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Het leven zoals het is:

 francIs en ruBen 
 En zo gebeurde het dat onze jonge 

vriend op een avond aan de ontbijttafel 
zat. Wij noch hij kennen de ware toe-
dracht van deze eerder doelloze bezig-
heid, maar dat kon Tijmen die bewuste 
avond niet deren. Tijmen deed dat na-
melijk heel graag. Dat, en een willekeurig 
 symposium  bijwonen over, neem nu, 
mycotoxins, threats en risk manage-
ment*. Op pakweg vrijdag  30 maart , in, 
we gokken maar, Het Pand. Of het Sport-
paleis natuurlijk, als het tegen dan om-
gebouwd geraakt. *** Deze jongvolwas-
sene, wiens leven we in dezen vluchtig 
onder de loep nemen, deed niets zomaar. 
Behalve als hij daartoe geen reden had. 
In zulke opwellingen kon hij wel eens 
verbazend uit de hoek komen. Wat hij 
echter de hele tijd in die hoek had zit-
ten doen, kon hij met de beste wil van 
de wereld niet bevroeden, maar ook dat 
deerde hem niet. Hij deed dat namelijk 
heel graag. Dat, en zich opwinden over 
gemeentes als Sint-Martens-Latem. Niet 
alleen hebben ze er eenrichtingsstraten, 
de burgervader heet er Freddy. Het zal u 
dan ook niet verbazen hier en nu te lezen 
dat de doorgaans heel lieve en attente, 
maar heden ziedende jongeling een actie 
op poten zette, gericht tegen de voorste-
delijke parvenugemeente. Op zaterdag 
 31 maart  leidt Tijmen in hoogsteigen 
persoon de excursie  “‘Een andere kijk 
op volkscultuur’ – Micro-analyse van 
Sint-Martens-Latem en omgeving”  in 
goede banen. Afspraak om 1�u aan het 

Sint-Pietersstation. De organisatie vraagt 
om op voorhand te reserveren – kwestie 
van genoeg golfkarretjes in te leggen. *** 
Tijmen had die dag dus genoeg om han-
den. Hij schreef lezersbrieven en was vol-
daan. Hij had hommeles met niemand, 
maar was tevree. Deze gemoedstoestand 
valt doodeenvoudig te verklaren: Tijmen 
heeft het niet zo begrepen op ruziema-
ken, net zomin als op mensen zonder 
principes. Tijmen was, in scherpe tegen-
stelling tot wat men van hem dacht, een 
man van principes. Zo was hij er rotsvast 
van overtuigd dat niet pater Damiaan, 
maar Cathérine Moerkerke grootste 
Belg had moeten worden. Menig krant 
had hij dan ook, daags na de verkiezing, 
aangeschreven. Hij deed dat namelijk 
heel graag. Dat, en naar de  tentoonstel-
ling over bakeliet in de aula aan de 
Volderstraat  gaan. (Niet veel later zou 
hij mevrouw Moerkerke contacteren om 
haar mede te delen dat niet zij, maar Leo 
Baekeland de enige echte grootste Belg, 
neen, wat zegt hij, Vlaming had moeten 
worden.) *** Op donderdag  29 maart  
vindt in het Provinciaal Administratief 
Centrum de  studiedag “Historisch In-
terieur”  plaats. Nu is Tijmen, “wat die 
homoseksuele linkse rakkers ook mogen 
beweren”, geen bekrompen azijnpisser, 
en nog veel minder, “wat dat intellectu-
eel onderontwikkelde vrouwmens zijnde 
zíjn vrouwmens ook uitkraamt”, een oer-
saaie lijkbidder die om negen uur ’s och-
tends  zijn inzichten in de historische 
kritiek zou gaan toepassen op de Gentse 

kanselarij, maar dit kan onmogelijk 
wegnemen dat hij toch naar deze uitda-
gende studiedag gaat, naar eigen zeggen 
(zie http://bloggen.net/tijmen4ever) uit 
lichte verwondering dat “ongeschoren 
nozems en ander sketend (sic) crapuul” 
deel gaan uitmaken van het Gentse his-
torische interieur. *** Al heeft Tijmen 
een zwak voor het rebellenimago dat 
die jongelui eigen is, terzelfdertijd beseft 
hij dat het aan hem niet besteed is. Zijn 
imago smeekt als het ware op Darwi-
nistische wijze om bezigheden van een 
totaal andere strekking. Wat Tijmen dan 
ook aan de ons welbekende ontbijttafel 
uitvogelt wanneer hij moe, maar nog 
niet helemaal voldaan thuiskomt, wil-
len u en ik diep in ons hartje niet weten. 
Ik stel dan ook voor, lieve lezer, om hem 
alleen te laten in zijn eigen kleine, natte 
wereldje, uitkijkend naar het ene licht-
punt dat hij nog heeft: zijn kunstbeen. Of 
de fi lm  ‘True Friends’  van Annie Hall. 
Vinslags naar de Plateau op  donderdag 
29 maart  om Tijmen een hart onder de 
riem te steken, en eventueel ook eens een 
paar handen. *** Maar let wel, hulpvaar-
dige zieltjes, wie het  seminarie “Multi-
potency, activation and early lineage 
commitment of epidermal stem cells”  
heeft bijgewoond, en dat zoals Tijmen 
iets te overijverig heeft gedaan, weet dat 
die blauwe pilletjes écht werken. Multi-
potent, zeg wel. *** Ja, zo bedacht Tijmen 
zich toen hij een prachtig zeepaardje een 
ander exemplaar het hof zag maken, wat 
ben ik een gelukkige zeemeerman.  •

Het leven zoals het is:

Kort
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Commentaar? Lezersbrieven zijn welkom op 
schamper@schamper.ugent.be

Edito: titol
Dien ethische code, man, wat was dat voor een farce? Al die heisa! 

Al die oproer! Grote woorden, gezwollen speeches en ijverig gelobby. 
En dan wijden we er vorige Schamper nog eens ons edito aan ook, 
vol lovende woorden voor de rector omdat hij op een saaie receptie 
had laten vallen dat het alemaal wel in orde zou komen. Hebben wij 
onszelf daar eens goed belachelijk  gemaakt.

Want wat kwam er van na drie (drei, trois, three) jaar col getouw-
trek en gepalavar? Niets, jong, niets. De olifant baarde een muis en, 
beste lezers, het was verdomme nog een prematuurken ook. Wat is er 
nu allemaal gebeurd? Wel, de rector is in de aanloop van de Raad van 
Bestuur licht moeten terugkomen op de beloftes die hij aan het PFK 
gemaakt had. Zijnde: het schrappen van de eis dat debatten aan de 
universiteit ten allen tijde tegensprekelijk moeten zijn. Een beetje een 
onwerkbare eis, maar de belofte was er dat ze geschrapt zou worden. 
Helaas draaide het op de Raad van Bestuur iet of wat anders uit. Te-
gensprekelijkheid wordt inderdaad niet meer geëist voor ieder debat, 
maar de rector wordt de mogelijkheid geboden om het af te dwingen 
als het debat “aanleiding kan geven tot maatschappelijke contesta-
tie”.

