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Kort
 ANDREAS EN AJHDB 

 Het is lesbisch en rood? Sarah Bettens 
met een mes in de rug. Misschien wel in 
de Vooruit op 6 december, als die brief 
aan Sinterklaas tenminste toegekomen 
is. *** Het is Belgisch en overwintert wél 
Europees? Op 13 december speelt Esse-
vee – ofte Zulte-Waregem – zijn tweede 
thuismatch in de UEFA-cup tegen de jo-
den van Ajax, in het Gentse Ottenstadi-
on. Het belooft een entertainende match 
te worden, want de Waregemse spits Tim 
Matthijs zou op de bank gelaten worden 
voor nieuwe aanwinst JM Dedecker. Na 
zijn glorieuze overwinning in de match 
 N-VA  –  CDENV  zullen alle ogen bijgevolg 
gericht zijn op deze goalgetter. ***  

Kurt Defrancqs ‘Ze kwamen van het 
Westen’ is zo mogelijk de meest fl agrante 
leugen uit de showbizz. Iedereen wéét 
dat ze uit het Oosten kwamen. Met win-
kelkarretjes vol dekens, hoofddoeken en 
satellietschotels. Mensen die toch naar 
Defrancq willen gaan luisteren ondanks 
zijn geschiedsvervalsing: theater Tinnen-
pot, altijd. Het is niet dat hij uitverkocht 
raakt of zo. *** NTGent Minnemeers 
speelt bijna de hele maand december het 
stuk ‘Uw darmen: een marktonderzoek.’ 
Daarvoor hebben ze nodig: 8 vrouwen, 
4 mannen, een podium, klankinstallatie, 
misplaatste gevoelens van artistieke su-
perioriteit en een publiek. Om hetzelfde 
te bereiken heb ik nodig: een hoopje 
trappisten, een nachtelijke pita en een 
rol wc-papier ‘s anderendaags. Chunky 
and smooth, just how I like it! *** Terug 
naar Sinterklaas. Op 6 december organi-
seert het  COMAC  een infoavond over de 
Filippijnen. Antwoorden op vragen als 
‘Waarom een Filippijnse en geen Vietna-
mese?’, ‘Kunnen ze eigenlijk wel frieten 
bakken?’ en ‘Pijpt dat ook, zo’n gele?’ in 
auditorium A van de Blandijn. *** Niets 
zo mooi en indrukwekkend als strak ge-
organiseerde rijen mannen, getooid in 
opgeblonken petten met blinkende ster-

ren en zorgvuldig aangebrachte lintjes op 
de borst, die met geheven hoofd het ene 
vaderlandse lied na het andere afdreu-
nen. Op 20 december is de massacantus 
is er weer, dus komt allen afzakken naar 
het  Luitpoldhain  te Nürnberg. Of, euh, 
het Sint-Pietersplein. *** Het Boeken-
festijn is een beetje de  poor man’s  Boe-
kenbeurs. Gigantische hopen boeken 
aan absolute wegwerpprijzen, allemaal 
mooi verzameld in de gezellige hallen 
van Flanders Expo. Het is er niet enkel 
stukken goedkoper dan op dat verwaand 
gedoe in Antwerpen, de kans dat je met 
bloedende trommelvliezen moet weg-
stormen omdat je toevallig op een voor-
dracht van Axel Daeseleire –enkel eigen 
werk!- binnenwandelde, is onbestaande. 
Leesgrage mensen moeten zelf maar 
eens langsgaan, van 14 tot 17 december. 
Burgies moeten niet vrezen, er zijn ook 
mooie prentenboeken. *** Maar waarom 
boeken lezen als je evengoed ware en 
échte kennis kan opdoen over het leven, 
de dood en het al? Voor de medemens die 

net dat ietsje meer wil, organiseert het 
 OCMW  Gent in december elke dinsdag 
een cursus Tarot voor beginners. Voor 
je het weet ben je een succesvol ziener 
die in zijn fl eurige caravan jaarmarkten 
afreist, puppy-ingewanden leest en ele-
mentaire hygiëne vaarwel heeft gezegd. 
En vrouwen hebben meteen een excuus 
om een weelderige moustache te laten 
staan! *** Met kerst is het alweer tijd om 
de geboorte van een kleine palestijn te 
herdenken, twee millennia geleden. Om 
de een of andere reden blijven de volge-
lingen van dat lui stuk vreten er maar in 
slagen ons te laten geloven dat zijn papa 
geen halfzachte timmerman was, maar 
God de vader  himself . Hoe dan ook, wie 
de oorzaak van duizenden jaren gods-
dienstoorlogen wil vieren, kan vanaf 
8 december terecht op de jaarlijkste 
kerstmarkt op het Sint-Baafsplein. Mét 
schaatspiste. En indien de religieuze be-
levenis zou tegenvallen, er zijn nog altijd 
sloten glühwein om alsnog die warme, 
innerlijke gloed te voelen. *** Rebellen 
kunnen zich dan weer gezamenlijk beter 
voelen over zichzelf op de Alternatieve 
Kerstmarkt, op 9 en 10 december in zaal 
Melac, te Zwijnaarde. Voor liefhebbers 
van zowel Kerstmis, Kwanza, als eender 
welk inheems slachtfeest bij de Maori’s 
dat toevallig rond dezelfde periode valt. 
Geen Chanoeka echter. Het moet leuk 
blijven. *** Score.  •

Oude dingen zijn altijd beter. De olijke jaren dertig, het 
gezellige geknetter van een pas aangestoken brandstapel, 
ja zelfs het wegebbende gesnik van een dozijn weesjes dat 
weergalmt net voor de gietijzeren poorten van het wees-
huis genadeloos dichtklappen, het maakt ons verdomd wee 
vanbinnen. Daarom:  Oldskool fo’ life .
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DOOR: Matthias Jacxsens

schamper n° 448

Edito: Vleeskeuring

Wij van Schamper zijn echte beuzakken, laat dat geweten 
zijn. Neuten, neuten, neuten, de godganse dag lang. De prak in 
de resto’s is niet te vreten, het weer werkt op ons systeem, ons 
geld is op, de studentenbeheerder is een tiran en onze toekomst 
op de arbeidsmarkt ziet er niet al te rooskleurig uit. We vinden 
áltijd wel iets om ons druk over te maken. Verzuring alom.

Ons grote geluk is dat we al onze giftige gal tweewekelijks 
kunnen spuien op deze pagina’s, in vijfduizendvoud dan nog wel. 
Als er één iets is dat ons van de strop weghoudt, dan is het wel 
de zalvende gedachte dat al onze haat en nijd zich als een kanker 
verspreidt door de Gentse auditoria.

Wat er ons de voorbije weken op ons systeem werkte? Veel, te 
veel. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bijvoorbeeld. 
Die vonden het immers nodig om Gents stuver Stijn Baert uit de 
Algemene Vergadering te bonjouren. Op totaal onrechtmatige 
wijze nota bene. Was het nu echt nodig om de hele vlaamse stu-
dentenvertegenwoordiging in zijn blootje te zetten omdat een 
verkozen stuver een van jullie betaalde medewerksters beledigd 
heeft? Briljante strategen daar bij de VVS. Zoveel slechte PR op 
zo’n korte tijd, weinigen doen het hen na.

De verkiezing van de Grootste Prof irriteert ons ook mateloos. 
Niet dat het een slechte zet is van de rector, het zorgt tenminste 
voor een beetje ophef in de media en extra naambekendheid is 
altijd welgekomen. Helaas moet je “de media” in dit geval vervan-
gen door “Radio 2”. Niet meteen het radionet waarmee je toe-
komstige studenten zal strikken, al zal het er misschien wel voor 
zorgen dat we binnenkort heelder busladingen ouden van dagen 
naar het rectoraat zien trekken in de hoop eens met de rector op 
de foto te mogen. “Da ventje kan toch zu schuun zinge! Ek voele 
mij op slag weer joenk.”

Komt daarbij dat het concept een beetje aan ons voorbij 
gaat. Niets kan ons meer boeien dan spectaculaire krantenarti-
kels over ‘s werelds grootste pompoenen (916kg), baggerboten 
(D’Artagnan, 28200 kW) of massamoordenaars (communisme). 
Maar bij de verkiezing van de grootste prof van onze alma mater 
kunnen we maar weinig voorstellen. Ergens diep in ons hartje 
koesterden we tot voor kort nog de gedachte dat een universiteit 
de laatste dam tegen de ver-pop-poll-isering van de maatschap-
pij was. We zijn altijd al te naïef geweest.

En dat irriteert ons nog het meest: dat wij van Schamper 
veel te braaf zijn. Veel te lief en veel te welwillend. Om van dat 
imago af te raken hebben we deze Schamper een mooie collage 
gemaakt van de meeste louche, malafi de en soms ronduit crimi-
nele proff en die de UGent ooit gekend heeft.

En dat is nog maar het begin: volgend semester zijn de stu-
denten aan de beurt.

Schamper presenteert:

Hommeles in de VVS  4

MA3D fl opt    5

Wat een handi leiden kan  6

Mee alle chinezen...   8

Kak in Vermeylen   9

De smerigste prof   10

Interview: Peter Piot   14

Ons zotte klimaat   16

Stralingsgevaar?   17

Interview: Daan   18

Interview: Lugubrum   20

Film & Concert   22

Cultuuragenda   23

Kringen en Konventen  24

Commentaar? Lezersbrieven zijn welkom op 
schamper@schamper.ugent.be en als je denkt 
dat je het beter kan, dan kom je maar eens af. 

Redactievergadering iedere maandag in de 
Therminal (20.00h)



EEN KEISCHATTIGE HOMMEL

Hommeles in stuverlandschap

Het begon allemaal redelijk onschuldig:  Stijn Baert , studentenvertegenwoordiger in de 
Raad van Bestuur van onze universiteit en voorzitter van de Gentse Studentenraad ( GSR ), 
spuwde zijn gal op zijn website in een opiniestuk over de Vlaamse Vereniging voor Studenten 
( VVS ). Hierin verwijt hij de koepel van de Vlaamse stuvers incompetent en ondemocratisch 
te zijn. De Raad van Bestuur en de stafmedewerkers van  VVS  zouden te weinig rekening 
houden met de Algemene Vergadering, het orgaan dat normaal de standpunten zou moeten 
bepalen (zie overigens daarvoor Schamper nr. 446, nvdr.). Soit, niets aan de hand denken we 
dan, kritiek moet toch kunnen? Of niet soms?

 LAURENS 

 WHAT’S IN A NAME? 
 Baert klaagde onder andere ook aan 

“dat enkelingen (vooral stafmedewerker 
 Nele Spaas ) het debat monopoliseerden 
en vooral hun eigen dogma’s naar voren 
wilden schuiven.”  Dat schoot bij de  VVS  
echter in het verkeerde keelgat. Baert 
ontving een aangetekende brief waarin 
gedreigd werd met een klacht wegens 
laster en eerroof, als Spaas’ naam niet 
geschrapt werd. Verder mag hij geen 
vergaderingen meer bijwonen, ook al is 
dat statutair gezien onmogelijk. De eni-
ge maatregel die in de statuten voorzien 
is, is de uitsluiting, waarvoor wel een 
tweederde meerderheid vereist is in de 
Algemene Vergadering. Hiermee gaat de 
Raad van Bestuur alleszins duidelijk z’n 
boekje te buiten.  

Volgens  Hans Plancke , voorzitter 
van de  VVS , is kritiek op de verkozenen 
van de Raad van Bestuur geen enkel 

probleem. “Maar w e 
m o e -

ten wel onze werknemers in bescher-
ming nemen. Het kan niet dat stafmede-
werkers door het slijk worden gehaald, 
dat kan in hun nadeel spelen bij sollici-
taties. Het enige dat we eisen is dat de 
namen geschrapt worden.” 

 Het lijkt een pragmatische eis, maar 
men kan er ook moeilijk omheen dat 
Spaas nu eenmaal uitdrukkelijk in de 
spotlights wordt geschoven. Zo sprak ze 
vorig jaar in een interview met Schamper 
nog in naam van de  VVS  (_zie Schamper 
443, nvdr._). Personen met verantwoor-
delijkheid moeten maar rekening hou-
den met de keerzijde van die medaille. 
Hoge bomen vangen nu eenmaal veel 
wind, zoals de volkswijsheid terecht 
stelt. Het is ook zeker niet zo dat ze echt 
geschoff eerd wordt, laat staan dat het 
onder laster en eerroof zou vallen. 

 BELADEN WOORDEN 
 Je kan dan wel vragen hebben bij de 

timing van het opiniestuk – de nieuwe 
bestuursploeg van de  VVS  heeft immers 

nog niet de kans gehad 
om zichzelf te bewij-
zen – toch lijkt Baerts 
kritiek niet onterecht. 
Binnen de stuverwe-

reld hebben immers 
wel meer mensen beden-

kingen bij het al dan niet demo-
cratische karakter van de  VVS . 

Zo schaart de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie 

( LOKO ) zich achter Baert. Op 
de Algemene Vergadering van 

 VVS  stelden de Leuvense stu-
vers dat “het niet kan om de 
voorzitter van een bevriende 
studentenraad te schorsen.” 

De  GSR  zelf houdt zich 
echter opvallend op 

de vlakte. Blijk-
baar wer-

ken sommige mensen toch liever door 
dan vechtend over de grond te rollen en 
je kan het ze moeilijk kwalijk nemen.  

Zowel in Gent als in Leuven kampt de 
Vlaamse koepel der studentenvertegen-
woordigers al langer met een legitimi-
teitsprobleem. Door deze crisis gaan er 
bij de Gentse stuvers weer stemmen op 
om uit de  VVS  te stappen, al zal het ge-
lukkig zo’n vaart wel niet lopen. Uitein-
delijk blijft er wel nood aan een orgaan 
op Vlaams niveau die de belangen van 
alle studenten kan verdedigen. 

 DOE KEER IETS NUTTIGS 

 Beide partijen zijn er, door een over-
dosis profi leringsdrang, in geslaagd 
om van een muis een olifant te maken. 
Toegegeven, iets waar ondergetekende 
bij deze ook aan meehelpt. Dat neemt 
niet weg dat Baert natuurlijk gelijk heeft 
wanneer hij stelt dat hij maar op een be-
denkelijke manier wordt behandeld. 

 Toch blijft het schrijnend dat kost-
bare tijd verspild wordt met dergelijke 
spelletjes, terwijl er meer dan genoeg 
dossiers om aandacht smachten. Zo is 
er op Vlaams niveau nog steeds de nota-
Vandenbroucke (over de fi nanciering 
van het hoger onderwijs) die een poten-
tiële bedreiging vormt voor de kwaliteit 
van ons onderwijs en die de structurele 
onderfi nanciering van de UGent be-
stendigt. Ook op Gents niveau is er nog 
heel wat werk aan de winkel, denk maar 
aan het dossier van de geplande nieuwe 
home aan de Kantienberg dat maar blijft 
aanslepen. Zou men zich niet beter met 
zulke dossiers bezighouden? Dat be-
langt de studenten tenminste écht aan. 

 (Opiniestuk “ VVS . Vereniging? Stu-
denten?” is terug te vinden op http://
studwww.ugent.be/~sbaert.)  •

OPPERHOOFD DER GENTSE STUDENTENVERTEGENWOORDING GESCHORST DOOR  VVS 
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TSJEVEN ROLLEN SPIERBALLEN  
- THE AFTERMATH

 LAURENS 
 In Schamper 444 las je over de 

machtspelletjes die het katholieke blok 
speelde om de bekendmaking van het vi-
sitatierapport Rechten uit te stellen. Dit 
om te voorkomen dat ze zieltjes zouden 
verliezen aan Gent. De publicatie van 
dat rapport was immers gepland bij het 
begin van het academiejaar. Uiteindelijk 
werd het pas op 20 november openbaar 
gemaakt. 

 Zoals je reeds eerder kon lezen steekt 
de Rechtenopleiding van de UGent er 

met kop en schouders bovenuit, op gro-
te afstand gevolgd door de  VUB . De  KUL  
komt pas op de derde plaats, terwijl er 
van de  KUB  geen spaander heel gelaten 
wordt. Vooral bij het resultaat van de 
Brusselse kaloten is het verleidelijk om 
de vraag te stellen: rationalisering? Ie-
mand? 

