken:  een veertiger of vijftiger is veel kritischer is 
dan pakweg een twintiger. Waarom willen mensen hier komen 
werken? Gewoon omdat het makkelijk is. 
Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
"Een witje of een bruintje?"

Verscholen in een mengelmoes van stad en mens, zijn ze met veel: de gemeenschappen in Gent. Zonder verstarde begrips-
definities of hoogdravende identiteitsvragen wagen we hier een poging om hun een gezicht te geven. 

DOOR NICKY VANDEGHINSTE
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FILM // CALL ME BY YOUR NAME

FILM //  BLACK PANTHER
‘Black Panther’ is de achttiende film 
waarmee filmgigant Marvel zijn 
‘Cinematic Universe’ uitbreidt. De 

film volgt prins T’Challa (Chadwick 
Boseman) die na de dood van zijn 
vader (in ‘Captain America: Civil War’) 
het koningschap over de fictieve natie 
Wakanda overneemt. Diep verborgen in 
het hart van Afrika is deze samenleving 
uitgegroeid tot het meest technologisch 
geavanceerde land ter wereld. De adembe-
nemende plek vormt een amalgaam van 
futurisme en Afrikaanse traditie, een 
duo dat verbazend goed samengaat. De 
combinatie kleurt de volledige film, van 
het wapenarsenaal tot de majestueuze en 
elegante klederdracht. Ook de muzikale 
score, het kleurenpalet en de filmsets 
dragen bij tot de funky afro-futuristische 
vibe. In tegenstelling tot de waslijst van 
verwaarloosbare slechteriken die Marvel 
de laatste jaren heeft uitgebraakt, is de 
antagonist Killmonger geen gemakkelijk 

te vergeten tegenstander. Michael 
B. Jordan vertolkt een dynamische, 
menselijke rol en handelt volgens geloof-
waardige standpunten. De impressionante 
en vooral zwarte cast (acteurs, regisseur en 
crew) heeft ertoe geleid dat ‘Black Panther’ 
ontvangen is als een mijlpaal in de filmge-
schiedenis, als het perfecte antwoord 
op het controversiële ‘whitewashing’ 
van Hollywood. Het Afrikaanse land 
Wakanda wordt dan ook voorgesteld 
als een cultuur die met recht trots is op 
zijn vooruitstrevendheid en tradities. De 
film behoort in elk geval tot de top van 
de Marvel-filmcatalogus. Niet meteen 
de hoogste standaard, maar toch brengt 
'Black Panther' een interessant hoofdper-
sonage, pittig gesatureerde special effects 
en een verhaal vol statements over actuele 
maatschappelijke debatten.

DOOR LOÏS SAVAT

Recensies

DOOR MON DEWULF

De verfilming van het gelijknamige 
boek uit 2007 neemt ons mee naar 
een prachtig plekje in Italië tijdens de 
zomer van 1983. De sfeer die de beelden 
creëren zit meteen goed; als je 'Call Me 
by Your Name' deze winter bekijkt, is 
de kans groot dat je gaat verlangen naar 
een rustige, zonnige vakantie. Dat moet 
zowat het enige zijn waardoor je je 
aandacht zou kunnen verliezen tijdens de 
film. Het verhaal draait vooral om  Elio, 
een snuggere kerel van zeventien, en de 
constante spanning tussen hem en Oliver, 
de Amerikaanse assistent van Elio’s vader 
die enkele weken bij de familie verblijft. 
Homoseksualiteit speelt een rol in de film, 
maar zeker niet de belangrijkste. Clichés 
worden doorbroken en het gaat vooral om 
de hevigheid van een eerste grote liefde. 
De spanning tussen de twee protagonisten 
blijft de hele film door boeien, en anders 

is er nog een abrikoos die je zal verbazen, 
beloofd. Hoewel de band tussen Elio en 
Oliver centraal staat in de film,  zullen 
ook de intense woorden van Elio’s vader 
en het allerlaatste shot je bijblijven. 
Regisseur Luca Guadagnino heeft knap 
werk geleverd, maar de held van de film 
is toch Timothée Chalamet, die met 
zijn vertolking van Elio ook meedingt 
naar een Oscar. Chalamet is overigens de 

acteur  die in de media kwam omdat hij 
zijn salaris van een film met Woody Allen 
doneert aan organisaties die strijden tegen 
seksueel misbruik. Naast dansbare muziek 
uit de jaren 80 en meer klassiek pianoge-
pingel, horen we in de film ook twee 
geweldige nieuwe nummers van Sufjan 
Stevens. 'Call Me by Your Name' werd 
genomineerd voor Oscar voor Beste Film, 
en is die nominatie zeker waard.
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De Fiere Vlaamse Bever