An sich geen onredelijke regeling. De huidige rector is correct ge-
noeg om die regel spaarzaam toe te passen. Maar een mens vraagt 
zich wel af of zo’n ethische code en alle bijhorende poeha uiteindelijk 
wel nodig was, als de hete aardappel ter elfder ure toch weer naar de 
rector doorgeschoven wordt. Want het regelement kwam er in wezen 
om de universiteit in extreme situaties - zoals de komst van Jean-Ma-
rie Le Pen naar de Aula twee jaar  geleden - een slag om de arm te 
geven. En het uiteindelijke resultaat na al die jaren is een regeling die 
voor zo’n gevallen bijna krek hetzelfde is als de procedure die tot nu 
toe  gevolgd werd. Begrijpe wie begrijpe kan. Wij zullen er alleszins 
geen slaap meer voor laten.

Maar met klagen komen we nergens, dus laten we snel een andere 
kwestie aansnijden. We kunnen bijvoorbeeld een boompje opzeten 
over bakeliet. Het eerste kunsthars ooit en ideaal materiaal om WC-
brillen uit te vervaardigen. een uitvinding die het uitzicht van de we-
reld voorgoed zou veranderen. Het begin van de plastieken revolutie. 
De uitvinding ontsproot honderd jaar geleden aan de geest van een 
van meeste wijze gentenaren ooit: Leo Baekeland.

Baekeland was niet alleen een geboren en getogen Gentenaar, 
hij studeerde ook aan onze universiteit. Hij werd er doctor in de na-
tuurwetenschappen. En omdat de universiteit graag paradeert met 
de paar knappe koppen die hier passeerden, riep ze 2007 dan maar 
meteen uit tot het jaar van Leo Baekeland. Dat wordt gevierd met  
lezingen, symposia en zelfs een heuse tentoonstelling in de Aula Mag-
nifica.

Toch is de viering niet gespeend van enige ironie. Baekeland voel-
de zich hier alles behalve goed in zijn vel. Het wetenschappelijk kli- 
maat aan de universiteit vond hij allerminst stimulerend. Toen hij de 
kans kreeg om met een mooie beurs vol blinkende dollars naar Ame-
rika te trekken greep hij die met beide handen. Het was een brain-
drain avant le lettre. Na hem zouden vele duizende vlamingen zijn 
voorbeeld volgen en voor enkele zilverlingen hun academisch zieltje 
verkopen aan de amerikaander.

En ondanks de inspanningen van de Vlaamse universiteiten en 
minister Moerman, blijven de echt briljante onderzoekers andere 
contreien opzoeken. En wie kan het hen kwalijk nemen? We mogen 
onze alma mater dan wel een warm hart toedragen, als hier op een 
dag een universiteit uit de Ivy League aanklopt, dan zien ze ons hier 
niet meer terug.

Nog een geluk dat die kans nihil is. Leve Vlaanderen, leve de mid-
delmaat!

Door: Matthias Jacxsens
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Het Pand in financiële problemen?

Laurens
ILL. Bert

Voor wie wel eens wat meer wil dan 
een Spaghetti Bolognese in de resto, is 
er aan de UGent een alternatief voor-
handen: het restaurant van het Pand. 
Zo krijg je voor nog geen 17 euro het we-
kelijkse suggestiemenu voorgeschoteld. 
Toegegeven, als er pakweg gepocheerde 
tongscharfilet op je bord ligt, ben je toch 
blij dat je niet voor de vissticks van de 
Brug gekozen hebt. Nog exquiser is het 
Predikherenmenu, een vijfgangenmenu 
van nauwelijks �5 euro. Maar het res-
taurant van het Pand is verlieslatend. 
Het jaarlijkse verlies daalde wel al van 
247.000 naar 146.000 euro, door de 
maaltijdprijzen voor gebruikers buiten 
de universitaire gemeenschap duurder 
te maken. Een verdere inspanning lijkt 
echter nog steeds nodig te zijn.

Op 22 februari werd dit dossier be-
sproken in het Bestuurcollege. Onder 
meer het nut van het ’s avonds open-
houden van het restaurant werd ernstig 
betwist, amper één derde van de maal-
tijden wordt dan immers genuttigd. Ook 
werd overwogen om het restaurant om 
te vormen tot een externe dienst, waar 
het personeel eventueel met een ho-
recastatuut zou werken. Zo ver kwam 
het echter niet, uiteindelijk werd alleen 
besloten “dat het aanbod beter moet af-
gestemd worden op de interne bedrijfs-
noodzakelijke behoeften.” 

Zelfbedruipend?
Volgens studentenvertegenwoordi-

ger Matthias Laevens heeft dit dossier 
al lang genoeg aangesleept. “Reeds vorig 
jaar werd in het Bestuurscollege beslist 
dat men het Pand een nieuw elan moest 
geven. De knoop werd echter maar re-
cent doorgehakt, waardoor er lange 
tijd onzekerheid heerste bij het perso-
neel. Het restaurant zal intern blijven, 
maar men heeft de opdracht gekregen 
om te onderzoeken hoe men iets ver-
nieuwends kan doen, om zichzelf zo 
staande te kunnen houden in de moor-
dende concurrentie. Hopelijk kunnen ze 
volgend jaar beginnen met een volledig 
nieuw concept. Er is zeker nood aan 
flexibiliteit, zodat je bijvoorbeeld zelf je 
menu kunt samenstellen in plaats van te 
moeten kiezen tussen de twee bestaande 

menu’s. Men moet het Pand niet alleen 
opnieuw aantrekkelijk maken binnen de 
academische overheid, maar het moet 
ook bekender worden bij studenten. Het 
restaurant is niet alleen een meerwaar-
de voor het Pand op zich, maar ook voor 
de universiteit in het algemeen. Dat de 
universiteit voor internen af en toe eens 
financieel tussenkomt, valt dan ook te 

begrijpen, maar toch zou het de bedoe-
ling moeten zijn dat het restaurant zo 
goed als zelfbedruipend wordt.”

Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer 
ziet daar de noodzaak niet van in. “Dat 
is zijn mening, ik heb daar een andere 
over. Volgens onze Afgevaardigde van 
Financiën is het een illusie dat een res-
taurant in eigen beheer zelfbedruipend 
kan zijn. Het is nooit de bedoeling ge-
weest van break-even te draaien, men 
wist altijd dat men daar iets op moest 
toeleggen. Om break-even te draaien, 
moet je de prijzen dermate laten stijgen, 
zodat de klanten misschien zullen afha-
ken. Zolang de universiteit zegt dat ze 
een deel gaat toeleggen, is er budgettair 
gezien geen probleem. Het is de bedoe-
ling dat het Pand meer gaat beantwoor-
den aan de noden van de universiteit: 
het moet een trefcentrum worden waar 
mensen van de universiteit samenko-
men en elkaar kunnen ontmoeten. Het 
zou goed kunnen dat men, om dat te 

bekomen, niet meer verder gaat met 
de vermindering van het negatief saldo 
dat elk jaar bijgepast moet worden. Het 
personeel moet dus niet bang zijn voor 
besparingen, zeker niet nu we ons eraan 
verbonden hebben het restaurant ver-
der te zetten.”