 Toch zijn er nog zaken voor verbete-
ring vatbaar, al moet je er wel met een 
vergrootglas naar zoeken. Zo heeft de vi-
sitatiecommissie kritiek op de prijs van 
de cursussen: het kan niet dat studenten 
dure boeken moeten aanschaff en die ze 
dan maar nauwelijks moeten gebruiken. 
Blijkbaar incasseren sommige profs lie-
ver een hele berg auteursrechten dan 

wat meer aan hun studenten te denken. 
Er is ook kritiek op de bibliotheek. Wer-
ken kunnen er immers niet uitgeleend 
worden, terwijl kopiëren veel te duur 
is, om zo meer middelen voor de bib te 
verkrijgen. 

 Dat neemt niet weg dat de eindbalans 
zeer positief is. “De commissie is van 
oordeel dat de bachelor- en masterop-
leiding rechten van de UGent voldoende 
generieke kwaliteitswaarborg biedt en 
haar eindoordeel is bijgevolg positief.” 
Ook de betrokkenheid van de studenten 
en het personeel bij de opleiding wordt 
geprezen. “Wat we samen doen, doen we 
beter”, zou rector  PVC  zeggen.  •

Voorlopig geen gratis Windows meer

 BERT 

 Wie toch probeert om zich te regi-
streren, krijgt verschillende boodschap-
jes, afhankelijk van de methode die hij 
kiest. Op de MSDNAA-pagina’s van de 
website www.ma3d.com krijg je te le-
zen dat “de licentie vanaf 1 september 
2006 opnieuw verkrijgbaar zal zijn”. Bij 
het registreren voor een nieuwe campus 
agreement licentie kan je de gratis soft-
ware niet meer kiezen (goedkopere soft-
ware is wel nog beschikbaar). Voor alle 
duidelijkheid, campus agreement was 
nooit bedoeld voor studenten aan de 
Ugent, maar het werkte vorig jaar wel.  

 TEGENSTRIJDIGE VERHALEN 

 Gevraagd om een telefonische reactie 
vertelde Signpost NV, organisator van 
MA3D en populair tussenpersoon voor 
de academische wereld en de compu-
terindustrie, ons bij monde van  Werner 

Viaene  een moeilijk te volgen verhaal. 
Er zouden “bepaalde veranderingen” ge-
beurd zijn in de licenties van Microsoft 
en van het Campus Agreement, waar-
door de besprekingen met de instituten 
opnieuw moeten gebeuren. De scholen 
moeten zich ook opnieuw registreren 
bij Microsoft, maar hebben daarvoor de 
nodige data nog niet. Signpost wist ons 
echter te verzekeren dat er wel degelijk 
gecommuniceerd wordt en dat alles 
wellicht binnenkort terug in orde komt, 
maar dat ze op dit moment gewoon niet 
alles kwijt kunnen. Viaene raadde ons 
verder aan om contact op te nemen met 

de informaticadienst van de universiteit 
voor meer informatie. 

 Zo gezegd, zo gedaan. Het  DICT  wist 
ons te vertellen dat het helemaal niet 
duidelijk is waar het probleem precies 
ligt. Signpost wijst met de vinger naar de 
universiteiten en Microsoft, die op hun 
beurt de schuld op Signpost steken. De 
besprekingen moesten in elk geval reeds 
lang achter de rug zijn, maar momenteel 
is volgens het  DICT  geen duidelijkheid 
over wanneer het downloadplatform 
opnieuw beschikbaar zal zijn, of zelfs 
maar over hoe men daarvoor te werk 
zou gaan. 

 Om de verwarring compleet te ma-
ken, kwam tijdens het typen van dit ar-
tikel (nauwelijks een uur na de bewuste 
telefoontjes) een mailtje toe van Paul 
Steenbergen, ook een medewerker van 
Signpost. Hij wou melden dat de gesprek-
ken met Microsoft intussen afgerond 
zijn en dat de downloads “in de loop 
van volgende week”  (midden november 
op het moment van schrijven -nvdr.)  op-
nieuw beschikbaar zullen worden voor 
de gebruikers. Over de problemen en de 
toekomstige onderhandelingen met Mi-
crosoft die zowel het  DICT  als zijn col-
lega vernoemden, rept Steenbergen met 
geen woord. 

 WÉÉRAL SIGNPOST? 
 Een bizarre aff aire dus, zeker als 

we de dubieuze geschiedenis van Sign-
post (die uit de doeken werd gedaan in 
Schamper 438) in het achterhoofd hou-
den. Naast MA3D bood het bedrijf in het 

verleden ook goedkope laptops voor stu-
denten aan, volgens  betrouwbare (ano-
nieme) bronnen in de ICT-wereld van 
de universiteit onder meer als “LaFost”. 
Verschillende studentenverenigingen 
zijn daarmee in de problemen geraakt, 
onder meer door valse reclames en be-
loftes in verband met sponsorakkoorden 
die uiteindelijk niet nageleefd werden. 
Ook de universiteit heeft al meerdere 
keren in de clinch gelegen met Signpost. 

 VISTA? 
 Voorlopig lijkt MA3D, net zoals de 

Skynet ADSL-lijnen die Signpost aan een 
verminderd tarief doorverkoopt (www.
fulladsl.be), nog betrekkelijk koosjer. 
Het valt echter nog af te wachten of alles 
inderdaad zo snel in orde komt. Studen-
ten die zich vorig jaar ingeschreven heb-
ben, kunnen sowieso nog tot uiterlijk 
één jaar na hun oorspronkelijke inschrij-
ving inloggen, daarna treedt de tijdbom 
in werking en moeten ze zich opnieuw 
inschrijven.  

 Zij kunnen dus voorlopig nog genie-
ten van de gratis versies van Windows 
XP en Offi  ce 2003, en eventueel nagelbij-
tend afwachten tot wanneer de nieuwe 
versies van de Microsoft software (Vista 
en Offi  ce 2007)  online gezet worden. 
Die komen normaal samen met de con-
sumentenversie uit op 30 januari 2007, 
maar welke formules (Home Starter, 
Corporate, Ultimate, ...) beschikbaar 
zullen zijn voor studenten is volgens 
Steenbergen nog niet vastgelegd. 

 ONDERTUSSEN WERD DOOR STEEN-
BERGEN MEEGEDEELD DAT “DE ON-
DERHANDELINGEN OP HET LAATSTE 
MOMENT AFGESPRONGEN ZIJN. TE-
GEN 1 DECEMBER ZOUDEN DE IN-
SCHRIJVINGEN OPNIEUW OPEN MOE-
TEN ZIJN”.  •

DOWNLOADPLATFORM VOOR STUDENTEN NIET MEER BEREIKBAAR.

Vorig jaar berichtten we in Schamper nogal euforisch over 
MA3D, dat studenten toeliet om gratis software van Micro-
soft te downloaden. Sinds het einde van vorig academiejaar 
kunnen studenten zich echter niet meer inschrijven op de 
website.
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Rolstoelpatiënt of waaghals?

 WENDY 
 ILL. BERT 

 “Studeren met een functiebeperking 
in hoger onderwijs hoeft niet langer een 
uitzondering te zijn. Gelijke kansen zijn 
er voor iedereen. Ik hoop dat deze gids er 
toe kan bijdragen dat jij ook jouw droom 
kan waarmaken.” Althans, zo stelt Frank 
Vandenbroucke, Minister van Werk, On-
derwijs en Vorming het in zijn inleiding 
van de gids ‘Verder studeren met een 
functiebeperking’ van het Vlaams Ex-
pertisecentrum voor Handicap en Ho-
ger Onderwijs. 

 Mooie woorden waar in de praktijk 
weinig van overblijft. Toch voor studen-
ten in een rolstoel. We bezochten slechts 
een beperkt aantal gebouwen – in een 
straal rond de machtige Boekentoren – 
maar als dit een representatie is van hoe 
andere uniefgebouwen eraan toe zijn, is 
het een trieste bedoening. 

 We beginnen in studentenresto De 
Brug om te eindigen aan de Boekento-
ren. De Brug zelf lijkt ons vrij goed aan-
gepast: er mogen dan wel trapjes zijn 
aan de ingang, er hangt ook een bordje 
met aanwijzingen voor rolstoelpatiën-
ten: zij kunnen langs de Kleine Brug (’s 
middags) of langs de dienstingang (’s 
avonds) het gebouw binnen. Het is 14u, 
dus we nemen de broodjesbar. De deu-
ren blijken gesloten, maar we raken toch 
nog binnen. Hier weinig klachten: er is 
een aangepaste helling, de deuren zijn 
breed genoeg en als we dat willen, kun-
nen we de lift nemen naar het eigenlijke 
resto. Al is het niet zo zeker of we wel 
langs dat smalle doorgangetje naast de 
kassa zouden kunnen. Bovendien zijn de 
buitendeuren vrij zware trekdingen, die 
de eenzame rolstoelpatiënt niet open 
zou krijgen. 

 Dan maar op naar het nieuwe stu-
dentenhuis, De Th erminal. De Sint-Pie-
tersnieuwstraat en de Hoveniersberg 
zijn geen optie, vanwege de lastige hel-
ling én de vele trappen naar het stu-
dentenhuis. Omdat we zelf geen andere 
mogelijkheid zien, nemen we de lift van 
het Technicum, naast De Brug, waar rol-
stoelpatiënt Niels nét in past. Eenmaal 
beneden komen we met een grote bocht 

aan de Scheldekaai en zo ook aan de be-
nedeningang van De Th erminal. 

 Hier stelt zich al een eerste probleem: 
wij hebben wel een badge, maar we ne-
men aan dat de meeste studenten in een 
rolstoel er geen hebben. Er hangt geen 
bel of telefoon om het secretariaat of 
iemand anders te verwittigen, dus is het 
gewoon wachten geblazen tot iemand je 
opmerkt. Eenmaal binnen zijn de mees-
te ruimtes wel aangepast én bereikbaar. 
Tenminste als je de loodzware deuren 
open krijgt, wat geen sinecure is. Boven-
dien moet je het ook niet in je hoofd ha-
len om vergaderzaal 1, 2 of de loggia te 
bereiken, want dat is onmogelijk. 

 Een spontaan bezoek aan het stu-
dentenhuis lijkt uit den boze. Als ik Sofi e 
Mus, assisente van studentenbeheerder 
Hans Pijpelink, confronteer met een 
aantal pijnpunten, verzekert ze me dat, 
indien studenten in een rolstoel hun 
komst op voorhand aankondigen, er 
geen enkel probleem is.  

Op de vraag wat nu de offi  ciële toe-
gangsweg naar De Th erminal is voor 
mensen met een rolstoel, antwoordt 
ze: “Rolstoelpatiënten kunnen het stu-
dentenhuis gemakkelijk bereiken via 
de Scheldekaai.” Alleen: hoe bereik je de 
Scheldekaai? Langs de Kantienberg, zo-
als Sofi e voorstelt? Dat is een levensge-
vaarlijke trip naar beneden of vraagt om 
ongezien armenwerk om jezelf naar bo-
ven te duwen (zelfs met een extra duwtje 
in de rug van een begeleider blijft zoiets 
onmogelijk). 

 Sofi e: “Het is inderdaad een heikel 
punt, hoewel De Th erminal voor de rest 
goed is aangepast aan rolstoelpatiënten. 
Ik denk echter dat er verwacht wordt dat 
de meeste mensen in een rolstoel met 
de auto naar hier komen. Dan vormt de 
Kantienberg geen enkel probleem.” Een 
op zijn minst opmerkelijke uitspraak, 
want je kan toch niet verwachten dat ie-
dere rolstoelpatiënt een auto heeft? 

 In ieder geval zijn we nu niet met 
de auto en wil ik weten of er, behalve 
de Kantienberg en het Technicum, een 
andere uitweg is naar het Sint-Pieters-
plein. De faculteit Economie misschien? 
Sofi e weet dit niet zeker en bovendien 
is de ondergrondse parking daar ook 
niet altijd open is. “Maar als je er toch 

binnenraakt, is er wel een lift om in het 
economiegebouw te raken”, stelt ze. Het 
is nu wel een alternatief voor ons, maar 
niet voor mensen die ’s avonds aan een 
activiteit willen deelnemen. Zij maken 
toch beter geen spontane bewegingen 
richting De Th erminal, want dat zou hen 
wel eens zuur kunnen opbreken. 

 De ondergrondse parking van de fa-
culteit Economie bevat inderdaad een 
lift. Als we hoopvol op de juiste deur 
toestappen, Niels voor ons uitduwend, 
stoten we alweer op een levensgevaar-
lijke helling. De lift is een paar trapjes 
lager dan het niveau waar we ons op 
bevinden en er is wel degelijk een hel-
lend vlak voor rolstoelgebruikers. Al-
leen vond men het blijkbaar niet nodig 
de graad van de helling en de eff ectieve 
gebruiksvriendelijkheid ervan even van 
naderbij te onderzoeken. We laten onze 
rolstoelboy even uitstappen om met zijn 
krukken de trapjes te doen, terwijl we 
zelf de rolstoel naar beneden dragen. 

 De lift blijkt net groot genoeg en 
brengt ons naar het gelijkvloers van de 
faculteit. Zo nemen we de gang – een 
groot hellend vlak – naar het nieuwe 
Economiegebouw. Mooi aangelegd, 
maar voor iemand in een rolstoel een 
moeilijk haalbare kaart. Bovendien 
vond men het nodig middenin de hel-
ling een rij deuren te plaatsen. Trekken 
is de boodschap, maar dat is makkelij-
ker gezegd dan gedaan als je op een hel-
ling staat met je rolstoel. 

 De lastige helling buiten beschou-
wing gelaten, raken we vrij makkelijk op 
het Sint-Pietersplein. Van daaruit gaat 
het opnieuw bergop, richting Blandijn 
en omgeving. De voetpaden zijn vaak 
een ware beproeving vanwege de slechte 
verlagingen, de putten en de werken. We 
begeven ons richting zijingang van de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waar 
vooral verkeerd geparkeerde fi etsen ons 
verhinderen het – voor de rest goed aan-
gelegde –  rolstoelopritje te nemen. We 
vertrouwen op Niels expertise als hij 
zegt dat er verder weinig op de Blandijn 
aan te merken valt. 

 Dan maar het kunstwetenschappers-
gebouw in de Sint-Hubertusstraat pro-
beren. Ook hier een goed geïnstalleerd 
hellend vlak, maar de deuren blijven 
buiten Niels bereik. Het verlaagde matje 
in het inkomhalletje is evenmin een 
doordachte keuze. Hier komen we onze 
eerste rolstoellift tegen: een constructie 
die aan de trapleuning werd bevestigd 
om zo rolstoelpatiënten in een slakken-

Universiteitsgebouwen en rolstoelen, het blijft een moeilijke 
relatie. Dat bleek eens te meer toen Schamper de proef op de 
som nam en op wandel ging met die ene rolstoelpatiënt die 
onze redactie rijk is.
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tempo naar boven te brengen. Mooie in-
vestering, al ware het goed indien er een 
manier zou zijn om het ding in gang te 
krijgen, zónder de bibliothecaris op de 
eerste verdieping persoonlijk te moeten 
verwittigen (een bel aan de lift beneden 
zou geen overbodige luxe zijn). 

 De straat oversteken naar de Rozier 
is alweer een lastig karwei: er is geen 
verlaging aan het voetpad, dus trip-
pelt Niels hier op zijn krukken naar de 
overkant, terwijl wij de rolstoel de straat 
over dragen. Zo staan we voor een in-
teressant gebouw: de Rozier. De hoofd-
ingang heeft een aantal trapjes, net als 
het kleine zijdeurtje. Er hangt nergens 
een aanwijzing, maar we proberen het 
langs de Gezusters Lovelingstraat en 
zien een pijltje met een rolstoel. Als we 
dat volgen, komen we aan de gang ach-
ter het zijdeurtje van de Rozier. Ook aan 
deze trap treff en we een rolstoellift die 
ons naar de eerste verdieping (maar niet 
verder) zou kunnen brengen, al is er ook 
hier géén bel of verwijzing naar hoe we 
het ding moeten starten. Daar gaat de 
investering, als niet iedereen er op ieder 
moment gebruik van kan maken. 

 Er is een extra rolstoelpictogram dat 
we kunnen volgen en dat volledig door 
de kelder van de Rozier loopt, tot onder 
het burgiegebouw aan de Plateaustraat. 
De pijl komt uit op een lift om het inge-
nieursgebouw te bereiken, maar deze is 
helaas te klein voor onze rolstoelpatiënt 
met vooruitgestoken been. We durven 
er zelfs aan twijfelen of er wel een gewo-
ne rolstoel in zou raken. Mensen in een 
gemotoriseerde rolstoel zijn in deze lift 
alvast niet welkom. 