De Liegende                          .   Reporter
DOOR PIETERJAN SCHEPENS

Vlamingen lopen hoog op met hun 
leeuw. Zij dichten hem wonderbaar-
lijke kwaliteiten toe, zoals de gave van 
ontembaarheid en onontklauwbaarheid, 
zolang een Vlaming leeft. Ik 
geloof niettemin dat de keuze 
voor de leeuw misplaatst was. 
Om te beginnen is de leeuw 
een uitheemse diersoort, maar 
belangrijker is dat de leeuw 
niet bij de Vlaamse volksaard 
past. De leeuw is een 
pronkerig beest, die zichzelf 
koninklijke titels aanmeet, 
edoch in werkelijkheid een 
lui wezen is. Zo is de Vlaming 
niet. De Vlaming arbeidt. 
Zonder pretentie. Daarom 
stel ik een nieuw dier voor 
om de Vlaming te verper-
soonlijken: de bever.
De bever, het dient als eerste 
te worden vermeld, houdt 
het bos schoon. Hij verzamelt 
takken, twijgen en bladeren. 
Ook de Vlaming houdt zijn omgeving 
graag proper. Hij kuist op.
De bever kuist evenwel niet doelloos op: 
hij gebruikt de oogst van zijn opkuis om 
dammen te bouwen. De dam houdt niet 

alleen het ongewenste buiten - de uitheemse 
bever, die zou profiteren van zijn werk -: hij 
houdt ook het gewenste binnen.  De dam 
laat toe dat ook de kleine bevertjes steeds in 

hetzelfde water kunnen blijven zwemmen. 
En dat is belangrijk, traditie. Ook voor de 
Vlaming.
Het huis van de bever wordt een burcht 
geheten. Zo is het ook voor de Vlaming: 

de Vlaming bouwt zijn eigen huis, en 
bewaakt zijn huis vervolgens tot hij dood 
neervalt en zijn burcht zijn kinderen kan 
beschermen. Een loyauteit, een toekomst-

gerichtheid die wij in het dierenrijk 
enkel onder de bevers aantreffen.
De bever weet wat werken is. Driest 
knaagt hij de boom om. De boom 
die dik is, met een omtrek die met 
beverpootjes niet te omvatten is. 
Wanneer de bever voor zo een boom 
wordt geplaatst, wanhoopt hij niet. 
Andere volkeren zouden denken 
in dergelijke gevallen de hand aan 
zichzelf te slaan, maar dat doet de 
bever niet. De bever werkt door, 
en knaagt en knaagt tot de boom 
omvalt. Eens omgevallen, verplaatst 
hij zijn geknaag naar een nieuwe 
boom. Zo is het ook met de Vlaming. 
De Vlaming neemt genoegen met 
niets anders dan met de boom.
Het moge duidelijk zijn, dat grote 
gelijkenissen bestaan tussen de 
Vlaming en tussen de bever. Laat 

mij daarom mijn betoog afsluiten met een 
voorstel tot een nieuw Vlaams volkslied.

Zij zullen hem niet onter’n, het fier Vlaams knaagdier,
Al dreigen zij zijn kuisheid met vuilheid en getier.
Zij zullen hem niet onter’n, zolang hij kuisen kan,
Zolang de bever slaat, zolang hij een staart heeft.

Zij zullen hem niet onter'n, zolang hij kuisen kan,
Zolang de bever slaat, zolang hij een staart heeft.
Zolang de bever slaat, zolang hij een staart heeft.
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De avonturen van Rikkie en Miekske

De Liegende Stagiair
GEZOCHT: Kandidaten voor nieuw tv-programma

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Na het gigantische succes van de huidige 
editie hebben we besloten om voor het elfde 
seizoen van  Temptation Island  het format 
lichtjes aan te passen. Hoe succesvol de serie 
ook mag zijn, er zijn altijd aspecten 
die nog kunnen worden verbeterd. 
Sommigen klagen over het 
monotone karakter van de serie. Zij 
beweren dat alle verleiders tweedi-
mensionale karikaturen zijn, er 'kaas 
uit de oren loopt' van de koppels, 
er te veel alcohol wordt geconsu-
meerd en iedereen een Hollander of 
West-Vlaming is. 
Daarom hebben we besloten om het 
volgende seizoen te verplaatsen van het 
zonnige Thailand naar de iets minder 
zonnige, doch niet minder pittige, 

Overpoort te Gent. Temptation Island 
Overpoort Edition zal in grote lijnen 
overeenkomen met het klassieke format waar 
iedereen zo van houdt, maar dan met kleine 

modificaties. De koppels zullen twee weken 
doorbrengen in de geliefde uitgaansbuurt 
tussen de vrijgezellen en zullen alweer getest 
worden op hun kuisheid. Het koppel dat na 

twee weken nog steeds samen is, 'wint'. Een 
extra moeilijkheid is dat het programma je 
niet vrijstelt van je lessen, en de koppels dus 
zullen vechten voor hun relatie én tegen de 

buizen van het eerste semester.
Ben jij een student tussen de 
achttien en zessentwintig, heb 
je een 'stabiele' relatie en heb je 
er altijd al van gedroomd deel te 
nemen aan Temptation Island, 
maar heb je een hekel aan Thaïs 
eten? Dan is dit jouw kans! Schrijf 
je in via onze site en hopelijk tot 
binnenkort.
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Benieuwd wat de studenten van de UGent denken 
over een mogelijke herindeling van het academiejaar?

Meer dan 8000 respondenten hebben hun mening gegeven

Ontdek meer over de resultaten via: http://gentsestudentenraad.be/enquetekalender
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