Zalenverhuur
Het Pand is natuurlijk meer dan al-

leen een trefpunt voor Bourgondiërs. 
Tussen de glazen Bourgogne door wordt 
er immers ook ernstig academisch werk 
verricht. Zo kan je er congres- en verga-
derzalen huren, het komt de uitstraling 
van je colloquium alleen maar ten goe-
de. Maar ook hier moet de universiteit 

zelf bijspringen om de kosten te dekken, 
die de inkomsten immers met om en 
bij de 150.000 euro overtreffen. Al lijkt 
dit in het kader van de universitaire be-
groting wel mee te vallen. Het Bestuurs-
college besliste dan ook dat “het beleid 
met betrekking tot de congres- en verga-
derfunctie ongewijzigd blijft”. Volgens 
Laevens wordt de capaciteit alleszins 
voldoende benut. “De verantwoordelij-
ke voor de zalenverhuur doet zijn werk 
goed, er zijn zelfs weken dat de capaci-
teit volledig benut wordt. Het Pand is als 
congrescentrum redelijk goed gekend.”

Al bij al lijken de financiële proble-
men dus nog wel mee te vallen. Het eni-
ge dat echt beslist werd, is dat het Pand 
zich beter moet aanpassen aan de spe-
cifieke noden van onze Alma Mater. Of 
het nieuwe concept ook resulteert in een 
besparing, daar liggen de hoge pieten op 
het rectoraat blijkbaar niet zo wakker 
van. Zolang ze hun buikje maar vol kun-
nen eten… •

Of vaLt het aLLemaaL weL mee?

Het Pand profileert zichzelf als hét culturele congrescentrum 
van de UGent. Deze mooie zelfomschrijving ten spijt, gaat 
het toch niet zo goed met dit vroegere Dominicanenklooster, 
gelegen op een boogscheut van de Sint-Michielskerk.
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De rector wou eerst naar de dames kijken

JOnas

De meeste aandacht gaat ook dit-
maal naar het institutionele eredocto-
raat, de overkoepelende onderscheiding 
die uitgereikt wordt aan “personen met 
buitengewoon grote maatschappelijke 
verdiensten” en “van wie kan verwacht 
worden dat zij een grote bijdrage leve-
ren aan de uitstraling van de Universi-
teit Gent.” Na klinkende namen als Kofi 
Annan, Desmond Tutu of Bob Geldof 
is het dit jaar de 51-jarige juriste Irene 
Khan uit Bangladesh die zich tot feest-
varken mag uitroepen, en nu nóg meer 
uitstraling mag geven aan onze Alma 
Mater. Alsof ze er nog niet genoeg had.

irene wie?
Irene Zubaida Khan werd in 2001 de 

zevende secretaris-generaal van Amne-
sty International, en daarmee meteen de 
eerste vrouw, Aziaat én moslim die dat 
postje warm mocht houden. ‘s Vrouws 
carrière in een notendop: opgegroeid in 
het midden van een burgeroorlog werd 
ze zich er pijnlijk bewust van dat men-
sen rechten hadden, enz. Na het verkrij-
gen van asiel in Noord-Ierland studeerde 
ze in Manchester en aan de Harvard Law 
School, en na een kort intermezzo bij de 
VN belandde ze bij Amnesty Internatio-
nal. Ze leidde ondertussen belangrijke 
campagnes in onder meer Pakistan, Is-
raël, Colombia, Burundi en Darfur. Niet 
bepaald uw vakantiebestemmingen. 
“Vergis u niet: wat Irene Khan doet is 
levensgevaarlijk”, wist rector Paul Van 
Cauwenberge ons op het hart te druk-
ken. Respect!

Men kan zich natuurlijk afvragen 
waarom net Irene Khan in de prijzen 
valt, en topkok Herwig Van Hove er mil-
jaarde alwéér naast grijpt. Een institutio-
neel eredoctoraat wordt normaliter toe-
gekend op voorstel van de rector, maar 
vorig jaar was dat niet het geval: vanuit 
de faculteit politieke en sociale weten-
schappen werd toen journalist Robert 
Fisk naar voren geschoven en de rector 
volgde hen braaf in die beslissing.

Dit jaar besloot Paul Van Cauwenber-
ge evenwel het heft in eigen handen te 

nemen en zijn eigen zin te doen. “Ik had 
me voorgenomen een persoon naar voor 
te brengen die vooral een maatschappe-
lijk belang heeft. Daarbij komt nog dat 
ik in de eerste plaats naar de dames wou 
kijken. Tot nu toe hebben zeer weinig 
vrouwen deze onderscheiding binnenge-
haald, dus dat heeft zeker meegespeeld 
in mijn beslissing”, zegt de rector, die al 
van jongs af aan een fervent aanhanger 
is van Amnesty International (_A-ha!_). 
Dat zijn oog dan op Irene Khan valt, kan 
geen toeval zijn. Er waren nochtans al-
ternatieven: net zoals vorig jaar waren 
andere kanshebbers “een oud-premier, 
een schrijfster en een zwarte astronau-
te.” Geen topkok, helaas.

Een tweede reden vinden we in de 
profileringscampagne die de UGent nu 
al een tijd voert. Irene Khan durft – kri-
tisch en onafhankelijk – te denken. Op 
de vraag of deze campagne meespeelde 
in zijn keuze, luidt het antwoord: “Abso-
luut, de UGent toont hiermee aan dat 
Durf Denken meer is dan een campagne. 
Het is een filosofie.” Dus toch meer dan 
some fancy windowdressing.

amneSty international 
leerStoel

Met de uitreiking van dit eredocto-
raat wordt ook het startschot gegeven 
voor een heuse Amnesty International 

Leerstoel die vanaf 2008 jaarlijks zal 
worden georganiseerd aan de UGent. 
Het is een initiatief van rector Van Cau-
wenberge en prof. Eva Brems, docente 
Rechtsgeleerdheid én voorzitster van 
Amnesty International Vlaanderen. 
Logischerwijze is laatstgenoemde erg 
opgetogen met de keuze van de rector: 
“De Universiteit Gent toont hiermee aan 
dat een universiteit geen ivoren toren is 
waarin enkel aan A1-publicaties wordt 
gedacht, maar een instelling in en van 
de samenleving, met een grote capaci-
teit om bij te dragen aan het verbeteren 
van de menselijke waardigheid in eigen 
land en in de wereld.” 

Het initiatief voor de Amnesty In-
ternational Leerstoel kwam dan ook 
van haar kant. “Ik heb de rector gecon-
tacteerd met het voorstel dat Amnesty 
Vlaanderen en de UGent jaarlijks een 
vooraanstaand spreker – denker, acti-
vist, praktijkpersoon – in het domein 
van de mensenrechten zouden uitnodi-
gen voor een publieke lezing. De rector 
heeft dit voorstel zeer enthousiast ont-
haald en voorgesteld om er een leerstoel 
van te maken, bestaande uit een aantal 
lezingen.” Deze lezingen zijn vanaf 2008 
vrijblijvend bij te wonen door studen-
ten. 