 We keren helemaal terug en bereiken 
onze eindhalte: de Boekentoren. Ook 
hier een groot obstakel: trappen. Geen 
hellend vlak wegens de steile trap, maar 
ook geen enkele aanduiding voor rol-

stoelpatiënten. Als ik snel naar binnen 
loop en even vraag waar we heen moe-
ten, stelt de baliebediende ons de helling 
naast de Boekentoren voor. Ik opper dat 
die toch wel vrij steil is, maar de bedien-
de verzekert ons dat iedere rolstoelpa-
tiënt daarlangs komt. Petje af hoor. Als 
we het echt niet durven, kunnen we ook 
langs de kelderverdieping van de Blan-
dijn komen. Een grote omweg, maar 
minder gevaarlijk. Eenmaal op kelder-
niveau is er buiten een dubbele glazen 
deur mét een bel. Zo kan je iemand ver-
wittigen die de deur komt opendoen en 
je met een lift naar de gelijkvloerse ver-
dieping kan loodsen. 

 Conclusie: er moet toch nog heel wat 
gebeuren om het leven in en rond de 
universiteit voor rolstoelgebruikers wat 
minder omslachtig en vooral wat min-
der onlogisch te maken. Een overkoe-
pelende ondersteuningsdienst is  BSH , 
de Begeleiding van Studenten met een 
Handicap. Zij zouden onder meer de be-
reikbaarheid van lesgebouwen moeten 
onderzoeken voor individuele studen-
ten. Alleen is de vraag, als je kijkt naar de 
huidige situatie: is er dan weinig onder-
zoek gebeurd of zijn er gewoon weinig 
studenten in een rolstoel? 

 Charlotte De Lange van de  BSH  ver-
duidelijkt: “Als we onderzoek doen, is 
het vooral op vraag van een student. Wel 
heeft Wilfried Van Der Steen van de Di-
rectie Gebouwen onlangs de toeganke-
lijkheid van verschillende lesgebouwen 
onderzocht en dat even in een brochure 
gegoten. Ik heb ook al aan de dienst Ge-
bouwen om een systematischere con-
trole gevraagd.” 

 Mevrouw De Lange beseft dat er nog 
steeds heel wat problemen zijn. “Een 
erg jammer en recent voorbeeld is het 
nieuwe gebouw van de Faculteit Econo-
mie. We hebben een studente die in haar 

2de bachelor zit en ondergronds par-
keert aan de Economie. Het is voor haar 
onmogelijk om alleen de helling over te 
raken tussen het oude en het nieuwe ge-
bouw. Bij oude gebouwen kan ik soms 
nog begrijpen dat het erg moeilijk is 
aanpassingen te doen, maar dat er zulke 
dingen gebeuren bij nieuwbouw vind ik 
toch frappant.” 

 Dat ook de liften soms obstakels zijn, 
kan De Lange alleen maar beamen: “Stu-
denten in een elektrische rolstoel raken 
gewoon niet in bepaalde liften. In zulke 
gevallen bekijken we of we bepaalde les-
sen niet kunnen verplaatsen naar an-
dere auditoria. Bij de rolstoelliften heb-
ben we wel een oplossing: studenten die 
deze liften op regelmatige basis willen 
nemen, kunnen bij ons een sleutel krij-
gen, zodat ze zelfstandig de lift in wer-
king kunnen zetten.” 

 Dat De Th erminal als hét studenten-
huis zo goed als onbereikbaar is voor 
studenten in een rolstoel vindt ook De 
Lange een groot probleem dat duidelijk 
aan de kaak moet worden gesteld. Maar 
er is meer: “Jullie mogen niet schrijven 
dat de bereikbaarheid een totale fl op is, 
want dan is niet zo. Al weet ik ook dat 
er nog heel veel problemen zijn. Ik heb 
al vele keren bij de universiteit aangege-
ven dat er dringend werk moet worden 
gemaakt van meer en duidelijke pic-
togrammen. Studenten in een rolstoel 
hebben het nu al moeilijk genoeg. Het 
is de taak van de universiteit om duide-
lijk aan hen over te brengen of er voor 
hen een aparte ingang of juiste sanitaire 
voorzieningen aanwezig zijn. Maar on-
danks mijn herhaaldelijke inspanningen 
om hiervoor te zorgen, lijkt dit voor de 
universiteit geen echte prioriteit te zijn.” 

 MET DANK AAN NIELS.  •

HET LEVEN VAN EEN HANDI KAN 
EEN HEL ZIJN
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Chinaperikelen 
in het Hoger Onderwijs
De samenwerking tussen China en België verbeteren is al 
langer een doel van de regering, die denkt ginder een enorme 
afzetmarkt voor onze producten aan te kunnen boren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat onderwijs als één van de 
mogelijke bruggen wordt gezien.

 BERT 

 Tot voor kort was het voor Chine-
zen betrekkelijk eenvoudig om met een 
studentenvisum hier te komen werken. 
Papieren aanvragen, het vliegtuig of de 
boot op en na aankomst verdwenen ze 
in de donkere kelder van één of andere 
dubieuze zaak. Zich aanmelden bij een 
universiteit deden ze niet, belastingen 
betalen of zich laten regulariseren al 
evenmin. Dat zoiets niet de bedoeling 
is van een studentenvisum hoeft geen 
betoog. Bij een doorlichting van enkele 
Chinese restaurants kwam het Antwerp-
se arbeidsauditoraat de frauduleuze 
praktijken op het spoor en prompt werd 
een onderzoek ingesteld, zo viel begin 
november te lezen in enkele kranten. 

 Het probleem blijkt niet klein te zijn. 
Van de 125 Chinezen die een visum kre-
gen voor de Luikse universiteit, kwamen 
er nauwelijks een twintigtal opdagen 
voor de lessen. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat het cijfer voor 
andere universiteiten hoger ligt. Daar 
komt nog eens bij dat heel wat Chinese 
studenten nauwelijks Engels of Frans 
spreken, laat staan Nederlands. Van het 
kleine residu taalvaardige, offi  cieel les 
volgende Chinezen, studeerde een deel 
tot voor kort voor een postgraduaat bij 
de louche ex-professor Fernand Van-
damme. 

 Het gebrek aan begeleiding en con-
trole van de studenten is beschamend, 
zowel voor de overheid als voor de on-
derwijsinstituten op zich, dus hebben 
zowel de UGent als minister van Onder-
wijs Vandenbroucke een antwoord op 
de problemen uitgedokterd. 

 In samenwerking met het Duitse 
 DAAD , zet de minister een project op 
poten waarbij de regels voor het toe-
kennen van een studentenvisum aan 
Chinezen strenger worden. Het volstaat 
vanaf volgend jaar niet meer om louter 
een aanvraag in te dienen: studenten die 
naar Europa willen, zullen ook hun be-
kwaamheid in Engels/Frans/Nederlands 
moeten bewijzen en een overtuigende 
motivatie moeten geven. Daarnaast 
moeten ze bewijzen dat ze ook in eigen 
land geschikt zijn om hoger onderwijs te 
volgen. Hoe het ooit anders kon is ons 
een raadsel, maar bon. 

 De Universiteit van haar kant ziet het 
allemaal minder repressief. Dat is ook 
haar taak niet. Op 27 november gaf zij de 
offi  ciële aftrap voor het  China Platform , 

een doorgeefl uik en aanspreekpunt voor 
de Chinese instituten waar de associ-
atie UGent mee samenwerkt. Het is een 
antwoord op de stijgende belangstelling 
voor het Oosterse land in de academi-
sche, maar ook de economische wereld. 
Offi  cieel wordt de link met de fraude in 
het visumlandschap niet gelegd, maar 
de timing is natuurlijk wel suggestief.  

 Sowieso weet men aan de universitei-
ten ook wel dat de controle en begelei-
ding van Chinese uitwisselingsstudenten 
beter kan en op termijn ook beter móet; 
de Ugent is naar eigen zeggen de eerste 
die concrete stappen onderneemt. 

 MEER INFO OVER HET CHINA PLAT-
FORM OP HTTP://WWW.UGENT.BE/
CHINA  •

MEE ALLE CHINEZEN...
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Studentenhomes staan niet bekend om hun aangename 
woonsfeer, maar de voorbije weken hebben enkele vandalen 
het wel erg bont gemaakt op Home Vermeylen. Een verhaal 
van stront, ketchup en brandblusapparaten…

 BERT 
 ILL. BERT 

 Het begon allemaal met de openings-
fuif op 27 oktober in diezelfde Home Ver-
meylen. Ondanks regelmatige patrouil-
les van de homeraad, gingen enkele 
vandalen de gangen van de derde en de 
vierde verdieping te lijf met brandblus-
apparaten. Die werden volledig leegge-
spoten, met als resultaat twee erg sme-
rige gangen en een praesidium dat veel 
meer opkuiswerk had dan verwacht. 
Eén homebewoner berichtte zelfs over 
een brandblusser die leeggespoten werd 
onder zijn deur. Volgens hem “kruipt 
dat schuim op plekskes die hij nog nooit 
ontdekt had op zijn kamer”.  

 Op veertien november was het op-
nieuw zover. Toen de poetsvrouw de 
keuken van de zesde verdieping bin-
nenkwam, verwittigde ze meteen de 
home-instanties omdat alles er bijzon-
der smerig bij lag. Deze laatste zijn de 
voortdurende moeilijkheden blijkbaar 

moe aan het worden, zeker nadat de 
keuken in de weken voordien besmeurd 
werd met ketchup en de tafels regelma-
tig gebruikt worden als asbakken. Er 
gaat zelfs een gerucht de ronde over een 
stunt met “iets dat leek op een ontploft 
kieken.” 

 Studenten die na de tijdelijke sluiting 
van de keuken vroegen om hun eten uit 
de gemeenschappelijke frigo’s te halen 
voor het zou beschimmelen, kregen dan 
ook nul op het rekest. Ze stelden zich 
hardop (én terecht) de vraag of dat niet 
sterk overdreven was, ze zagen niet in 
waarom zijzelf gestraft moeten worden 
voor het wangedrag van anderen. Niet 
alleen konden ze niet aan hun eigen 
eten, ze hadden ook de mogelijkheid 
niet meer om zelf te koken en moesten 
dus uitwijken naar de studentenresto’s. 

 Alsof bovenstaande nog niet erg ge-
noeg was, kwam er enkele dagen later 
bericht over iemand die zich tweemaal 
kort opeen in de douches van het zesde 

had ontlast. Na onderzoek bleek dat niet 
de eerste keer: De douche op de vierde 
verdieping was al eerder onder handen 
genomen en in de toiletten op dezelfde 
verdieping, had iemand er niks beters 
op gevonden dan zijn/haar eigen (al-
thans, dat mogen we hopen) stront aan 
de muren te smeren.  

 De voorlopige kers op de taart da-
teert van eind november, toen enkele 
onverlaten (misschien geïnspireerd door 
de gebeurtenissen van de homefuif ?) 
een brandblusapparaat leegspoten in de 
keuken van de zesde verdieping.  

 Studenten en personeel vragen zich 
ondertussen af wat hiertegen kan ge-
daan worden. De toegangspoort aan 
de receptie sluit reeds twee uur vroeger 
dan normaal en de homeraad zou er ook 
mee bezig zijn, maar de vraag is of dit al-
les veel zoden aan de dijk zal brengen. 
De oproep aan homebewoners om álle 
onregelmatigheden zo snel mogelijk 
te melden aan de bevoegde instanties 
wordt bij deze dan ook nogmaals her-
haald.  •

Kak aan de Muren en in de Douche
WILDKAKKER TEISTERT HOME VERMEYLEN

SEN SAT IE!



De Smerigste Prof van de UGent

 WIM & GERT 

 ALTE KAMERADEN 

 Ook Gentse professoren vervoegden 
blijgezind en met dreunende laarzen ‘t 
indrukwekkende (kuch) intellectuelen-
korps dat zich in 1940 gewillig achter 
de banier van de Nieuwe Orde schaarde. 
Begin jaren ’90 schreef de inmiddels 
overleden  Bart Carnewal  zelfs een hele 
thesis over collaborerend geprofte. En 
omdat het nooit kwaad kan hun bruine 
huid nóg een keertje aan de schandpaal 
te nagelen (ja, kijkt u maar even erg 
boos, meneer Raes. En ja, ik weet dat je 
eigenlijk niets aan een schandpaal hoeft 
te nagelen: het ding heeft immers ketens 
en een functioneel gat in ‘t midden. U 
bent niet de enige met een encyclope-
dische kennis van middeleeuwse mar-
teltuigen), geven we hier even een kort 
overzicht van de vlijtigste Krautproff en. 

 Een absolute hoogvlieger in de col-
laboratie was professor  Robert Van 

Roosbroeck : de man slaagde erin om 
tijdens de oorlog lidkaarten van de  VNV , 
DeVlag én de SS.Standaard Vlaanderen 
te verzamelen in de panden van z’n jas 
(ik wed dat hij in bepaalde Brusselse res-
taurants nooit betaalproblemen zal ge-
had hebben). De LW-academicus hield 
het niet bij louter lid wezen: hij spijsde 
de Germaanse Geest ook met ongetwij-
feld bijzonder smakelijk ideologisch 
voer via zijn bijdragen voor  DeVlag  en de 
 SS-Man , publicaties die bekend stonden 
vanwege hun doorleefde actiefoto’s van 
het front. Wie bovendien weet dat de 
man ons in zijn artikels allen aanried te 
“begrijpen en beseff en wat Duitschland 
aan den Führer dankt” weet wel van 
waar de wind waait. 

 Een andere prominente landsverra-
der was prof.  Antoon Jacob , recht van 
de Von Bissingen-Universiteit de audi-
toria van de UGent in. Hij nam zelfs de 
vakken van de geschorste Vaderlandslie-
vende rector over. Tijdens de Rechtvaar-
digheidsbedeling die na de bevrijding 
plaatsvond dolde hij met zijn onder-

vragers dat het niet meer mooi was: zo 
beantwoordde hij de vraag of hij lid ge-
weest was van het  VNV  met de weder-
vraag “zou U daar een bewijs van kun-
nen voorleggen?” Het zijn deze en zovele 
andere schavuitenstreken die ervoor 
zorgen dat de ware Vlaams-Nationalist 
zo onwaarschijnlijk fantasierijk en grap-
pig is. De Oostenrijkse kerkhoftuinman-
nen zullen het geweten hebben. 

 Uiteraard zullen de Moff en wel ma-
tig blij geweest zijn met de collaboratie 
van enige LW’ers die de meer geculti-
veerde Teutonen na een fl esje  Mouton 
Rothschild  ongetwijfeld Diets konden 
maken hoe Th or het heelal geschapen 
had uit het existentiële niets, maar de 
ware bijdragen aan Groot-Dietschland 
werden dan toch weer geleverd door 
proff en uit Geneeskunde en Weten-
schappen. Ook doktoren en raketten-
bouwers vonden hun plek in Führers 
treintje, en stoomden lekker mee. Uit 
de geneeskunde was er  Reimond Spel-

eers , die aldus Carnewal “op een goede 
dag zijn oude vriend  Staf De Clercq  in 
Brussel wou bezoeken,” aan het gezel-
schap voorgesteld werd en prompt “als 
het ware automatisch in den Raad van 
Leiding” ingeschakeld werd. Handige 
connecties had die Reimond. 

 Dokter  Frans Daels  daarentegen had 
zich al van voor de eerste Stuka de grens 
overstak, verzoend met de Duitse over-
macht en ervoor gepleit zich gewoon 
meteen bij het Derde Rijk aan te slui-
ten. Gelukkig had België nog haar soci-
alistische voormannen om de ontstane 
gaten in haar defensielinies manmoedig 
te dichten, anders waren we nog écht in 
de problemen gekomen tijdens die dek-
selse Duitse inval. Prof  Alfred De Waele  
uit de Faculteit Wetenschappen zou zich 
dan weer, volgens Carnewal, heel wat ex-
pressiever getoond hebben in zijn liefde 
voor de bezetter door zich met “straat-
geweld” in te laten – wat simpelweg be-
tekent dat hij politieke tegenstanders 
ging afrossen op straat. Primitief, maar 
ongetwijfeld erg effi  ciënt. 

 NEUE KAMERADEN 

 Fraude? Verborgen aff aires? Of ge-
woonweg schabauwelijk slechte oplei-
dingen die als enig doel de persoonlijke 
verrijking van de titularis hebben (nudge 
nudge, wink wink). Bij het Gentse pro-
fessorenkorps is er voor elk wat wils 
aanwezig.  