De mensen van Amnesty Internatio-
nal Vlaanderen laten via hun website 
weten “zeer vereerd te zijn met de on-
derscheiding”. Ook de rector is blij dat 
hij een dame heeft gevonden, en een 
zekere Mahmoud B., momenteel verblij-
vend te Guantanamo Bay, zou het naar 
verluidt “vreed cool” vinden. Iedereen 
content. •

InstItutIOneeL eredOctOraat vOOr Irene Khan

Dies Natalis: het is die voorlaatste vrijdag van maart waar-
op de universitaire verjaardagstaart wordt aangesneden in 
Gent en menig student te bed ligt met een joekel van een ka-
ter. Dat is echter niet alles. Op die dag worden ook al sinds de 
jaren zestig steevast gekke potskes opgezet en lange gewa-
den aangetrokken om in de aula de jaarlijkse eredoctoraten 
uit te reiken. Wie mag vanaf 23 maart doctor honoris causa 
voor zijn of haar naam zetten? Men leze verder.
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Studenten nog niet uitgeroeid

Bert

Als het aan Steven Van Pottelber-
ge en zijn studentenvereniging SRG 
(Studentenroeien Gent) ligt, komt 
daar binnenkort echter verandering 
in. Enkele jaren geleden begonnen zij 
een samenwerking met twee Gentse 
roeiclubs om het roeien onder stu-
denten te bevorderen. Sinds kort heb-
ben ze ook een officieel statuut als 
studentenvereniging aan de UGent, 
dus zijn ze op zoek naar een beetje 
bekendheid en vooral: naar nieuwe 
leden. Steven: “We zijn echter niet 
de eerste met dit idee, in de jaren ’70 
was er al een roeiclub voor studenten, 
maar die was te innig verbonden met 
de particuliere clubs om een échte 
studentenvereniging genoemd te wor-
den. Uiteindelijk is die ook langzaam 
doodgebloed. Wijzelf zijn sinds 2004 
bezig en ondertussen uitgegroeid tot 

een echte vzw die ook erkend wordt 
door de UGent. We krijgen dus ook 
subsidies om onze roeilicentie bij de 
Vlaamse Liga te betalen. Maar we 
willen meer, onze vereniging moet 
verder uitgebouwd worden naar ne-
derlands model.” De voorbeelden van 
Brussel en Luik willen ze vermijden, 
daar laten de clubs immers evengoed 
academisch personeel toe en spitsen 
ze zich te weinig toe op studenten.

Dromen van epische rivieroorlo-
gen tussen Gent en Leuven doet Buy-
dens nog niet meteen: “Op termijn 
zijn er natuurlijk wel wilde plannen 
en we staan zeker open voor dit soort 
competities, maar we willen toch 
vooral rustig doorgroeien. Het zijn 
overigens niet enkel Cambridge en 
Oxford die zulke wedstrijden organi-
seren, ook in Frankrijk en Nederland 
worden die vaak gehouden. Als we 
het niveau van deze laatsten zouden 

bereiken, zouden we al heel tevreden 
zijn”.

Studenten die geïnteresseerd zijn, 
maar nog geen goeie roeiers zijn, 
moeten niet wanhopen. Ervaring is 
immers niet nodig, aangezien de SRG 
samenwerkt met twee verschillende 
roeiclubs voor haar infrastructuur. 
Zo kan ze de recreatieve en de meer 
competitieve roeiers elk een aange-
past platform aanbieden. Mensen 
die bij mooi weer gewoon eens het 
water op willen, kunnen een vijfbeur-
tenkaart kopen om mee te beginnen, 
de meer serieuze roeiers kunnen tot 
twee keer per week deelnemen aan de 
trainingen. Naast deze basisactivitei-
ten organiseert de club ook een paar 
keer per jaar een tochtje naar het cen-
trum via de binnenwateren van Gent. 

Voor meer info navigeer je best 
je browser richting www.studenten-
roeien.be. •

In de Angelsaksische wereld zijn beelden van roeimatchen tussen studenten alomte-
genwoordig. In Gent is dit niet zo, hoewel we de Watersportbaan en een viertal roei-
clubs hebben.

Lezersbrief: “De Therminal”
sOfIe mus, 

dIenst studentenactIvIteIten
 

In editie 449 maakte Schamper ge-
wag van de eerste verjaardag van Stu- 
dentenhuis “De Therminal”. De Dienst 
Studentenactiviteiten (DSA) was ener-
zijds verheugd met de aandacht die 
werd geschonken aan De Therminal, 
anderzijds was ze bijzonder teleurge-
steld over de eenzijdige aanpak ervan en 
enkele onjuistheden in het artikel. Enige 
nuancering is hier ons inziens dan ook 
op zijn plaats.

Het is een feit dat de tuinaanleg een 
jaar op zich heeft laten wachten, maar 
de groendienst van de UGent staat ui-
teraard zelf in voor haar specifieke plan-
ning. Begin februari werd trouwens aan-
gevangen met de werken. Het waterlek 
in de kelder bezorgt de DSA al maanden 
kopzorgen; helaas kan zij niet meer  
doen dan de betrokken diensten en ver-
antwoordelijken nagenoeg wekelijks aan 
te sporen dit probleem op te lossen. Tot 
zo ver gaat de DSA betrekkelijk akkoord 
met de opmerkingen van Schamper;  
wat  in de daaropvolgende alinea’s staat, 

dient echter grotendeels genuanceerd of 
weerlegd te worden. Een lezersbrief als 
deze dient evenwel niet ellenlang of al 
te gedetailleerd te zijn, daarom laten we 
onze reacties op de opmerkingen over 
gordijnen voor Schamper, de akoestiek 
en een broodjesbar hier even achter-
wege.

Waar de DSA absoluut op wenst te re-
ageren is de aanval aan het adres van het 
schoonmaakpersoneel. Laat ons meteen 
duidelijk zijn: de schoonmaakploeg be-
staat uit twee hardwerkende jobstuden-
ten die samen slechts 15 uur per week de 
tijd hebben om De Therminal van onder 
tot boven te onderhouden. De DSA er-
voer dat dit een hele moeilijke situatie 
was en heeft dan ook recent kunnen 
bekomen dat budget wordt vrijgemaakt 
voor een schrobmachine, die het werk 
aanzienlijk zal verlichten én versnellen. 
Stellen dat de DSA bestaande proble-
men erkent noch tracht te verhelpen, 
lijkt ons dan ook ronduit onjuist en zelfs 
ongepast. Bij de eerste verjaardag van  
De Therminal zijn er uiteraard nog heel 
wat zaken die dienen te worden aange-
pakt, maar ondertussen mag duidelijk 

zijn dat grote én zelfs kleine investerin-
gen en aanpassingen niet over één nacht 
ijs kunnen gaan en tevens heel wat over-
leg vereisen.

De Therminal als draaischijf van de 
UGent-student… De DSA en vooral alle 
erkende studentenverenigingen doen 
elke dag hun uiterste best om zoveel 
mogelijk studenten van allerlei pluimage 
naar De Therminal te halen, waardoor 
alle beschikbare zalen zowat elke avond 
bezet zijn (zie http://student.UGent. 
be en klik op “Vandaag in De Thermi-
nal”). Dat het gebouw er overdag af en 
toe  wat stilletjes bij ligt – behalve uiter-
aard tijdens blok@Therminal – is blijk-
baar voornamelijk te wijten aan het feit 
dat men als student toch ook wel eens 
naar de les moet, niet? Niettemin heten 
wij iedere student van harte welkom om 
tussendoor in de Loggia of Cafetaria 
draadloos te surfen, ongestoord groeps-
werken te realiseren of gewoon de krant 
te komen lezen met een gezellig koffietje 
erbij!  •
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Economie helpt Afrika

Van 26 tot 28 maart ging in de faculteit Economie 
‘Assistants 4 life’ door, een project bedoeld om geld 
in te zamelen voor ‘Nursery school’ dat een kleu-
terschooltje in Tanzania probeert op te zetten. U 
volgt nog? Mooi, leest dan onvervaard verder.

Bregt
ILL. Bert

Er was de voorbije week iets te doen in de gebouwen van de fa-
culteit Economie en bedrijfskunde. Niet dat we vermoeden dat hun 
panden daar doorgaans maar als een uit de hand gelopen grap staan, 
maar toch: er waaide net dat beetje meer animo over de rivier naar 
onze lokalen toe. De ‘Assistants 4 life’ zaten er van 26 tot 28 maart en 
daar kon even geen enkele voorbijganger naast kijken.

Schooltje Zonder grenZen
Het hele gebeuren diende om fondsen in te zamelen voor ‘Nursery 

school’, een project dat in een onooglijk dorpje in Tanzania een kleu-
terschooltje uit de grond probeert te stampen. Assistent Arne Schol-
laert, aanstoker van dit alles, kwam er onlangs terecht in het kader 
van zijn onderzoeksproject naar de vorming van sociale netwerken. 
Hij bracht daartoe ter plaatse wat tijd door en kon moeilijk naast de 
schrijnende armoede kijken, die nog meer dan elders in de streek aan- 
wezig was. 

‘De voornaamste reden daarvoor is de onderscholing in het dorp.’ 
zo vertelt hij. ‘Bij gebrek aan een eigen schooltje is het niet evident 
voor de kinderen daar om toch een basisopleiding te krijgen. Met de 
steun van een vriend bij ‘Architecten zonder grenzen’ begon ik het idee 
om daar iets aan te doen uit te werken. Ook de regering van het land 
heeft daartoe een goede motivatie geboden, want zij hebben beloofd 
om, wanneer het schooltje er komt, voor een leerkracht te zorgen.’

brood en Spelen
Wat moesten de studenten daar nu concreet van merken? In na-

volging van het ‘Music for life’ project van Studio Brussel sloot Arne 
zich samen met Vincent Van Peteghem drie dagen op in een glazen 
lokaal in het onlangs geopende Tweekerkengebouw aan het Sint-Pie-
tersplein. Die tweede was trouwens de persoon die het hele opzet in 
verband bracht met de faculteit. Samen vormden ze aldus drie dagen 
het uithangbord van de actie. Een publiekstrekker voor de activiteiten 
die het grote geld moesten opbrengen.

Een bloemlezing uit het aanbod: een quiz! Een kicker! Eten! Een 
fuif ! Enfin, een amalgaam van sympathieke dingetjes. Maar het echt 
grote geld moest binnengebracht worden door de veiling van profes-
soren en assistenten. Voormalig vice-rector Marc de Clercq stelde 
bijvoorbeeld zijn wijnkelder open voor de vier meest biedende stu-
denten terwijl een aantal assistenten geerne kwamen koken voor wie 
diep genoeg in zijn geldbuidel tastte. Op moment van schrijven was 
er op die manier al zo’n 16.000 euro in de pot beland en leek daarmee 
het eindbedrag nog lang niet bereikt.

Wanneer u deze Schamper in handen krijgt is de actie reeds voor-
bij. Wie alsnog geïnteresseerd is in ‘Nursery school’ waar het verza-
melde geld voor bestemd is, kan terecht op hun website: http://www.
nursery-school.ugent.be Mooi om zien, zoveel sociaal engagement? 
Inderdaad, mooi om zien. •

assIstants � LIfe samengevat In  
duBBeLzInnIge tIteL
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Rock

Het Vlaamse striplandschap is al enige tijd aan het verzui-
pen. Vorig jaar probeerde het blad Parcifal daar iets aan te 
doen, maar tevergeefs. Thans is er Het Salon. Zij zullen het 
wel maken, al was het maar omdat ze genoeg branie hebben 
om de redactie van Schamper binnen te vallen en te zeggen: 
‘Wij willen een pagina over ons magazine en we zullen ze zelf 
typen. Nu!’

tIm f. van der mensBrugghe 

Op 2 april rolt de eerste editie van 
Het Salon van de persen, op 4 april ligt 
het in de winkels en op 7 april is het fees-
telijke receptie in stripwinkel Popville te 
Oudburg. Allemaal welkom, want als je 
er vroeg bent is er gratis zuip.

Los daarvan staat het nieuwe strip-
magazine bijzonder sterk op zijn poten. 
De redacteurs, scenarist Peter Moeren-
hout, tekenaar SÈbastien Conard en Tim 
F. Van der Mensbrugghe, oud-dictator 
van Schamper, kozen voor een brede 
aanpak met veel genres, veel stijlen en 
ÈÈn rode draad: kwaliteit. Daar kunnen 
de meeste redacties van studentenbla-
den nog een voorbeeld aan nemen.

De bedoeling is een platform te bie-
den aan onbekend striptalent. Jonge gas-
ten en deernes die op hun zolderkamer 
zitten te zwoegen aan een strip die je van 
je sokken blaast, dat is waar Het Salon 
constant op zoek naar is. De redacteurs 
zoeken naar tekeningen waarvan je niet 
gelooft dat ze in dit eigenste graafschap 
gemaakt zijn. Yep, stuff waarbij de krab-
bels van de dikhoofdige huiscartoonist 
van Schamper nog minder dan niets 
zijn.

Zo’n platform is broodnodig, want de 
Vlaamse overheid werkt nog altijd met 
allerleid fijne varianten op de Catch-22. 
Zo is er een regel die zegt dat je als strip-
auteur pas subsidies krijgt als je al tien 
pagina’s gepubliceerd hebt, en nÌÈt in ei-
gen beheer. OkÈ, de max en al, maar er is 
niets waarin beginnende tekenaars kun-
nen publiceren. Niets. Behalve, vanaf 2 
april, Het Salon.