 In het prachtige boek “Geschiede-
nis van het farmaceutisch onderwijs 
a.d. RUG” van Leo Vandewiele uit 1970, 
lezen wij het volgende over professor 
 Félix Daels : “Na moeilijkheden met het 
gerecht, in zake gerechtelijke expertises, 
werd bij K.B. van 17-11-1931 een eind ge-
steld aan zijn leeropdracht.” In het Laat-
ste Nieuws van 26 maart 1933 verscheen 
onder de kop “De Zaak Daels – Renne-
boog” een artikel over de veroordeling 
tot een jaar gevangenisstraf van Félix 
Daels wegens “schuldig aan verduiste-
ringen gepleegd voor een bedrag van 
14000 frank ten nadele van het univer-
sitair fonds”. 

Niet zo erg zou men denken, ware 
het niet dat professor Daels nog meer 
op zijn kerfstok had. Deze gerechtelijke 
expert zorgde er in moordzaken name-
lijk voor dat er bewijs werd gevonden 
wanneer dat “nodig” was: bij de zoge-
naamde “vergiftigingszaak van Steen-
dorp” strooide hij zélf strychnine op de 
ingewanden die hij op vergif moest on-
derzoeken. Na zijn veroordeling en dito 
schorsing werd de man doodleuk terug 
… apotheker. Vandewiele besluit dan 
ook licht ironisch: “hij was een veelbe-
lovend geleerde, doch als mens heeft hij 
de galerij der professoren en het apothe-
kerskorps weinig glans bijgezet.”  

 Iemand die graag combineert. Dat is 
wel het minste wat we van professor  Au-

bin Heyndrickx  kunnen zeggen, de man 
die als zelfverklaarde “gifgasexpert” in 
juni van dit jaar nog opdook op de front-
pagina van de Herald Tribune, waarop 
hij poseerde met potten waarin zich de 
overblijfselen bevonden van een Koerdi-
sche vrouw die omgekomen was na een 
aanval met chemische wapens door het 
leger van Saddam Hoessein. Een Belg als 
expert op het Saddamproces? De waar-
heid is helaas een  beetje  anders: “De rap-
porten van Heyndrickx zijn waardeloos, 
niet gefundeerd. Hij geeft geen oorza-
kelijk verband tussen de gebruikte che-
mische stoff en en de eff ecten. Hij levert 
geen bewijzen. Professor Heyndrickx 
misbruikt de wetenschap.” Deze profeti-

SCHAMPER OP ZOEK NAAR DE DUISTERE PAGINA’S UIT HET UNIVERSITAIRE VERLEDEN.

Jammer voor de verkiezing van de Grootste Professor die 
onze Alma Mater zelf organiseert, maar onze Smerigste Prof-
verkiezing steekt deze ongetwijfeld naar de kroon. Uw sen-
satieverslaafd lodderoog valt immer veel sneller op de  Low-
down and Dirty  dan op de  High and Mighty . Welaan dan: 
ziehier  the Dirt .
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sche woorden uit 1989 komen van oud-
rector  André de Leenheer , die op dat 
moment decaan was van de farmaceuti-
sche faculteit en bijgevolg rechtstreekse 
chef van Heyndrickx. 

Maar de wetenschap was niet het 
enige wat  Aubin  misbruikte. De hormo-
nen van de brave man kwamen aan de 
kook toen hij Veronique D. ontmoette, 
een knappe verpleegster die zijn vrien-
din werd en die hij overtuigde om zich 
als vrije studente in te schrijven voor 
drie van zijn eigen cursussen, met de be-
lofte dat haar een goedbetaalde job bij 
de EG te wachten stond. De arme Vero-
nique toonde echter niet veel belangstel-
ling voor de ongemeen boeiende wereld 
van de farmacie en woonde geen enkele 
les bij. Geen punt, moet Aubin hebben 
gedacht. Hij schonk haar dan maar het 
diploma, met “grote onderscheiding”. 
Veronique verliet hem kort daarna, en 
begon een relatie met Guy V., “de zaak-
voerder van een aantal blitse kapsalons”. 
Stank voor dank! 

Gekrenkt in zijn eer smeerde Aubin 
zijn liefdesrivaal dan maar een klacht 
wegens “druggebruik en -handel” aan de 
broek. Een klacht die totaal uit de lucht 
was gegrepen en, in combinatie met een 
artikelenreeks in het weekblad Knack, 
de aanleiding werd van een gerechtelijke 
procedure. Hoewel Heyndrickx zich nog 
in duizend bochten wrong om aan een 
veroordeling te ontsnappen (hij zette 
medewerkers onder druk om valse ver-

klaringen af te leggen en beschuldigde 
extreem-links van een complot), was 
het uiteindelijke oordeel vernietigend: 
“bijzonder grof, laakbaar, gemeen en 
verfoeilijk, een professor onwaardig”. 
Dit leidde eind maart 1991 – eindelijk 
– tot zijn ontslag aan de Universiteit 
Gent wegens “persoonlijke redenen”. De 
eerbiedwaardige academicus is zich tot 
op heden van geen kwaad bewust.  

 Aan de faculteit economie liep ooit 
de legendarische  M.A.G. Van Meer-

haeghe  rond.  Marcel, Alfons, Gilbert 
werd in 1955 benoemd tot docent aan 
de Rijksuniversiteit Gent waar hij “Ko-
loniale economie en inrichting met in-
begrip van de geschiedenis der koloni-
satie” mocht doceren. Daarnaast mocht 
hij aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 
de cursus “Koloniale huishoudkunde” 
geven. Populair was hij echter niet. In 
1981 voerde de studentenkern  SOWE-
GE  immers een verbeten actie om Van 
Meerhaeghe te doen schorsen “omdat 
hij weigerde zijn cursus aan te passen 
aan de doelstellingen van het vak en zijn 
willekeurige examensysteem”. 

Het voornaamste probleem van Van 
Meerhaeghe was dat hij zich liever on-
ledig hield met het steunen van het 
apartheidsregime, dan met het niveau 
van zijn cursussen. Over apartheid ge-
sproken. De veel gelauwerde baron  An-

dré Vlerick , van 1953 tot 1984 professor 
aan onze Alma Mater, is naast eminente 
persoonlijkheden als Karel Dillen, Leon 

“Zwarte Leon” Rochtus en Jef Valkeniers 
een van de stichters van Protea in 1977, 
een Vlaams-Zuid-Afrikaanse “vriend-
schapsvereniging” die echter al gauw 
uitmondde in een belangrijke pro-apart-
heidslobby. Protea leeft heden ten dage 
vooral verder in randverschijnselen als 
Voorpost. Ze zullen het in de Vlerick 
Management School graag horen.  Pour 
la petite histoire : Vlerick was ook één van 
de genomineerden voor de verkiezing 
van de “Grootste Prof van de Universi-
teit Gent”, maar haalde de  shortlist  van 
tien namen net niet. Driewerf helaas.  

 Last but not least:  good ‘ol  Fernand. 
Professor  Vandamme  werd vorig aca-
demiejaar, naar aanleiding van een re-
sem klachten gaande van de waardeloze 
KIM-opleiding en het lichter maken van 
de zakken van tientallen onwetende Azi-
atische studenten tot het oprichten van 
schimmige bedrijfjes en het verrijken 
van zoon Mike, op een vernietigend oor-
deel van de tuchtcommissie getrakteerd: 
“stijlloos gedrag en ondermaats onder-
wijs” (zie Schampers 434, 435 en 437). 
Vreemd genoeg kreeg de man, die ver-
dedigd werd door strafpleiter  Piet Van 

Eeckhout , slechts drie maanden schor-
sing. Na  aanhoudend studentenprotest 
greep kersvers rector  Van Cauwenber-

ge  in, en werd Fernand Vandamme dan 
toch met pensioen gestuurd. Eind goed? 
Eind goed.  •

DE HITLERGROET TIJDENS EEN HERDENKEING VAN DE VON BISSINGEN UNIVERSITEIT IN DE AULA MAGNIFICA,  (FOTO: AMSAB-ISG)
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SPECTACULAIR BOEKENFESTIJN!

The best travel guide ever. 
675 pagina's met gedetailleerde
informatie, 2000 foto's,
plattegronden en opengewerkte
tekeningen in kleur.

NU

➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧SOFTWARE&TOPGAMES ➧MULTIMEDIA
➧DRAMA ➧ARCHITECTUUR ➧BUSINESS ➧KUNST ➧MUZIEK ➧REIZEN
➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY ➧WOORDENBOEKEN ETC. ETC. 

ZE ZIJN ER ALLEMAAL:
Allende · Aspe · Brusselmans · Dan Brown ·
Claus · Van Dis · Fredriksson · French ·
Gaarder · Giphart · Grisham · Grünberg ·
King · Kinsella · Lanoye · Ludlum · Mansell
· Mulisch · Rankin · Rushdie · Slaughter ·
Zafon · Zwagerman · enz. enz. enz. 

NU

T O P  L I T E R A T U U R

STUDENTEN OPGELET: DIKKE PILLEN VOOR EEN PRIKKIE

8.95

Sint&Kerstmarkt
Extra

SALADIN
3e editie. Schitterend geïllustreerd,
incl. toegang tot online resources.
Meer dan 1000 pagina’s.
Gebonden 14.95

Paperback

ANATOMY&PHYSIOLOGY

PROFITEER VAN ENORM VEEL VOORDEEL
Wetenschappelijke boeken, dvd’s en cd-roms
tegen spotprijzen. U vindt het allemaal op het
Boekenfestijn van 14 tot en met 17 december in
Flanders Expo. Profiteer 4 dagen lang van
boekenvoordeel en een groot actueel aanbod.
Een half miljoen boeken, cd’s, multimedia en
spelletjes liggen overzichtelijk uitgestald.
Speciaal voor studenten is er een ruime keus
aan wetenschappelijke boeken en literatuur.
Gratis toegang en parkeren! Waar vindt u dat
nog? Snuffel op uw gemak rond en laat u over-
tuigen. Kunt u niet direct vinden wat u zoekt? 
De informatiebalie helpt u graag verder.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

EYEWITNESS

SPAIN

5.95

9.99

6.75
NU

De klassieke oudheid is een schatkamer van
verhalen. Goden, halfgoden, helden, reuzen,
nimfen, koningen en boeren. Lees over het
ontstaan van de wereld, Rome en de
Trojaanse oorlog. 
Ruim 316 pag. 
dikke bundel.

GRIEKSE EN ROMEINSE 
MYTHEN EN SAGEN

TO
P

20
5 jaar

WHY PAY MORE?

DARWIN
Waar het allemaal mee begon.

NU

THE ORIGIN OF SPECIES

· BESTSELLER ·

4.95

REIZEN&LANDEN

DOUGLAS ADAMS
Alle over deze filmproductie in
een bundel van 5. In fraaie 
cassette.

NU

S F & F A N T A S Y  S T U N T S

HITCHHIKER TRILOGY

Professioneel pokerspel, luxe
uitvoering. Incl. handleiding,

grote kaarten, fiches én
unieke ansichtkaarten. 

POKERSPEL

7.50

7.95

NU

A Brand-new major atlas.
The first complete look of
the earth - The beginning
of solar systeem to the
present.

Uitgebreid hulpmiddel
voor het oplossen van
problemen bij het
gebruik van Linux.
Heldere omschrijving en
help desk. 

LINUX TROUBLESHOOTING
BIBLE

JE SLAAGT ALTIJD VOOR EEN LAGE PRIJS

Kortingen tot 90%

9.95NU

PHILOSOPHY
THE QUEST FOR TRUTH
Experts geven antwoord op 19
sleutelvragen. Met diepgaande
pro/con dialogen en negen nieuwe
artikelen.

NU

HONDERDEN
STRIPS

ALLE SUS EN WIS1.25

12.50NU

CASSELL’S ATLAS OF
EVOLUTION

· ALLEEN OP DE BEURS ·
JOHN GRISHAM

NU
vanaf

4.95



12.50

4.95

SCIENTIFIC&
COMPUTER BOOK
SALE

4 dagen lang verplaatst De Centrale Boekhandel het complete
magazijn naar Gent. Dit unieke jaarlijkse evenement trekt
duizenden bezoekers. Alles gaat weg voor een 
fractie van de oorspronkelijke prijs. Soms verkleurd 
of met ezelsoor; het voordeel spreekt boekdelen.

3.95

STUDENTENWALHALLA 
Literatuurlijsten welkom! 
Vele bekende uitgevers nu voor bodemprijzen. 
- Williams - McGraw Hill - Saunders -  Oxford - 
- Prentice Hall - Wiley - Mosby -
- Addison Wesley - etc. etc. etc. -

Laatste nieuws!

De Centrale Boekhandel is organising a huge
scientific book sale. Lots of special offers.
Thousands of titles in every specialism.
Textbooks, manuals, atlasses, dictionaries -
too much to mention here! 
Prices make a world of difference.

★ AGENDA’S ★ SCHRIFTEN ★
★ KALENDERS ★

★ KERSTKAARTEN★ 
★ DUMMYBOEKEN ★

★ SPELLEN ★ PUZZELS ★ 
★ ETC. ETC. ETC.★

★ Kerst&Cadeaumarkt ★EXTRA

NU

LONGSTAFF
Een tijdloos textbook voor iedere
geneeskunde student. Unieke
illustraties, 436 pagina’s met
ruime index.

NEUROSCIENCE

HETBOEKENFESTIJN
BOOKFESTIVAL

WHY PAY MORE?

COËLHO
27e druk.
Het ‘Rode boekje’ voor de medische
terminologie.

7.50

New 16th ed. Dit is hem:
de bijbel voor PC-
gebruikers! Vergeet alle
andere.
Normaal US $ 49.99

NU

➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧TOP10 LITERATUUR ➧MULTIMEDIA 
➧DRAMA ➧ARCHITECTUUR ➧JEUGDLAND ➧BUSINESS ➧KUNST
➧MUZIEK ➧REIZEN ➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY
➧WOORDENBOEKEN ETC. 

14.95

Z A T / S A T

16
D E C .

10-18 H

Z O N / S U N

17
D E C .

10-18 H

V R I J / F R I

15
D E C .

10-21 H

FLANDERS EXPO
GENT

Hal 8 · 10.000 m2

Bus 76·77·78
Snelweg E40 uitrit14
www.boekenfestijn.com

03 820 72 58
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VOORVERKOOP
KOM MET DEZE BON 

NAAR DE AFD. ‘PREMIE’. 
Kies uit 3 fraaie titels 

(het aantal per titel is beperkt). 
Eenieder is welkom 

op DONDERDAG 14 DECEMBER
van 10 tot 21 uur.

DUBBEL LEZERSVOORDEEL 

VOOROPENIN
G&

GRATIS
 B

OEK 

Heerlijke 
soepgerechten

U heeft de soep nog 
nooit zo lekker gegeten!

Bijzondere recepten
waarmee u uw familie/vrienden verrast.

Motti Wind  
Maxim Biller
Biller richt opnieuw ravage aan,
onbesuisder en eerlijker dan hij
ooit deed. Scherpzinning en
provocerend.

De Goddeloze Amor 
Hans-Ulrich Treichel

Een wonderlijk mooie, ironische maar
ook treurige liefdesgeschiedenis. 

Een verhaal vol desillusies, er valt
veel te lachen om de anti-held.

DISCOUNTS UP TO 90%

10.000 Muziek cd’s&dvd’s
Extra

National Geographic staat op een-
zame hoogte. Uniek systeem met
tijdbalken en uitklap platen. Ruim
6000 jaar geschiedenis in 665 pag. 
Nieuwste editie 

NU

VISUAL HISTORY OF THE  WORLD

Het verhaal van een contro-
versiële theorie. In een vlotte,
uiterst toegankelijke en zeer
brutale stijl schetst Magueijo zijn
eigen denkprocessen. Of de
‘gevaarlijke’  ideeën bewezen
kunnen worden, zal de tijd
leren.

SNELLER DAN DE SNELHEID 
VAN HET LICHT 

NU

NU

UPGRADING AND
REPAIRING PCs

TOP10 TITELS
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

T I JDE L I JK  AAN WEGGEEFPR I JZEN

VOORVERKOOP/PRESALE
D O N / T H U 14 D E C . 10-21 H• •

SAHARA

6.95

MICHAEL PALIN
Dit is Palin op z’n best. Beleef het
mee in dit prachtige boek over een
uniek stukje aarde.
Normaal $ 29,95 

NU· CADEAUTIP ·



“Making the money work 
for the people”

Een dikke 30 jaar geleden hield  Peter Piot  zelf nog de zitjes van de Gentse auditoria warm, 
tegenwoordig is hij voorzitter van  UNAIDS , het aidsprogramma van de Verenigde Naties. In 
een exclusief interview met Schamper schetst hij de stand van zaken in de strijd tegen de 
meest ingrijpende ziekte die de hedendaagse wereld teistert. 