Zelfs al is er maar ÈÈn tekenaar die 
via Het Salon gelanceerd raakt, dan nog 
is onze missie geslaagd, beweren de drie 
redacteurs. “Wij willen tekenaars en 
scenaristen de kans geven om publieke-
lijk te groeien”, zeggen zij. “De strips die 
we publiceren zijn vaak nog niet perfect 
maar je ziet dat ze de perfectie binnen 
handbereik hebben. Wij proberen er-
voor te zorgen dat ze gepusht worden 
om naar die perfectie te streven. Zeg nu 

zelf, als je op je zolderkamertje strips 
zit te tekenen en je hebt niet de intentie 
om je werk publiek te maken, dan heb 
je toch minder reden om echt iets af te 
leveren dat zo goed mogelijk is. Daarbij: 
feedback geeft dat zolderkamertje even-
min.”

Daarom coachen de redacteurs van 
Het Salon hun medewerkers, zowel op 
het vlak van tekenstijl als op het vlak 
van scenario en dialoog. “Onze bedoe-
ling is niet om stripverhalen zomaar 
te aanvaarden of af te wijzen, neen, wij 
proberen elke stripmaker ertoe aan te 
zetten om zijn talent aan te scherpen”, 
zijn de redacteurs van Het Salon ver-
dacht idealistisch. “OkÈ, soms moeten 
we zeggen dat een stripverhaal niet ge-
publiceerd wordt maar dan proberen we 
niet botweg te zeggen dat het op geen 
kloten trekt maar nemen we de moeite 
om de tekenaar ertoe aan te zetten zo 
rap mogelijk af te komen met materiaal 
dat stukken beter is. De bedoeling is niet 
zomaar een beestig goed stripmagazine 
publiceren maar vooral om het Vlaamse 
striptalent een schop tegen zijn reet te 
geven opdat het in gang schiet en prach-
tige strips kakt.”

De redactie van het nieuwste strip-
magazine ziet de zaken ook ruimer dan 
een driemaandelijks boekje vol schone 
stripverhalen. “We hopen binnen de zes 
maanden ons atelier te kunnen openen”, 
blikken de redacteurs vooruit. “Dat 
moet een ruimte worden waar onze 
medewerkers elke dag kunnen tekenen, 
scannen, hun werk op de computer kun-
nen afwerken en inkleuren. Dat moet 
jonge tekenaars de mogelijkheid geven 
om ervaring op te doen van talenten die 
al iets verder staan.”

De site wordt ook een vergaarbak 
van knowhow. Niet alleen gepubliceer-
de strips zullen erop verschijnen. “We 
zullen ook schetsen en onuitgegeven 
materiaal aanbieden”, klinkt het bij de 
redactie. “Eveneens zullen internetge-
bruikers door scenario’s kunnen snuffe-
len. Misschien dat ze dan goesting krij-
gen om er zelf een uit te tekenen. Maar 

belangrijker is dat we tutorials zullen 
verzamelen. Dat kan gaan van ‘Hoe scan 
ik mijn werk in en kuis ik het digitaal op’ 
tot ‘Beweging suggereren in actiepren-
ten’. Iedereen kan kennis toevoegen, zo-
dat we na verloop van tijd een bijzonder 
uitgebreide handleiding zullen hebben 
over het maken van strips. We zullen 
de allereerste Nederlandstalige site zijn 
die zoiets aanbiedt en daar zo ver in wil 
gaan.”

Het Salon mikt met de site niet alleen 
op het Vlaamse en Nederlandse publiek. 
“We zullen alles vertalen. Alles!”, gelo-
ven ze zelf. “Zowel in het Frans als in het 
Engels. Frankrijk blijft een gigantische 
stripmarkt en in Amerika zijn ze verzot 
op Europese strips. Gene zever. Als we 
zowel in Frankrijk als in Amerika een 
beetje bekend worden, zal dat het begin 
zijn van iets moois.”

Een fortuin, met name. “Adverten-
ties in een stripmagazine van duust 
exemplaren, dat brengt geen zak op”, is 
de redactie realistisch. “Vijftig euro per 
pagin, max, daar kun je niet eens een 
hele avond mee gaan zuipen. Maar een 
site die een internationaal publiek aan-
trekt, daar is stellig gaat uit te slaan. En 
dat zijn we zwaar van plan, want met de 
subsidies die we krijgen van het Vlaams 
Fonds der Letteren komen we er godver-
domme niet.”

Schamper geeft 5 nummers weg van 
Het Salon. Het magazine ligt in de win-
kels vanaf 4 april. Het kost 5 euro. Dat is 
bijlange niet veel.  •

Nieuw Gents  
stripmagazine verovert Vlaanderen
het saLOn Brengt KwaLIteIt van eIgen BOdem
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Keep on rocking 
aan de Ugent!
Rock-’n-roll en onze alma mater: op het eerste zicht lijken ze net zo weinig met 
elkaar gemeen te hebben als tsétsévliegen met die postpuberale acné op uw 
voorhoofd (alhoewel). En toch… We hebben een rector die wel eens een gitaar 
durft te omgorden en een liedekijn te berde brengt. En met een beetje verbeel-
ding ziet u onze boekentoren als een trots opgestoken academische middenvin-
ger richting Gents establishment in de vorm van de Drie Torens. Qua rock-’n-
rollgehalte kan zo’n uit de kluit gewassen ‘fuck you’ wel tellen natuurlijk. Maar 
er is meer. In feite zijn we met zijn allen masters of  rock-‘n-roll in wording. De 
universiteit als vrijplaats voor rock. Hell yeah!

maarten

Een man die de pop naar hoger, acade-
misch niveau heft is Gert Keunen, broer 
van literatuurprof Bart Keunen aan de 
Ugent. De man doceert namelijk popge-
schiedenis aan de rockacademie van Til-
burg. Een neerslag van wat er in die lessen 
aan bod komt, kan je lezen in zijn Pop! Een 
halve eeuw beweging – een aanrader voor 
de kenner/liefhebber die wat dieper wil 
graven en zijn muzikale smaak wil verrui-
men. Daarnaast maakt Keunen als man 
van de beats met de band Briskey een ge-
smaakte muzikale blend, ook wel nu-jazz 
genoemd, door een fijne mix van blazers, 
etnische muziek en subtiele elektronica. 
Dat de man een meer dan diepgaande pas-
sie voor muziek wegdraagt, blijkt ook uit 
de lange lijst artikelen die hij al over het 
(brede) popgenre schreef, uit het feit dat hij 
ex-programmateur is van de Vooruit en hij 
als socioloog afstudeerde met een scriptie 
over (wat had u gedacht) pop/rock.

maSter in de heavy metal
Maar zijn pop en rock echt klaar om op 

academisch niveau bestudeerd te worden? 
– Volgens Keunen kan daar geen twijfel 
over bestaan. “Het feit dat het genre zo 
lang ‘onopgemerkt’ is gebleven aan de uni-
versiteit en in de hogescholen is gewoon 
te wijten aan de macht van de traditie” 
aldus Keunen. “Vanaf de jaren ’60 begon 
de sociologische impact en dergelijke van 
die muziek erg duidelijk merkbaar te zijn. 
Profs die toen met rock zijn opgegroeid, 
zullen dan ook hun neus niet ophalen om 
het genre als een volwaardig studieobject 
te gaan zien.” Het zijn vooral de dertigers, 
nieuwbakken profs met nog een beetje 
groen achter de oren, die overtuigd zouden 
zijn van de meerwaarde en de impact van 
het genre.