 ROELAND EN LAURENS 
 ILL. PIETER 

 De toestand blijft, voornamelijk in zuidelijk 
Afrika, dramatisch. Gelooft u zelf dat het tij 
nog te keren is? 

 “Ja, ik geloof daar zeker in, omdat de 
feiten dat ook aantonen. Veel landen in 
Oost-Afrika, zoals Oeganda of Kenia, 
zien een daling van het aantal nieuwe 
aidsgevallen. We moeten wel een  lange 
termijnvisie hebben, want de ziekte zal 
niet op een paar jaar onder controle ge-

bracht worden. Maar als je kijkt waar we 
vijf jaar geleden stonden, is er al een heel 
grote verandering. Alleen in Zuid-Afrika 
niet en dat is een groot probleem.” 

 Hoe heeft de epidemie in Afrika zo’n gigan-
tische proporties kunnen aannemen? 

 “Dat is een vraag die ik me dikwijls 
gesteld heb. Ten eerste moeten we kij-
ken naar de achtergrond: Afrika is het 

armste continent, en er is bijgevolg geen 
geld voor aidsbestrijding. Er is een totale 
ontkenning van de problematiek door 
het  leadership  in Afrika, dat miljoenen 
doden gekost heeft. Al die presidenten 
en eerste ministers dragen een zware 
verantwoordelijkheid. Ook de arbeids-
verdeling die, zeker in landen waarin 
men onder apartheids- of koloniale re-
gimes leefde, ervoor gezorgd heeft dat 
miljoenen mannen alleen zaten in hos-
tels en vrouwen in de prostitutie zijn te-
rechtgekomen, is één van de zaken die 

een rol heeft gespeeld. Seksueel gedrag 
staat nu eenmaal niet los van een zekere 
maatschappelijke context.” 

 Doet Europa wel genoeg moeite om aids 
te bestrijden, zeker als je bedenkt dat er 
toch een heuse epidemie woekert in Oost-
Europa? 

 “Het antwoord is neen. Europa doet 
niet genoeg. Ten eerste zien we in elk 

West-Europees land een stijging van het 
aantal besmettingen. Men denkt nog te 
veel dat aids maar een Afrikaans pro-
bleem is. Ten tweede heb je aan onze 
grenzen in Oost-Europa een geweldige 
epidemie. Een miljoen Russen en meer 
dan 1 procent van de Oekraïnse bevol-
king is besmet. Ook in de Baltische sta-
ten, nieuwe lidstaten van de EU, is er een 
groot probleem. Dat moet ten eerste 
besproken worden op politiek vlak, op 
het niveau van de eerste ministers, op de 
Europese Raad. Ten tweede moet aids 
op het vlak van buitenlands beleid op 
de agenda staan wanneer men met de 
aanpalende landen in dialoog gaat, zo-
als men bijvoorbeeld al met Tsjernobyl 
doet.” 

 Eerst heeft men opportunistische infecties 
aangepakt, later kwamen er anti-retrovi-
rale middelen, maar er is nog steeds geen 
cure voor  HIV . Hoe ziet u de vooruitzichten 
op het vlak van de behandeling? 

 “De echte wetenschappelijke door-
braken zijn er geweest op het vlak van 
de behandeling. Zoals je zegt: het is geen 
genezing, maar toch is het een spectacu-
laire vooruitgang. Op het vlak van pre-
ventieve technologie is er echter niets in 
zicht. Regelmatig worden door de media 
of door een onderzoeker zelf aangekon-
digd dat er een ontdekking is gebeurd, 
op basis waarvan men een vaccin zou 
kunnen maken. Zo kondigde de toen-
malige Minister Van volksgezondheid 
van de Verenigde Staten in 1984 aan dat 
de Amerikaan  Bob Gallo  de oorzaak 
van aids had ontdekt, wat al een eerste 
onwaarheid is. Verder zei hij dat er bin-
nen de vijf jaar een vaccin zou zijn. Dat 
is ondertussen al 22 jaar geleden. Uit 
praktische overwegingen houden we er 
bij  UNAIDS  in elk geval geen rekening 
mee dat er een vaccin zou komen. Als er 

SCHAMPER SPRAK MET UNAIDS-VOORZITTER PETER PIOT.

IN T ERVIEW



dan een zou komen, passen we ons wel 
aan.” 

 Is er binnen de farmaceutische industrie 
wel bereidheid om de strijd tegen aids te 
laten primeren op fi nanciële belangen? 

 “Elke industrie is er natuurlijk in de 
eerste plaats op gericht om winst te ma-
ken, het heeft geen zin dat te ontkennen. 
Maar er bestaat zeker een grote stimu-
lans voor de farmaceutische industrie 
om onderzoek te doen naar aids-rem-
mers, want er is een grote markt in de 
rijke landen. Indien aids niet zou voorko-
men in Europa en Noord-Amerika, zou-
den we met het hetzelfde probleem kam-
pen dat we bv. hebben met malaria; dan 
zou er ook geen onderzoek meer naar ge-
daan worden. Maar nu worden er grote 
winsten gemaakt in het Noorden en dat 
moet ook zo blijven. Dat is nu eenmaal 
de manier waarop we veel lagere prijzen 
kunnen bekomen voor de armere landen 
en waarop we aan generische kopieën 
kunnen raken.” 

 In welke mate vormt religie een hindernis 
in de bestrijding van aids? 

 “Religie kan zowel een hindernis als 
een bondgenoot zijn in de aidsbestrij-
ding. Kerkelijke organisaties doen vaak 
veel meer dan de overheid, zeker als 
het gaat over ziekenverzorging. Het is 
echter op het gebied van preventie dat 
er problemen zijn, vooral dan wat con-

doomgebruik betreft. Maar ook daar heb 
je mensen als  kardinaal Danneels  die 
daar geen problemen mee hebben, ter-
wijl aan de andere zijde conservatieve 
krachten binnen de Kerk dwarsliggen. 
Wat we op dit moment zien op het ter-
rein is een kentering, men kan z’n ogen 
niet  forever  dichthouden. Enfi n, dat kan 
men natuurlijk wél, maar de zaken zijn 
dus wel degelijk aan het veranderen. We 
werken samen met moslims, met boed-
dhisten, met een beetje vanalles. Net zo-
als de Kerk zijn al die religies nu eenmaal 
geen monolithische blokken.” 

 Heeft  UNAIDS  voldoende slagkracht om iets 
te verhelpen aan de aids-epidemie? 

 “Nee, wij hebben niet genoeg slag-
kracht. Wij zijn ook maar met 850 men-
sen in ontwikkelingslanden over de hele 
wereld. Maar wat wij doen, is gebruik ma-
ken van grote organisaties. Onze interne 
slogan is  “making the money work for the 
people” . We zorgen ervoor dat al het geld 
dat er is niet vastzit in de bureaucratie, 
dat het niet verdwijnt in de zakken van 
mensen, dat het gebruikt wordt voor za-
ken die het verschil uitmaken. Door te 
werken met dergelijke hefbomen hebben 
we in elk geval veel meer invloed dan ons 
budget alleen.”   •

AIDS IN CIJFERS
 Vorig jaar was goed voor 4,1 miljoen 

nieuwe besmettingen en de ziekte eiste 
2,8 miljoen doden. Op dit moment 
lopen er op de wereld 38,6 miljoen 
mensen rond met  HIV , waarvan 24,5 
miljoen in Sub-Saharaans Afrika. 60% 
van de nieuwe besmette personen in 
Sub-Saharaans Afrika zijn vrouwen. 

 In landen zoals Swaziland, Botswana 
en Zuid-Afrika is respectievelijk 33%, 
24% en 19% van de volwassen bevolking 
(15 – 49 jaar) seropositief. De levensver-
wachting in die landen is met meer dan 
20 jaar gezakt onder invloed van aids. 

 In Sub-Saharaans Afrika steeg het 
aantal mensen dat toegang heeft tot 
anti-retrovirale middelen tussen 2003 en 
2005 van 100.000 naar 810.000, nog steeds 
nauwelijks 3% van de besmette mensen.  

Globaal gezien lijkt de aids-epid-
emie te stabiliseren, al stijgt het aantal 
besmettingen in heel wat landen 
nog. Vooral in het Oostblok is er een 
explosieve groei van het aantal besmet-
tingen: zo is het aantal besmettingen in 
Oekraïne op vijf jaar tijd verdubbeld. 
1,4% van de volwassen bevolking is 
besmet, waarvan 1,1% in Rusland. 

 Ook in ons land blijft het aantal 
besmettingen stijgen. Op twee jaar tijd 
steeg het aantal seropositieven van 
11.000 naar 14.000. 

 (Bron: UNAIDS-Rapport 2006)  •



Apocalypse nog niet now.

 MAARTEN 
 ILL. MAARTEN 

  “Planeet aarde is altijd al aan veran-
dering onderhevig geweest. Wij koesteren 
gewoon te veel de illusie dat alles altijd zal 
blijven zoals het is.”  Ziedaar de woorden 
van professor De Dapper, fysisch geo-
graaf en een man die erin slaagt om het 
zonder apocalyptische metaforen over 
de opwarming van de aarde te hebben. 
Een ontnuchterend gesprek met een 
warm wetenschapper. 

 ‘An inconvenient truth’, de documentaire 
van oud-presidentskandidaat van de VS Al 
Gore, heeft al heel wat stof doen opwaaien; 
ook in de Belgische politiek. Terecht vol-
gens u? 

 “Ik vind Gore’s optreden nogal gro-
tesk. Hij doet mij een beetje denken aan 
Mozes die van de Sinaïberg naar bene-
den komt en ons eens  the truth  komt 
vertellen. Het is vooral het gebruik van 
het woord ‘waarheid’ dat me stoort aan 
zijn uiteenzetting. Klimaatverandering 
is een ontzettend complex gegeven en 
daar is gewoon geen eenduidige waar-
heid over.” 

 BLANDIJNGAARDEN 

 U twijfelt niet aan de opwarming van het 
klimaat; waar knelt het schoentje dan wel 
volgens u? 

 “Kijk, klimaat is een constructie 
van de geest, je maakt enkel ‘het weer’ 
mee: de dagelijkse uiting van tempera-
tuur. Klimaat is een gemiddelde. Het 
probleem bij de hele discussie rond 
klimaatsopwarming is dat men te veel 
gebruik gemaakt heeft van het  hockey 
stick -model van Mann. Dit model toont 
aan dat de temperatuur vanaf het einde 
van de 19e eeuw erg stijgt. Verscheidene 
wetenschappers stellen dit model nu 
in vraag, want het houdt geen rekening 
met de bewogen voorgeschiedenis van 
het klimaat. Zo was het in de middeleeu-
wen warmer dan nu; op de Blandijn had-
den we dan bv. bloeiende wijngaarden. 
Rond 1870-1880 bereikte de gemiddelde 
temperatuur dan weer een dieptepunt. 
Sindsdien werd het steeds warmer. Als 
je dus enkel met die befaamde ‘hockey 

stick’ rekening houdt, dan krijg je uiter-
aard een vertekend beeld, want de vele 
honderden jaren vóór het einde van de 
19e eeuw zijn er niet in rekenschap ge-
bracht.” 

 Maar wat dan met de vervuiling van de 
mens – de enorme uitstoot van broeikas-
gassen – die de opwarming een serieus 
duwtje geeft? 

 “Vanuit de hoek van de aardweten-
schappers is er serieuze twijfel of de 
klimaatsopwarming uitsluitend aan de 
mens te wijten valt. Geografen zijn ge-
woon om zaken in een heel breed kader 
van ruimte en tijd te zien. De opwarming 
van nu is eigenlijk niet uitzonderlijk. Ui-
teraard produceert de mens massaal 
veel CO2 sinds de industriële revolutie; 
maar is dit wel de oorzaak van de op-
warming? Er zijn namelijk ook natuur-
lijke factoren in het geding; zo toonde 
een Deense collega onlangs aan dat de 
zon niet op een constante manier ener-
gie produceert. Ook de zon zou dus een 
rol kunnen spelen in de opwarming van 
het klimaat. Alle studies die aantonen 
dat de mens dé grote veroorzaker is van 
de opwarming, steunen op computer-
modellen. Maar klimaat is een bijzonder 
complex iets. Het is iets dat sowieso heel 
moeilijk in een model te vatten is, dus in 
welke mate zijn dergelijke modellenstu-
dies waardevol?” 

 STATE OF FEAR 

 Is het dan allemaal volstrekte onzin wat 
men de laatste tijd in de media verkondigt, 
namelijk dat men dringend de uitstoot van 
CO2 moet minderen voor de gevolgen niet 
meer te overzien zijn? 

 “Mij stoort het dat men een ‘State of 
Fear’ aan het creëren is, om er een aantal 
beslissingen door te krijgen. Men over-
drijft dus, maar misschien moét dat wel, 
ik ben geen politicus. Het probleem is 
dat wanneer men te vaak waarschuwt 
voor ‘de wolf ’, men op de duur niet meer 
opkijkt bij zo’n waarschuwing en de 
mensen dus ook niet meer zullen rea-
geren als ‘de wolf ’ er  is . Men heeft mo-
menteel een heilig geloof in modellen 
die maar  benaderingen  van de wijsheid 
zijn. Het probleem is dat er zelfs voor-

spellingen gedaan worden aan de hand 
van die modellen, wat enorm moeilijk is. 
Anderzijds wordt er te weinig rekening 
gehouden met wat er in het verleden ge-
beurd is, wat we dus wél met zekerheid 
kunnen stellen – zoals die hoge tempe-
ratuur in de middeleeuwen waar ik het 
al over had.” 

 Is Kyoto dan een maat voor niets? 
 “Zeker niet. Ik ben dan ook helemaal 

geen tegenstander van Kyoto, want het 
is daar pas dat men voor het eerst inzag 
dat milieuproblemen mondiaal zijn en 
mondiaal dienen worden aangepakt. 
Daarom is alles er nog niet goed aan, 
hoewel het als vehikel heel belangrijk 
is.” 

 ADAPTEREN, JONGENS! 

 Wat is er dan minder goed aan Kyoto? 
 “Momenteel wordt alle geld en po-

litieke energie gestopt in het proberen 
omkeren van de zaak. Dat is eigenlijk 
verspilling, want wat men ook doet, de 
temperatuur zal de komende decennia 
stijgen. Men zou in plaats van dat grote 
geld in die zogenaamde ‘mitigation’ te 
stoppen, het aan ‘adaptation’ moeten 
spenderen: aanpassing. Hoe gaan we 
om met de stijging van de zeespiegel die 
eraan zit te komen? – Hele deltagebie-
den (de Nijl, Bangladesh…) worden be-
dreigd en het zijn – weer – voornamelijk 
de ontwikkelingslanden die er de dupe 
van zullen zijn. Gelukkig begint men dat 
nu eindelijk in te zien.” 

 Er is dus wel degelijk verdeeldheid over de 
oorzaken van de klimaatsopwarming. 

 “Zeker. De modellen evolueren zo 
vlug dat de politiek niet meekan: zo staat 
er in het tijdschrift Nature elke week wel 
iets over het klimaat. Bepaalde studies 
tonen zelfs aan dat het afkoelt.  

Het probleem is dat men spreekt over 
‘dissidente’ wetenschappers, die niet 
meepraten met de ‘mainstream’. Het 
gaat soms over ‘believers’ en ‘non-be-
lievers’, iets wat volgens mij thuishoort 
in de religie en niet in de wetenschap. 
‘Consensus’ in de wetenschap is nog zo’n 
misvatting: alsof een wetenschapper 
tegen zijn eigen weten in iets toegeeft. 
Elke wetenschapper toont met zijn ar-
gumenten iets aan en als een ander met 
zijn argumenten dat dan weerlegt, dan 
zal dat aanvaard worden. Maar dat is 
geen consensus. Relativeren, dat is wat 
er te weinig gedaan wordt als het over 
klimaatverandering gaat. En het is de 
taak van een universiteit om een denk-
tank te zijn die relativeert.”   •

KLIMAAT OP HOL. SCHAMPER HOLT MEE.