Toch zal je op de curricula van ’s lands 
conservatoria nog steeds tevergeefs zoeken 
naar een opleiding tot master in de heavy 
metal of iets dergelijks. Het is pas heel re-
cent dat je bij ons zoiets als een bachelor 
in de pop- en rockmuziek kan halen, aan 
de hogeschool van Limburg. Een dergelijk 
initiatief wordt veelal meesmuilend en een 
beetje cynisch bekeken door de ‘echten’. 
Keunen ziet er als popdocent in Nederland 
wel degelijk het nut van in: “Zo’n oplei-

ding moet je ook beschouwen als een sti-
mulans voor de creativiteit. De studenten 
zijn er dag in dag uit bezig met muziek en 
leren op korte tijd dingen kennen waar je 
anders vele jaren over doet. Een dergelijke 
opleiding bestaat trouwens niet enkel uit 
muziek leren spelen. Het gaat hier om een 
professionele bachelor waarmee je in het 
popmanagement terecht kunt of als tech-
nieker aan de slag kan gaan.”

ugent goeS headbanging
Onze eigenste alma mater lijkt helaas 

nog een lange weg te moeten afleggen. 
Hoewel je musicologie kunt studeren aan 
de Blandijn, is het rock-‘n-rollgehalte van 
de opleiding eigenlijk bedroevend laag. 
Het vak muziekgeschiedenis maakt zelfs 
nog geen melding van de jazz, godbetert! 
Toch is er verbetering op komst: binnen 
de muzieksociologie wordt de pop ook aan 
onze universiteit in rekenschap gebracht. 
Professor Marc Leman wist bovendien 
te vertellen dat men hier in Gent zelfs aan 
een heuse headbangingsensor werkt. Con-
creet komt het erop neer dat je, liefst met 
een groep mede-langharigen en voorzien 
van de nodige noppen op je hoofd, kine-
tische signalen naar een computer stuurt 
terwijl het hoofd heftig op en neer gaat. Die 
signalen worden dan in real-time omgezet 
naar muziek. Het project zit nog in een be-
ginfase, maar wij kijken alvast uit naar een 
eerste single.

Overigens kunnen we ons gerust alle-
maal student in de rock-‘n-roll noemen. 
Volgens Gert Keunen is de studentencul-
tuur namelijk altijd al een kweekvijver voor 
het genre geweest. De vele sociale contac-
ten die de modale student erop nahoudt, 
zouden danig stimulerend werken voor 
de creativiteit. Hogere studies brengen je 
namelijk noodgedwongen in contact met 
uiteenlopende visies en meningen en daar-
uit durft wel eens iets nieuws te ontstaan. 
Zo vindt onder andere de techno haar oor-
sprong in de studentenmilieus. En in de 
jaren zestig zou er ook heel wat bewogen 
hebben net dankzij de kunsthogescholen, 
die veelal een stuk losser van de consump-
tiemaatschappij staan. Met andere woor-
den: grijp die gitaar, nodig je prof quantum-
fysica uit voor een jamsessie en verover de 
wereld! •

maarten

Wie rock-‘n-roll zegt, zegt deci-
bels, overstuurde monitors en een 
aanhoudend gefluit in het middenoor 
na afloop van het betere concert. Dat 
is intussen al ruim vijftig jaar het ge-
val, maar als het van professor Bart 
Vinck afhangt, komt daar binnenkort 
verandering in. Als audioloog ontdekte 
hij namelijk dat het gebruik van mp�-
spelers en (te) luide concerten schade-
lijke gevolgen hebben voor ons gehoor. 
Hij trok dan ook al een paar keer stevig 
aan de alarmbel. Zo trok hij er met een 
Canvasploeg op uit voor een reportage 
rond gehoorverlies bij jonge concert-
gangers en presenteerde hij de kijkers 
behoorlijk onthutsende resultaten. 
Eén op de vier muziekliefhebbers ging 
met blijvende gehoorschade terug 
naar huis.

hipperdS met aSSorti oor-
doppen

Door deze befaamde ‘decibelpro-
blematiek’ onder de aandacht van het 
grote publiek te brengen, behaalde 
professor Vinck al danig wat resul-
taat. Zo leidde de grote aandacht van 
de media voor het fenomeen tot een 
toenemende verkoop van muzikan-
tenoordoppen in gehoorzaken – een 
teken dat een deel van het publiek de 
boodschap begrepen heeft, al valt het 
nog steeds erg moeilijk om op I Love 
Techno hipperds met zonnebril (ook 
al zo’n gezondheidsmaatregel uiter-
aard – die strobo’s weetjewel) en een 
assorti paartje oordoppen te spotten. 
Ook de politieke wereld blijkt niet doof 
te zijn voor Vincks pleidooi. Zo krijgt 
de discussie om het geluidsniveau van 
MP�-spelers te beperken bij de hoge 
gezondheidsraad stilaan vorm. In Has-
selt is men bijvoorbeeld zelfs bezig 
met het uitwerken van maatregelen 
rond het aantal decibels voor fuiven en 
dergelijke. In tegenstelling tot vroeger 
houdt men daarvoor niet enkel meer 
rekening met de factor geluidsoverlast 
voor omwonenden, maar ook met de 
medische risico’s dat zo’n torenhoog 
volume met zich meedraagt. •

Rockluid 
            = 
          rockdoof
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“We hebben elkaar nog niet onderge-
kotst op het podium ofzo”

Voorlopig doet de naam Arquettes bij weinig mensen een belletje rinkelen, maar daar zal 
snel verandering in komen. Met hun nieuwe single “Feehler”, die ook terug te vinden is op 
de 100% Puur-compilatie, doen ze een gooi naar het sterrendom. Drijvende kracht Koen Wy-
nant stelde zijn groep voor aan Schamper…

Laure & Laurens
ILL. eLIsa Baetens

Jullie zijn dus the arquettes…?
Dat is eigenlijk al verkeerd, want het 

is Arquettes. We proberen de “_the_” 
wat te vermijden, want anders zitten we 
direct in de poel van de “_the-bands_”. 
Het is wel wat lastig, want het is een 
meervoud en iedereen heeft de neiging 
om die “_the_” ervoor te zetten, maar ei-
genlijk is het gewoon Arquettes. Ik vind 
groepsnamen nog altijd het leukst als 
ze niet te moeilijk en niet te geforceerd 
zijn. Een eigennaam heeft nog altijd iets 
klassieks en heeft nog altijd meer stijl 
dan van de pot gerukte samengestelde 
namen met fouten in. 