Heeft u ook al uitgevers aangeschreven om uw memoires over 
‘den tyd dat het nogh koud was ende vriesde’ te publiceren 
over een goeie vijftig jaar? Bent u de sauna in uw achtertuin 
stilaan aan het ombouwen tot wintertuin? Vermijdt u ten 
stelligste elk koolstofdioxide producerend tuig om de wereld 
van de desastreuze gevolgen van de klimaatsopwarming te 
behoeden? – Hou dan hier halt.
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De draad kwijt?

Een bezorgde studente zond Schamper een zelfgeschreven 
opiniestuk over de mogelijke gevolgen van draadloze toepas-
singen voor de gezondheid. Moeten studenten naast wanke-
le trappen en omvallende muren nu ook oppassen voor het 
draadloze netwerk van de UGent, of mogen we onze laptops 
vanaf nu minder innig omhelzen?

 BREGT 

 We weten niet of u het ook doet, maar 
wij bladeren in onze krant meteen door 
naar de opiniepagina’s. Gefundeerde 
meningen van mensen wiens leven al 
jaren in het teken van een bepaalde pro-
blematiek staat of gewoon de mening 
van een toevallige voorbijganger die wel 
eens een artikel over iets heeft gelezen; 
we krijgen er maar niet genoeg van. 
Liefst hebben wij onze meningen over 
de Grote Zaken der Aarde, maar een on-
derwerp dat aansluit bij onze persoon-
lijke levenssfeer kan ons van tijd tot tijd 
ook nog wel boeien. 

 Wat sluit er op dit moment zoal aan 
op onze levenssfeer? Een cola, net uit de 
automaat hierboven gehaald. Een hard-
werkende coördinator naast ons, iets 
met ruimtegevechten en  keizotte  mis-
sies voor ruimtedollars. En onze laptop 
voor ons, met daarin een draadloos net-
werkapparaat dat ons verbindt met het 
immer uitbreidende netwerk van deze 
universiteit. Handig, maar begin dit jaar 
stond in onze beminde opiniepagina’s 
wel dat onze hersenen daar danig van 
beginnen te koken. Oei? 

 VOORZORGSPRINCIPE 

 Vorige week kregen we van een be-
zorgde studente (die anoniem wenst te 
blijven – nvdr.) een opiniestuk over deze 
kwestie. Natuurlijk zijn we niet zo gek 
om daar een hele pagina aan te wijden, 
dat begrijpt u. Althans, niet zonder enige 
omkadering. Wij vroegen professor  Luc 

Martens , verbonden aan de vakgroep 
Informatietechnolgie en lokaal expert 
in de materie, om een aantal bezorgdhe-
den meer onderbouwd te becommenta-
riëren. James, een synopsis! 

 Het publieke debat rond de poten-
tiële gezondheidseff ecten van elektro-
magnetische straling, afkomstig van 
draadloze verbindingen, wordt volgens 
professor Martens nog te vaak gevoed 
door desinformatie. “Ik kan begrijpen 
dat studenten zich dan vragen beginnen 
te stellen, de controversiële berichten 
hebben bij de bevolking tot een hele 
grote risicoperceptie geleid.” 

 “Laat mij eerst het volgende ter ver-

duidelijking meegeven. De International 
Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection ( ICNIRP ) heeft normen opge-
steld op basis van vastgestelde en erken-
de thermische eff ecten (opwarming). In 
die normen houdt men rekening met 
een veiligheidsfactor van 50 zodat, als 
de norm niet wordt overschreden, geen 
thermisch eff ect mogelijk is in alle om-
standigheden. De Wereldgezondheids-
organisatie ( WGO ) volgt deze normen. 
België heeft nog eens een veiligheidsfac-
tor van 4 toegevoegd in zijn normen op 
basis van het zogezegde voorzorgsprin-
cipe.” 

 In het ons toegezonden opiniestuk is 
men er niet van overtuigd dat dergelijke 
maatregelen een adequaat antwoord 
bieden op de mogelijke gevolgen van 
de diverse stralingen die elke dag door 
ons lijf gaan. Immers: “De waslijst van 
verontrustende onderzoeksresultaten 
groeit gestaag aan. (…) Het tot stand ko-
men van een wetenschappelijke consen-
sus wordt verhinderd of vertraagd [door 
de industrie], waardoor ook de nodige 
veiligheidsmaatregelen uitblijven.” 

 Martens repliceert daarop: “De grote 
discussies ontstaan rond mogelijke niet-
thermische eff ecten bij lagere niveaus 
van de straling. Tot op heden zijn zulke 
eff ecten niet reproduceerbaar gevon-
den. Als er al iets gevonden wordt, is de 
studie ofwel slecht uitgevoerd of kan het 
gevonden eff ect niet herhaald worden 
in een identieke studie uitgevoerd door 
een andere onderzoeksgroep.” 

 Concreet pleit de bezorgde studente 
in haar stuk voor het volgende: “Mis-
schien moet onze universiteit over deze 
zaken eens bezinnen vooraleer door te 
gaan met de installatie van WiFi-net-
werken. Beschouw dit als een oproep 
om het voorzorgsprincipe in acht te ne-
men en de gezondheid van de studenten 
(en universiteitspersoneel) op de eerste 
plaats te zetten.” 

 Daar valt op zich niets tegen in te 
brengen. “Echter,” merkt de professor 
op, “dit principe wordt enkel toegepast 
als er duidelijke aanwijzingen zijn van 
een schadelijk gezondheidseff ect. Met 
de stand van zaken in het wetenschap-
pelijk onderzoek zijn er geen duidelijke 

aanwijzingen voor een schadelijk eff ect 
van elektromagnetische straling met 
een niveau onder de norm.” 

 “De straling afkomstig van de WiFi 
basisstations is lager (als men niet dicht 
bij de antennes kan komen) dan die 
van bijvoorbeeld naburige GSM-basis-
stations of van TV- en radiostations. 
Men kan zich dus afvragen of het WiFi 
vrijmaken van een Universitaire campus 
wat uithaalt. Daartegenover moet het 
positieve eff ect worden afgewogen: bv. 
het voordeel om met eigen laptop op het 
campusnetwerk in te loggen.” 

 DE STILLE KEMPEN 

 Waar kunnen studenten die het hele 
zaakje toch niet helemaal vertrouwen 
dan terecht voor informatie over het 
draadloze netwerk aan de UGent? Bij 
de helpdesk van de  DICT , tiens. Op een 
onderdeel van hun website (http://help-
desk.ugent.be/ugentnet/) vind je mak-
kelijk hoe je op het netwerk aansluit en 
waar dat zoal mogelijk is. Een korte blik 
op de lijst leert dat je jezelf maar best 
niet teveel vragen stelt over enige risi-
co’s. Of wel. Het is niet omdat wij vier 
jaar zelfstudie in de stille Kempen niet 
zien zitten, dat u dat ook moet denken. 
Volgens onze vrienden in de opiniepagi-
na’s is cultuurimperialisme immers  a big 
no-no .  

 Een laatste maal professor Martens: 
“We moeten er ons van bewust worden 
dat er wereldwijd meer en meer commu-
nicatie- en medianetwerken draadloos 
worden uitgebouwd. Aan iedere intro-
ductie van een nieuwe technologie zal 
er een zeker risico verbonden zijn. Het is 
aan de maatschappij om te oordelen of 
we dit risico willen nemen om de tech-
nologische vooruitgang mogelijk te ma-
ken en om de daarmee gepaard gaande 
hulpmiddelen te creëren die ons leven 
kunnen vergemakkelijken en ondersteu-
nend kunnen zijn voor allerlei sociale en 
maatschappelijke diensten.”  •

LIGT SCHADELIJKE DRAADLOZE STRALING OP DE LOER AAN DE UGENT?
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‘t Is nog lang niet gedaan met Daan

 JON EN SWAEF 
 ILL. WILLEM DE PUYDT 

 Daan regelt nog even een babysit 
voor zoontje Georges. Voor ons zit niet 
het ietwat pedante geniale brein dat we 
kennen van op het podium. Daan is een 
aimabele papa die liedjes zingt om de 
kost te verdienen. Terwijl hij de ene siga-
ret na de andere opsteekt (je moet toch 
een beetje rock ’n roll blijven) vertelt hij 
over zijn dromen en over de lange weg 
naar het succes. Daar hoorde zelfs een 
diploma bij, stel je voor.  

 “Ik had een soort deal met mijzelf 
gemaakt: op je 19e kun je moeilijk al 
stoppen met school, dus koos ik zomaar 
een richting. Eigenlijk wou ik schilder 
worden. Ik koos echter grafi sche vorm-
geving met in het achterhoofd later toch 
nog schilder te worden. Dan zou ik ten-
minste ook zeefdruk en fotografi e onder 
de knie hebben. Sint-Lucas in Brussel, 
grafi sche vormgeving: fout ingeschat. 
Eén week uitgehouden… Ik heb toen 
tijdens de les modeltekenen een bordje 
gemaakt om mee te gaan liften richting 
Antwerpen. Daar ben ik toen aan de Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kun-
sten ook met grafi sche vormgeving be-
gonnen. Eigenlijk was dat een beetje uit 
gemakzucht, weet je. In Brussel was het 
veel moeilijker dan in Antwerpen. Maar 
zo had ik tenminste nog een beetje tijd 
vrij om met muziek bezig te zijn.” 

 ARMEENSE JOOD 

 Met je toemalige groep Citizen Kane had je 
toen al in de fi nale van Humo’s Rockrally 
gestaan? 

 “Ja. Citizen Kane was een trio dat 
synthesizerpop maakte. We werkten 
toen ook met een drummachine. Na-
tuurlijk vielen wij daar op tussen alle 
andere rockgroepen. Uiteindelijk heeft 
een rockgroep gewonnen. Echt welkom 
waren wij daar eigenlijk niet.”  

“In 1992 was mijn afstudeerproject 
het hoesontwerp van de cd van Volt 
(de opvolger van Citizen Kane, nvdr). 

Die plaat fl opte echter gigantisch waar-
door ik mij wel moést terugtrekken uit 
de muziekscene. Ik ben dan uiteindelijk 
afgestudeerd. Het was eigenlijk een uit 
de hand gelopen grap: was Volt niet zo 
gefl opt, dan was ik nooit grafi sch vorm-
gever geworden.”  

 Je ging aan de slag als grafi sch vormge-
ver? 

 “Op een bepaald moment zag ik er-
gens een bordje van één of andere Ar-
meense jood waarop stond:  We need 
packaging for soap . Daaronder stond een 
telefoonnummer en ‘1000 $’. Aangezien 
ik mijn andere studentenjobs à la ‘opdie-
ner in een restaurant’ beu was, ging ik 
achter mijn computer zitten en maakte 
een ontwerp voor een   überklassieke  
zeepverpakking. Een soort Sunlight-re-
mix, zo je wil. Die Armeen was daar zeer 
tevreden mee en legde dat geld op tafel. 
Zo werd ik, zonder het te weten, grafi sch 
vormgever.”  

“Dat was trouwens enorm hard wer-
ken. Een zestal jaar heb ik als zelfstan-
dig grafi sch vormgever gemiddeld 15 
uur per dag gewerkt. Toen kon ik slechts 
een paar uurtjes slapen en dronk ik bak-
ken koffi  e. Toch legde ik op die manier 
veel contacten binnen de platenbusines, 
aangezien ik veel platenhoezen heb ge-
maakt.” 

 Is het leven als artiest even zwaar? 
 “Neen, dit is een schoon leventje! 

Natuurlijk komt er heel wat bij kijken: 
optredens, repetities, studiowerk, het 
mixen en masteren, de hoezen en clips 
maken. Maar uiteindelijk ben ik niet 
voltijds bezig, terwijl het vijf keer beter 
marcheert dan eender welke fulltime 
job. Ik mag daar dus niet over klagen.” 

 Toch heb je het druk. De clip van je 
nieuwe single   

 Th e Player  heb je zelfs eigenhandig in 
elkaar gestoken? 

 “Ik had een clip nodig en wou me daar 
al lang eens zelf aan wagen. Het idee voor 
deze videoclip ontstond toen ik aan het 
fi etsen was in New York. Ik zat op mijn 

fi ets te denken: ‘_Shit_, dit wil ik eens 
voor een videoclip doen. Maar in plaats 
van een fi ets wil ik me dan op een wit 
paard hijsen.’ Ik zou echter onmogelijk 
een levend wit paard naar New York krij-
gen. Dus heb ik een mechanisch paard 
(een vélo met paardenhoofd, nvdr) laten 
maken en zijn we naar Berlijn afgezakt. 
Daar hebben we dan iemand op een oud 
Australisch  mobiletteke  gevonden die 
bereid was om met ons rond te gaan rij-
den. Het feit dat op de aftiteling van  Th e 
Player  dus  Directed by Daan  staat, heeft 
enkel en alleen te maken met de clip die 
op mijn idee gebaseerd is.” 

 Het is moeilijk om een Picasso te over-
schilderen 

  The Player  klinkt voor alternativo’s zeer 
poppy. Terwijl er nog geen  posterkes  van 
Daan boven het bed van popliefhebbers 
hangen. Vrees je niet tussen twee tafels te 
vallen? 

 “Eigenlijk krijg ik eerder een aantal 
stoelen van de twee tafels bijeen. Na-
tuurlijk vang ik meer wind als ik een 
hogere boom word en dan vooral in de 
zuiver alternatieve scène. Daar zal mijn 
huidige nummer twee-plaats in de hit-
parade waarschijnlijk ook wel iets mee 
te maken hebben. Commercieel gezien 
is Daan dus een succes, hoewel ik niet 
vind dat ik me teveel tot de populaire 
scène wend. Weet je, die verschuiving 
is ook een beetje een deel van een be-
paald menselijk mechanisme. Dat me-
chanisme zorgt ervoor dat iedereen 
ons graag ontdekt zolang we onbekend 
zijn. Los van de muziek die je op dat 
moment maakt, is het hip om een ar-
tiest goed te vinden die nog maar 1 of 2 
platen gemaakt heeft. Hetzelfde mecha-
nisme zorgt ervoor dat het dan opeens 
hip wordt om diezelfde artiest slecht te 
vinden van zodra hij bekender wordt. 
Met deze nieuwe plaat wist ik dat dit op-
nieuw in bepaalde mate zou gebeuren.” 

  Talk of the day  zijn de ontslagen bij Volks-
wagen. Ten tijde van Renault stond je op 
het podium van Tien om te Zien met ‘Nooit 
meer Franse wagens’. Tijd voor een remix? 

 (lacht) “Vier op vier! Je bent al de vier-
de die mij dat hier komt vragen. Eigenlijk 
had ik er zelf nog niet eens aan gedacht. 
Blijkbaar is er toch veel vraag naar, hé. 
Ik denk dat ik straks eens  Wouter van 

VAN ZEEPDOZEN TOT HET EUROVISIESONGFESTIVAL 

Het is hot, draagt een cowboyhoed en stemt op de PS?  Daan 
Stuyven  heeft een nieuwe plaat en staat klaar om Europa te 
veroveren. Maar eerst nog een glaasje rode wijn en een bab-
bel met Schamper. “Dit is nu toch een schoon leventje, jong!”

MUZIEK
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Belle  (muzikant/producer, speelt ook 
bij Dead Man Ray, nvdr) ga contacteren, 
hij heeft die fi les nog liggen. Het zou ei-
genlijk het perfecte moment zijn om er 
een Duitse versie van te maken. Wist 
je trouwens dat ‘Geen Franse wagens 
meer’ uiteindelijk gecensureerd werd op 
de radio? Ik had dat nummer nochtans 
al voor de Renault-sluiting geschreven. 
Het was echter té grappig om het lied-
je niet op dat moment uit te brengen. 
Daarop is er een rondzendbrief naar alle 
radioprogrammatoren gestuurd met de 
uitdrukkelijke vraag ‘Geen Franse wa-
gens meer’ niet meer te draaien.” 

 Nationale ploeg redt België 

 Je verhuisde enkele jaren geleden van Ant-
werpen naar Brussel. Waarom? 

 “Soms heb je een wit blad nodig om 
een mooie tekening te kunnen maken. 
Het is moeilijk om een Picasso te over-
schilderen. Dus een beetje afstand kan 
geen kwaad. Naar Brussel komen was 
gewoon de resetknop.” 

 Je koos voor Elsene uit afkeer voor de Vla-
mingen in Schaarbeek. Komt die refl ex van 
thuis uit? 

 “Nee, dat is meer mijn eigen keuze. 
Dat komt vanuit een enorm simpele re-
denering: ik spring graag in mijn auto en 
rij het land rond en alle plaatsen die ik 
zie, vind ik mooi. Ik vind zo’n rondrit een 
les in verdraagzaamheid. Ik hou van Bel-
gische surrealistische kunstenaars die 
uit de verschillende taalgemeenschap-
pen komen. Dat is een soepje. Het was 
een beetje een raar idee om die twee cul-
turen samen te brengen, maar juist door 
dat te aanvaarden, vind ik dat je een heel 

gemengde, interessante en bloeiende 
cultuur krijgt. Die is veel mooier dan een 
strikt uitgezuiverde Vlaamse cultuur. 

 Mijn vorige en mijn huidige vriendin 
zijn allebei Franstalig en mijn zoontje 
spreekt Frans tegen mij. Ik ben belgicis-
tisch op alle vlakken. Ook in de muziek 
bijvoorbeeld. Ik kan evengoed genieten 
van een oude Bobbejaan Schoepen als 
van een Burt Blanca (Brusselse rock ’n 
roll zanger, nvdr).” 

 Je vertelt ook op tv dat u op de PS stemt. 
Een statement? 

 “De PS heeft natuurlijk een aantal 
problemen maar ik vind dat  Di Rupo  
wel goed bezig is. Ik kan mij beter vin-
den in zijn milde aanpak van commu-
nautaire problemen dan in de aanpak 
van sommige Vlaamse politici. Het was 
dus niet zomaar een onbezonnen keuze 
om voor de PS te stemmen. Maar voor 
alle duidelijkheid, ik mocht toen drie 
stemmen uitbrengen waarvan ik twee 
keer op de sp.a en maar één keer op de 
PS heb gestemd. Hiermee speel ik ook 
een beetje met het publiek. Ik meen dat, 
maar ik weet ook welk eff ect dit heeft. 
Er zijn al genoeg mensen die een tegen-
overgestelde politieke mening verkondi-
gen, ik off er mij dus maar op.” 

 Je wil België redden? 
 “Neen, neen. Het is eigenlijk de natio-

nale ploeg die België redt. Meer dan het 
koningshuis houdt de nationale ploeg 
België bijeen. Daarom steekt de Vlaam-
se gemeenschap zoveel geld in vlaggen 
die je ziet bij allerlei koersmanifestaties. 
Die vlaggen worden gesponsord. Op 
een gegeven moment gaf de Vlaamse 

gemeenschap vlaggen met de Vlaamse 
Leeuw aan wielerploegen. De ploeg die 
erin slaagde het meest een Vlaamse 
Leeuw in beeld te brengen, kreeg dan 
wielertruitjes cadeau. Daarom staan er 
altijd zoveel mensen te zwaaien met de 
Vlaamse Leeuw, niet omdat er zoveel 
mensen overtuigd zijn.” 

 EUROVISIESONGFESTIVAL 

 Is het buitenland nog een doel? 
 “Ik ben blij met alles wat er tot nu toe 

gebeurd is. Maar het zou tof zijn. Ik ben 
graag op de baan, dus ik heb heel veel 
zin om te gaan touren. Het is eens het 
goede moment voor mijn platenfi rma 
Pias. We gaan de cd zeker in Duitsland 
en Frankrijk uitbrengen.” 

 Het Eurovisiesongfestival is een mogelijk 
opstapje? 

 “Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan 
omdat ik aan de preselecties moest deel-
nemen. Ze zouden blij moeten zijn dat 
ik wìl meedoen. De redenering is nu om 
het via Wallonië te proberen. Dat zou 
goede publiciteit zijn. De  RTBF  is echt 
een fantastisch instituut. Geen enkele 
andere zender heeft tot nu toe een docu-
mentaire van meer dan een uur over mij 
willen maken. De  RTBF  heeft dat twee, 
drie jaar geleden al gedaan, toen ik daar 
nog totaal onbekend was. Het is dus 
weer typisch dat de  RTBF  dat wel ziet 
zitten. Maar het zou wel tof zijn om voor 
de  RTBF  aan het Eurovisiesongfestival 
deel te nemen.” 

 Daan staat live in de Vooruit op 
12/12/2006. De nieuwe cd  Th e Player  is 
uit bij Pias.  •



Niets is de bedoeling

DRIES EN SIMON

Na een eind zwerven over een be-
hoorlijk duister industrieterrein vinden 
ondergetekenden dan toch het repeti-
tielokaal waarin gitaristen Midgaars en 
Hiëronymus, zanger Barditus en drum-
mer Svein zitten te bekomen van een re-
petitie. Met in de achterzak de pas uitge-
komen liveplaat Live in Amsterdam waar 
ze als voorprogramma van Sunn O))) 
speelden, is het vast wat rustiger zitten. 
En toch komt begin volgend jaar al De 
Ware Hond uit, als we even goed geteld 
hebben, het zevende studioalbum van 
Lugubrum. En dan nog beweren dat ze 
lui zijn. 

Waarom brengt een groep die beweert niet 
graag op te treden een liveplaat uit?

M: In de eerste plaats zijn we nogal 
lui, eigenlijk. Al dat gesleur en die ver-
plaatsingen, dat werkt op de zenuwen. 
Eigenlijk treden wij alleen op als we 
goesting hebben. We krijgen nochtans 
genoeg aanbiedingen voor optredens. 
Maar we doen het pas als er iets speci-
aals aan is, zoals in Hekelgem, waar de 
gast die voor het optreden zorgde, bereid 
was om met karkassen (van paarden, 
nvdr.) te sleuren. Daarvoor komen wij 
nog uit ons kot. Of zoals in Amsterdam, 
omdat het in de Paradiso was en we dus 
een goed geluid zouden krijgen. En in 
de andere plaats omdat Hiëronymus en 
Svein eigenlijk niet graag optreden. 

H: Onze optredens moeten goed zijn. 
Ofwel zijn de omstandigheden op het 
podium niet goed, ofwel is de organisa-
tie slecht. Ofwel is het eten slecht, of de 
drank. En aan het publiek hebt ge ook 
niets, eigenlijk.

Wat verwacht Lugubrum dan van een pu-
bliek?

H: goh, niks. (Algemene hilariteit) 

Dat ze bier geven, misschien. De combi-
natie van een degelijke organisatie, een 
goeie respons van het publiek, en zelf 
ontspannen staan spelen: dat maakt een 
goed optreden. Maar dat krijgt ge niet 
makkelijk. Als ge naar Live in Amster-
dam luistert, hoort ge bijvoorbeeld wel 
hier en daar wat geklap, maar voor de 
rest was het vrij stil in de zaal. 

B: Ik persoonlijk, zit te wachten op 
geile mokkes. Die zijn er veel te weinig. 
En als ze er zijn, dan zijn ze niet gewillig 
genoeg. (mompelt nog wat dingen bin-
nensmonds)

DORST EN CULT

De ondertitel van de plaat is Midget Ro-
bes/Trampled Brass. Waar komt dat van-
daan?

M: Voor het optreden was Barditus 
op de saxofoon van Bhodidharma, die 
ergens op een trapje aan het podium lag, 
gaan staan. Maar tijdens het optreden 
wisten we daar eigenlijk nog niets van. 
Vandaar dat alles wat scherp klinkt: de 
lage tonen kwamen er niet echt door. En 
de midget robes, dat waren die gewaden 
van Sun O))). Die bestaan uit twee delen, 
en Barditus had daar eentje van over zijn 
hoofd getrokken. 

Jullie spelen ook wel eens in het buiten-
land. Hoe komt een groep als Lugubrum 
daar terecht?

M: We zijn in Londen geraakt via 
SKaldic Curse, een groep die we goed 
vinden en die daar op een festivalletje 
stond. Het was wel wat vreemd, want 
het publiek kende ons daar niet, maar 
de reacties waren vrij goed. En wij heb-
ben ons ook wel geamuseerd: we hebben 
daar al het bier afgepakt van de voorste 
rijen. B: Man, ik had dorst! Enfi n, ’t op-
treden zou wel beter geweest zijn indien 
we niet zo zat waren geweest. Maar we 
hebben toch een bepaalde cultstatus, 

dus het publiek vindt eugenlijk toch al-
les goed. Of we nu zat zijn of niet. 

H: Voila, dan maakt het niet uit wat 
voor publiek er staat.

De nieuwe plaat dan. Ligt ze in de lijn van 
het oude werk?

M: Goh, het is geen radicale breuk, 
maar het is toch anders dan de vorige 
platen. Ik kan het nu nog moeilijk be-
oordelen, maar voor mij is het toch iets 
anders. Het is de eerste keer dat we zo 
improvisatorisch hebben gewerkt. Al-
les is bijvoorbeeld live opgenomen; het 
eerste stuk in de Ardennen, in een kleine 
chalet die we voor het weekend gehuurd 
hadden.  We hebben daar gewoon alle 
meubels uitgegooid en zijn beginnen 
spelen. En dan hebben we hier in Gent 
nog een opname gedaan met de gitarist 
van Members of Marvellas aan de knop-
pen. De eerste keer trouwens dat we met 
een buitenstaander gewerkt hebben.

BOERSK EN BIER

Werkt zo’n buitenstaander verfrissend?

M: ’t is vooral wreed handig. Hiëro-
nymus was nogal gestresseerd van de 
Ardennen. Tegelijkertijd gitaar spelen, 
drinken en aan knoppen draaien, is niet 
gemakkelijk. 

Lugubrum heeft de naam jazzy metal te 
spelen. Is de nieuwe plaat, omdat ze zon-
der structuur is opgenomen, jazzier? Of wil-
den jullie gewoon een ruwe, ongepolijste 
plaat maken?

M: Er was niet echt een bedoeling, 
behalve om alles in één take op te ne-
men en er een organisch geheel van te 
maken. 

H: Eigenlijk ligt de nieuwe plaat dicht 
tegen Krautrock. ’t Zijn lange nummers, 
vier van ongeveer een kwartier elk. Het 
kabbelt zo wat voort. Wat ook ligt aan de 
manier van opnemen: op het moment 
zelf is er veel gespeeld, en dat staat ook 
op band, maar ge hebt dat niet bewust 
beleefd. M: We proberen iets eenmaligs 
te creëren, iets dat niet meer terugkomt. 
Vroeger, toen we begonnen, hebben we 
veel gedaan zonder ons vragen te stel-
len, of zonder te weten waar we nu pre-
cies mee bezig waren. En nu is dat een 
soort gewoonte geworden. Meestal is 
het de eerste take die goed is. Het moet 

LUGUBRUM KRIJST HET UIT

Al bijna vijftien jaar brouwt Lugubrum in de stoofschotel 
van de Gentse underground de meest vettige, succulente 
black metal. Relatief onbekend maar door al wat hip is bin-
nen de scene heftig anaal bemind, sudderen de peetvaders 
van de Boersk Blek Mettle rustig en eigengereid voort. 
Maakt zich op voor de release van een nieuwe plaat. Zoekt 
dwergen. En geeft interviews. Pintje, iemand?
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er allemaal in betrekkelijk korte tijd op-

staan. Dat werkt dan ook als stok achter 

de deur, van ‘het moet nu goed zijn’. Ik 

denk dus wel dat mensen zullen zeggen 

dat de plaat vrijer klinkt. Maar de reac-

ties zijn toch altijd anders dan ik ver-

wacht had. 

Lugubrum wordt nog vaak voorgesteld als 
de bier drinkende, wortel etende, Boersk 
Blek Metle spelende bende. Willen jullie af 
van dat imago?

S: Van dat bier niet echt. (algemene 

hilariteit) 

B: Die wortels, dat was een gewoonte 

van toen we in het bos zaten. We trek-

ken ieder jaar op expeditie naar de Ar-

dennen, en dan zitten we daar wortels te 

fretten en bier te zuipen. Wortels en bier 

zijn gewoon een goeie combinatie. 

M: Van dat boersk raken we kenne-

lijk toch niet helemaal af. We repeteren 

nu op ’n industriële site, dus is het mis-

schien niet echt meer gepast om het 

boersk blek mettle te noemen. Maar als 

mensen ons zo willen blijven zien, dan is 

dat maar zo. 

G: ’t Is ook geen kwestie van ergens 

vanaf te raken. Niets is de bedoeling, 

denk ik.

DWERG EN STANK

Nochtans hoor je her en der dat de sound 
van Lugubrum geïmiteerd wordt. Mag er 
een Lugubrum-coverband opstaan?

M: Ik weet niet of er mensen zijn die 

ons geluid echt volgen. Ik weet zelf niet 

of wij bewust een geluid creëren. ’t Is 

wel zo dat we snel zijn afgestapt van het 

black metalconcept met corpsepaint en 

omgekeerde kruisen, en teksten over 

oorlog en dood, en wat nog allemaal. We 

hebben het iets dichter bij onze eigen 

leefwereld gebracht. Noorse bands heb-

ben fjorden, en bands uit het Oostblok 

de steppe. Maar bij ons is er eigenlijk 

niet veel: bier, klei en wat dwergen, en 

dat is het. Dan krijg je bijna automatisch 

‘boersk’. 

B: Als het dwergen zijn die ons cove-

ren, is er geen probleem. Op voorwaarde 

dat het kleine dwergen zijn. Zo klein mo-

gelijk.

Jullie zijn op zoek gegaan naar een dwerg 
als groepslid. Is jullie dat ooit gelukt? En 
wat moet de eventueel geïnteresseerde 
dwerg kunnen?

B: Eigenlijk niets. Zindelijk zijn, da’s 

het belangrijkste. 

M: Maar tot nu toe is het ons nooit 

gelukt om er eentje te vinden.

Waarom dwergen, eigenlijk? Waarom geen 
gebochelde, of iemand met ’n enorme 
klompvoet?

M: Omdat ze gemakkelijk te trans-

porteren zijn. Ge kunt er zo eentje in 

elke hand pakken. 

H: Ge kunt er uw gerief op zetten. Als 

ge er zo twee naast elkaar laat staan… 

B: ’t Is een ongeschreven waarheid: 

beter één dwerg, dan geen dwerg! (boert 

luid) Behalve in de zomer, dan stinken 

die dwergen ongeloofl ijk. De geur die 

daar dan vanaf komt, man, dat stinkt ge-

lijk tien reuzen.

ROTTEN EN LACHEN

Humor is een belangrijk element bij Lu-
gubrum. Waar stopt de grap en begint de 
sérieux ergens?

M: Ergens zijn we wel serieus in onze 
zever. Maar eigenlijk weten we zelf niet 
wanneer we serieus zijn, en wanneer we 
zeveren. 

H: Dat is ook erg subjectief. De ene 
mens vindt iets grappig, en de ander 
staat er naast te bleiten. Da’s ook met 
muziek zo. De ene hoort er dit in, de an-
dere dat…

Jullie hebben een behoorlijke back cata-
logue, een eigen platenlabel, en een fi kse 
cultstatus. Waar moet Lugubrum nog 
heen?

H: Pff … niks moet. We doen gewoon 
onze goesting. 

B: Er is maar één ding dat vaststaat: 
toen ik in ‘92 met een groepje begon, was 
ik op zoek naar een naam. En ik dacht: 
het moet allemaal een beetje luguber 
klinken. Daarom heb ik dat groepje dan 
maar Lugubrum genoemd. Wat er ook 
gespeeld wordt, het moet luguber klin-
ken, er mag dan nog een happy kantje 
aan zitten. In de volgende plaat zijn er 
bijvoorbeeld stukken die een beetje vro-
lijk klinken, maar dat is altijd lugubere 
vrolijkheid. Rottende lijken met een 
glimlach, dat is Lugubrum.

VOOR INFORMATIE, SAMPLES EN BE-
STELLINGEN KAN JE TERECHT OP: 
http://www.lugubrum.com/lugubrum/ 

of http://www.oldgreyhair.com/ •
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 SANNE 
 Gewapend met enkele vriendinnen, 

een paar stiletto’s en genoeg papieren 
zakdoekjes kan er niets meer mis gaan. 
Waarom is deze Bond vrouwvriendelijk? 
Ten eerste ziet Daniel Craig er een stuk 
beter uit dan de meeste van zijn voor-
gangers, altijd een surplus natuurlijk. 
Er komt zelfs een naaktscène met een 
zweepje aan te pas (de details zijn voor-
behouden aan de dames die de moeite 
doen zelf een kijkje te gaan nemen). Be-
langrijker misschien is dat Vesper Lynd, 
Bondgirl van dienst, meer heeft dan een 
stel lange benen en een stevige boezem. 
Ze is intelligent, speelt een cruciale rol 
en werpt zich daarenboven niet meteen 
aan James’ voeten. Je moet er even op 
wachten, maar uiteindelijk krijg je dus 
toch een fl inke portie romantiek voor-
geschoteld. Die mondt uit in een onver-
wachte apotheose in de – nu al legenda-
rische – slotscène.  

 Maar zal deze Bond “Footloose” of 
“Save the last dance” van de eerste plaats 
van de meidentop-10 stoten? De kans is 
zeer miniem, waarschijnlijk zal er nog 
veel trek- en sleurwerk van een manne-
lijke medemens aan te pas komen om de 
dames in de fi lmzaal te krijgen. “Casino 
Royale” blijft natuurlijk vooral veel actie, 
spanning, poeha, lijken die uit de kast 
komen gevallen en special eff ects,… en 
zo hoort het ook.  •

 RUBEN 
 ILL. PIETER 

 Op zondag 5 november trokken wij, 
en met ons 999 anderen, met kloppend 
hart en knikkende knieën naar de con-
certzaal van de  Vooruit . En wat kregen 
we er voor in de plaats? Kloppende knie-
en en een knikkend hart.  

 Want wat waren wij verloren in de 
ogen van voorprogramma  St Vincent ! 
Laat u door haar pseudoniem niet mis-
leiden:  Annie Clark  is wel degelijk een 
vrouw, en wat voor één. Ze bezit kijkers 
waar alleman spontaan voor smelt. Zo 
ook wij, en alras baden we om een teken 
des hemelen. En ziet: zij zong van  ‘Marry 
me…   John’. Droom aan diggelen, maar 
voorts: prachtig voorprogramma van 
een klein meisje met een grote gitaar. 
(En  check  dat  out  op myspace.com/
stvincent) 

 Werden onze gebeden dan toch ver-
hoord? Want wie kwam daar bassen in 
de begeleidingsband van  Sufjan Ste-

vens ? Juist… Die begeleidingsband was 
trouwens eerder een orkest te noemen: 

vijf blazers, percussionist, twee gitaris-
ten plus sexy bassiste (een pleonasme, 
we wéten het!). Zij kwamen in een soort 
van scoutsuniformpje en getooid met 
maskers en reusachtige vlindervleugels 
het podium op, gevolgd door de man 
waar het die avond allemaal om draaide: 
Sufjan Stevens. Ornitholoog in z’n vrije 
uren, maker van prachtplaten voor de 
kost. De man wil een plaat aan elk Ame-
rikaanse staat wijden (“  Illinoise  ” werd 
alvast tot ‘Beste Plaat van 2005’ verko-
zen door Humo’s TTT-redactie), maar 
maakt ondertussen ook persoonlijke 
platen. Uit beide plukkend stelde hij een 
schitterende setlist samen. Met daarop 
als laatste “  Chicago  ”, en als bis “  John 
Wayne Gacy Jr.  ”: onze twee favorieten 
uit “  Illinoise  ”. Wetend dat wij daarvoor 
reeds anderhalf uur hadden mogen ge-
nieten van de hemelse symfonietjes, Suf-
jans breekbare stem (+ grappige bind-
teksten!) en de betoverende projecties, 
is het te verstaan dat wij tot diep in de 
nacht de slaap niet konden vatten. Of lag 
dàt dan weer aan Annie?  •

IN DE VOORUIT: 
SUFJAN STEVENS

FILM:
EEN VROUWVRIENDELIJKE 

BOND?

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op 
gerecycleerd papier, gratis verspreid 
in alle faculteiten, resto’s en homes 
van de UGent.

Verantwoordelijke uitgever: 
Matthias Jacxsens, Sint-
Pietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,  
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur: Matthias 
Jacxsens

Coördinator & reclame: Axel de 
Backer (waarnemend coördinator: 
Wendy, want Axel maakt er maar een 
soepje van.)
Eindredactie: Andreas Faes (chef), 
Dries Vrijders, Sara Bossaert, Katrien 
Depecker, Maarten Hanssens, Julie 
Van Walleghem

Redactie: Gert “Mouton-
Rothschild” Boel, Pieter Bonte, Sara 
Bossaert, Simon ““ Calcoen, Axel de 
Backer, Katrien, Depecker, Frederik 
De Swaef, Stijn Debrouwere, Bert 
Dobbelaere, Stefaan Duc, Rien 
Emmery, Andreas Faes, Matthias 

“Château Pétrus” Jacxsens, Wouter 
Ryckbosch, Bregt Saenen, Wendy 
Schelfaut, Roeland Termote, Wim 
Van Lancker, Dries Vrijders, Laurens 
Lavrysen, Ruben De Winne, Leila 
Demarest, Julie Vanwalleghem, Niels 
Strobbe, Maarten Hanssens, Francis 
Beeckmans, Jon Burke, Simon 
Leenknegt, Sanne Huysmans

Vormgeving: Stijn Debrouwere 
(chef), Matthias Jacxsens, Gert Boel, 
Pieter Bonte, Wim Van Lancker (web)

Cartoons: Bruno Claeys, Axel de 
Backer

Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert 
Dobbelaere, Pieter Morlion

�
Reacties, grieven en lofbetuigen 

zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.

De redactie heeft alle recht om 
uw inzending niet te publiceren, 
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 WENDY 

 De blokperiode is lastig, dat zullen we 
niet ontkennen. Maar waarom niet af en 
toe een portie cultuur opsnuiven? Een 
betere remedie tegen concentratiestoor-
nissen bestaat niet, als je het ons vraagt. 
En alweer is er voor ieder wat wils. 

 Voor de politieke wetenschappers: 
 ‘Eedje Anseele. Op- en neergang van een 
Gentse mythe’ . Een tentoonstelling die 
een licht zou moeten werpen op de ver-
schillende emoties die  Edward Anseele  
teweegbracht en de stempel die hij op 
Gent drukte. De tentoonstelling loopt 
tot 29 december in de Bank van de Ar-
beid (Voldersstraat 1) en is helemaal 
gratis te bezoeken. Een niet te missen 
oord dus als je extra weetjes wil rapen 
om op het examen mee uit te pakken. 

 Voor rechten- en economiestuden-
ten die met mammie en pappie op stap 
willen:  ‘Lunchconcert: Christmas for 
Brass’ . Muziek van Johann Sebastian 
 Bach , Tielman  Susato  en Kurt  Weill  
uitgevoerd door een koperkwintet in de 
 Vlaamse Opera  voor amper 6 euro. Of 
is dat te goedkoop? Plaats en tijd: vrij-
dag 22 december om 12u30. Lunch in 
Café Th éâtre niet inbegrepen. 

 Voor de communicatiewetenschap-
pers, in het kader van een onderzoek 
over de werking van humor op het po-
dium en op televisie:  ‘De Komediantenre-
vue’  in  De Capitole . Van 23 tot en met 31 
december. De website belooft “De twee 
grootste komieken van Vlaanderen voor 
het eerst samen op de planken”. Nou ja, 
de twee grootste… Het gaat om  Jan Van 

Dyke  – de u wellicht onbekende komiek 
uit ‘Twee straten verder’ – en  Luc Caals . 
Beide showbizz-supertalenten samen 
op een podium zetten, in combinatie 
met een live-orkest en een showballet, 
zou de garantie moeten zijn voor een 
spetterende avond vertier. Om helemaal 
loos te gaan, kan je zelfs reserveren – als 
het nog niet te laat is – voor een oude-
jaarsavonddiner, met revue en cham-
pagneparty achteraf, voor 150 euro in-
clusief wijnen, bediening en  BTW . Da’s 
een koopje! 

 Ook voor de literatuurwetenschap-
pers hebben we een interessante en gra-
tis activiteit in petto.  ‘Steeds weer zoeken 
mijn ogen…’  is een tentoonstelling van 
 Kathelijne De Vriendt  en  Chantal 

Sap  in het  Groot Begijnhof  van Sint-

Amandsberg. Voor snelle beslissers, 
want de tentoonstelling loopt slechts 
tot 17 december. De expo is een poging 
om via beelden, woorden en installaties 
de werkelijkheid transparant te maken. 
Of nog: “Het is reizen daar waar tijd en 
grenzen minder belangrijk zijn, zien 
van achter de hoek… cirkelen rond het 
geheim”. Volledig postmodern verant-
woord, dat verzekeren we u. 

 Psychologiestudenten mogen dan 
weer niet uit het oog verliezen dat de 
tentoonstellingen  ‘Waanzin is vrouwe-
lijk’  en  ‘Voorbij Goed & Kwaad’  nog steeds 
lopende zijn in het  Museum dr. Guis-

lain . Op die eerste wordt de verzame-
ling van vrouwelijke geesteszieke kunst 
omstreeks 1900 getoond, gebaseerd op 
het bijeengescharrelde therapieresul-
taat van psychiater en kunsthistoricus 
 Prinzhorn . Maar laten we vooral geen 
vooroordelen vellen: het Guislainmu-
seum blijft één van de boeiendste van 
Gent. ‘Voorbij Goed & Kwaad focust’ 
dan weer op onmensen, zedige mensen 
en onszelf. Over geboden en verboden 
en de scheidingslijnen tussen wat moet 
en mag. Voor deze tentoonstelling werd 
samengewerkt met de Universiteit Gent, 
wat meteen ook de kans dat je dit op je 
examen zal kunnen uitspelen, vergroot. 
De toegang tot het museum bedraagt 
2,50 euro, maar uiteraard ben jij weer de 

voordeligste in huis door gebruik te ma-
ken van je cultuurcheque.  

Aansluitend bij het thema is er een 
lezing van professor  Filip Geerardyn  
over, jawel,  ‘Waanzin en psychoanalyse’  
(waarom verbaast ons dat niet?). Gratis, 
op donderdag 14 december om 12u30 in 
de Achilles Musschezaal van de Stede-
lijke Openbare Bibliotheek. 

 Aan de overkant van de straat, voor 
de kunstwetenschappers en andere blin-
de minnaars van het betere culturele 
evenement:  ‘Magna Plaza’  van acteurs-
groep  Wunderbaum . Speelt van 7 tot 
en met 23 december in het welbekende 
 Shoppingcenter Zuid  op het Woodrow 
Wilonsplein. Jawel, u leest het goed: the-
ater in een winkelcentrum. Het is eens 
wat anders, toch? Uiteráárd is dat niet 
zomaar: het gaat om personages die de 
liefde beleven zoals de marktlogica het 
hen dicteert. Ontroerend, onverbidde-
lijk, hartverscheurend. Meer moet dat 
niet zijn. Reserveren kan bij NTGent, 
ook met je cultuurcheque. 

 En om af te sluiten – ja, sorry voor 
alle vergetenen – nog een uitsmijter 
voor wat er nog overblijft van de studen-
ten ‘Vergelijkende Cultuurwetenschap-
pen’. Zij kunnen naar  ‘Ze kwamen uit het 
Westen’ , van 20 december tot en met 6 
januari in Th eater  Tinnenpot . Het be-
looft een Vlaamse derby te worden, Oost 
tegen West. Acteur Kurt Defrancq – Eric 
voor ‘Th uis’-kijkers – wil het even heb-
ben over de overspoeling van Gent door 
West-Vlamingen. En terecht, bende 
mompelende onnozelaars. Helaas niet 
toegankelijk met een cultuurcheque.  •

Mag het wat meer zijn?
CULTUURAGENDA

Tento Edward Anseele: 
www.amsab.be/anseele
Lunchconcert: 
www.vlaamseopera.be
Komediantenrevue: 
www.capitolegent.be

Guislain: 
www.museumdrguilain.be
Magna Plaza: 
www.ntgent.be
Tinnenpot: 
www.tinnenpot.be

Voor de vijfde en wellicht laatste keer biedt Schamper u bij 
wijze van dit artikel een bom cultuur aan. Maak er dan ook 
gretig gebruik van!

CULTUUR



Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

WOENSDAG 6 DECEMBER      

Op bezoek bij verschillende levensbeschouwingen. Wandeling

 Herdenkingsmonument Kristalnacht (Lindelei), 14u tot 16u

Vegetarisch is feest EVA (Sint Pietersnieuwstraat), 19.30u tot 22u

Sarah Bettens Vooruit, 20u 

DONDERDAG 7 DECEMBER      

Bettie Serveert Café Charlatan, 20 u 

Th e Usual Suspects Film Plateau, 20u 

Yasemin Göksu - Instanbul Ekspres - Muziek in de Centrale

 De Centrale, 20.30u 

MAANDAG 11 DECEMBER 

Stadswandeling: Gent onder de grond Korenmarkt, 14.30u 

Lostprophets Vooruit, 22u

DINSDAG 12 DECEMBER 

Stadswandeling: Over geestrijk en ander nat 

 Korenmarkt, 13.45u

Viridiana Film Plateau, 20u 

Lezing Gent, morgen: Frank Beke 

 De Bijloke: Concertzaal (gratis), 20u 

Daan Vooruit, 21.30u 

WOENSDAG 13 DECEMBER  

Crossing the Bridge De Centrale, 20u 

Flat Earth Society - De Oesterprinses Vooruit, 20u

An Pierlé & White Velvet Vooruit, 21.30u 

DONDERDAG 14 DECEMBER 

Lezing ‘Waanzin en psychoanalyse’

 Bibliotheek Gent (gratis), 12.30u 

Kopstukken - Baruch de Spinoza

 Masereelfonds (F. Van Arteveldestraat), 19.30 tot 22u

For a few dollars more Film Plateau, 20u 

MAANDAG 18 DECEMBER   

Gemeenteraad Gent Stadhuis Gent (gratis), 19u

Urga (i.h.k.v. Duizend en één Nacht)

 Muziek & Th eatercafé Trefpunt (gratis), 21u

DINSDAG 19 DECEMBER  

Middagen van de Poëzie

 Poëziecentrum VZW (Vrijdagsmarkt), 12.15u tot 13.15

Morte a Venezia (Death in Venice) Film Plateau, 20u 

Uitgelezen - Turks Fruit -Instanbul Ekspres-Literatuur in Vooruit

 Vooruit (gratis), 20u 

WOENSDAG 20 DECEMBER 

Sonia Baptista : Subwoofer Vooruit, 20u 

DONDERDAG 21 DECEMBER

A Passage to India Film Plateau, 20u 

WOENSDAG 6 DECEMBER 

Comac, Infoavond over de fi lipijnen

 Aud. A van de Blandijn, 19.30u tot 21u

Filologica, Alternative Music Night Afkikker, 21u 

Vlaamse Geneeskundige Kring, Sinterklaasfuif Charlie’s, 22u

DONDERDAG 7 DECEMBER

Gentse Biologische Kring,Verbroederingscantus 

 Salamander, 20.30u 

Kring Moraal en Filosofi e, Fuif Tequila, 21u

HILOK, Sinterklaasfuif Twieoo, 21u

 

MAANDAG 11 DECEMBER

Vereniging Voor Natuurkunde,VVN-cantus 19.45u 

Anarchistisch Kollectief, De populistische politieke ruimte door 

Koen Abts Assez (Sparrestraat 1a), 20u 

Senioren Konvent, Galacantus Salamander, 20.30u 

DINSDAG 12 DECEMBER 

Fotoklas, Dokales voor beginners Fotoklas, 19u tot 22u 

Geografi ca, Kroegentocht Gent, 20u

WOENSDAG 13 DECEMBER  

Filologica, Rockrally Frontline, 20u

Gents universitair koor, Concert 

 Sint-Jacobskerk Gent, 20u tot 22u 

Gentse Farma Kring, Zwanenzang Salamander, 20u 

DONDERDAG 14 DECEMBER 

Gentse Biologische Kring, Fuif Tequila, 21u

Vlaamse Rechtsgenootschap Al Qaida-cantus, 20u

MAANDAG 18 DECEMBER   

Vlaamse Rechtsgenootschap Sportquiz, GUSB, 20u

WOENSDAG 20 DECEMBER 

Massacantus St-Pietersplein, 20u 

Gents Universitair Symfonisch Orkest, Concert

  Sint-Lievenscollege (Zilverenberg), 20.30u 

DONDERDAG 21 DECEMBER

Overleg Noord Zuid, Filmavond: Joyeux Noël

 Th erminal Trechterzaal, 20u tot 22.30u 

Gents Universitair Symfonisch Orkest, Concert

 Parnassuskerk (Oude houtlei), 20.30u

CULTUURAGENDA

SCHAMPER
QUIZ

14 DECEMBER 
   (20.00H)

THERMINAL

1€ PER PINT & ZOTTE PRIJZEN
5 MAN PER PLOEG
INSCHRIJVEN: 
QUIZ@SCHAMPER.UGENT.BE

KRINGEN EN KONVENTEN
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