Jullie zijn nog niet zo bekend, waarvan zou-
den mensen jullie kunnen kennen?

We zijn beginnen spelen eind 2005 
op de Beloften in Gent, dat was ons eer-
ste serieuze optreden. Toen hebben we 
een derde plaats van 86 inzendingen be-
haald, wat zeer aangenaam was omdat 
we nog geen ervaring hadden met de 
groep. Twee maand later zaten we in de 
finale van het Kampioenschap van Brus-
sel in de AB. Wat ook wel fijn was, ons 
vierde optreden in de AB geven. Alweer 
vree motiverend! Voor de rest wat opna-
mes gemaakt, wat gesukkeld met drum-
mers. We zitten op dit moment aan onze 
zesde drummer, maar ik ben momenteel 
wel content.

In november hebben ze ons eerste 
singletje “It’s a Relief ” opgepikt bij Stu-
dio Brussel, puur promo eigenlijk. Dat 
wil zeggen dat het niet in de winkel ligt, 
maar enkel op de radio wordt gedraaid. 
Ik had een goede opname en ik heb die 
laten masteren. We hebben zelf een 
hoesje gemaakt, onze stoute schoenen 
aangetrokken en we zijn gaan aanklop-
pen bij de samenstellers. Het was echt 
wel kicken dat ze onze single oppikten, 
ook al was het enkel in de avondpro-
grammatie. Ze hebben dat nummer dan 
gespeeld van ongeveer eind november 
tot begin januari, wat ons ondertussen 
een bookingskantoor en een aantal fijne 
optredens heeft opgeleverd. Nu moeten 
we niet elke week in café “De Sportvrien-

den” spelen. (_lacht_) Momenteel is de 
tweede single “Feehler” uit – weer pro-
mo. Het is nu ongeveer 20 over 8 en we 
worden nu normaal op Studio Brussel 
gedraaid, ik ben dat aan het missen hé! 

nOg aLtIJd LIever met 
PLaceBO vergeLeKen 

wOrden dan met 
zOrnIK.

arquettes is begonnen als een eenmans-
project, dan zijn er nog drie anderen bijge-
komen…

Een kleine twee, drie jaar geleden 

ben ik met mijn eigen ding begonnen, 
gewoon op het gemak nummers maken 
en er totaal geen rekening mee houden 
hoe ik dat live zou klaarspelen. Daarna 
ben ik demo’s beginnen op te nemen. Ik 
heb gewoon aan iemand die ik ken, ge-
vraagd: “Kun jij dat indrummen?” Dan 
heb ik daar gewoon al de rest erover-
heen gespeeld, tien à twaalf nummers 
heb ik zo opgenomen. Uiteindelijk ge-
woon mensen gezocht die op dezelfde 
golflengte zaten en die niet in vijf an-
dere groepen zaten, wat ik persoonlijk 
toch wel belangrijk vind. Toen zijn Tine, 
Jan en onze toenmalige drummer erbij 
gekomen.

Het is nog altijd zo dat ik de num-

arquettes: OPBOrreLend gents geweLd
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mers schrijf. Een repetitie bij ons ziet er 
als volgt uit: “Dit is het nummer, dat is 
de baslijn, de drum zou zoiets moeten 
zijn en dat is de zanglijn.” De grote lijnen 
liggen eigenlijk vast, wat niet wegneemt 
dat ik, nu we al een tijdje met dezelfde 
groep spelen, er zeker voor open sta dat 
de drums hier en daar anders zijn dan ik 
me had voorgesteld.

chris Prouvé heeft jullie op de website van 
100% Puur vergeleken met Placebo. zijn 
jullie tevreden met die vergelijking?

Ik vind dat eigenlijk vreemd, ervoor 
had niemand ooit die vergelijking ge-
maakt. Tevreden, tjah, die mannen heb-
ben natuurlijk ooit goede muziek ge-
maakt, maar het is nu niet dat dat mijn 
favoriete groep is. Het kind moet een 
naam hebben hé, nog altijd liever Pla-
cebo dan Zornik ofzo. Het is zeker niet 
zo dat we ons door hen hebben laten in-
spireren.

Zo was ik, toen ik tiener was, zwaar 
into Weezer en andere poppy dingen. Ik 
heb nog altijd een zwak voor melodieuze 
poprock. Aan de andere kant luister ik, 
naarmate ik ouder word, meer naar 
zachte muzie. Pinback is voor mij echt 
wel één van de beste groepen van de 
laatste jaren. Daarnaast denk ik dat je 
niet kunt ontkennen dat dEUS en Milli-
onaire hier in België gewoon dé top zijn. 
Los daarvan proberen we natuurlijk ge-
woon iets te doen dat nog geen duizend 
keer gedaan is. Het zal hoe dan ook altijd 
wel op iets lijken, mensen zullen vergelij-
kingen blijven maken.

Jullie hebben geen site maar wel een mys-
pace.

Ik heb een jaar geleden aan een maat 
van mij gevraagd om een site te maken, 
maar dat komt er maar niet van. Ik ben 
dan maar gestopt met ernaar te vragen, 
zeker doordat myspace zo vlotjes loopt. 

Ik merk bij mijzelf ook dat ik soms eer-
der naar een myspace ga dan naar een 
gewone site: het is gewoon een pagina en 
je weet alles wat je moet weten over een 
groep. Ik heb zelf ook al een paar dui-
zend groepen leren kennen via myspace. 
De interessantste dingen zijn de groepen 
die je op een onverwacht moment tegen-
komt na 7000 keer door te klikken, niet 
de groepen die je stalken met 1000 posts, 
telkens er een nieuw nummer op hun 
myspace staat.

Vroeger moest je demo’s maken: 
hoesjes maken, CD’s kopiëren, naar de 
post gaan, enveloppes kopen, er geld in 
pompen. Nu stuur je gewoon een friends 
request naar een jeugdhuis en ze hebben 
ook een demo. Vooral voor jonge groe-
pen is dat interessant.

van jullie eerste single “It’s a relief” komt er 
een video aan…

Ene Eva Cools had onze bassiste aan-
gesproken om “It’s a relief ” te gebruiken 
in een kortfilm van haar. Maar om een 
lang verhaal kort te maken, is dat uit-
eindelijk uitgedraaid in een videoclip 
voor ons. We gaan haar verhaal er wel in 
gebruiken, en verder is er ook een optre-
denscène in de White Cat hier in Gent. 
We hebben bevriende muzikanten, van 
o.a. Tokota en Rye Jehu, gevraagd om op 
het podium te staan, terwijl wij gewoon 
het publiek spelen. Ze gaat zeker op onze 
myspace belanden en hopelijk ook op 
TMF of Jim TV.

zijn er plannen om een eP of een cd op 
te nemen?

Eigenlijk wilden we daar zo lang mo-
gelijk mee wachten. Zeker met een full 
CD, omdat ik merk dat we nog evolue-
ren, we spelen nu nummers die we een 
half jaar geleden niet speelden en bin-
nen een half jaar gaan er waarschijnlijk 
weer nummers geschrapt zijn en zullen 
er ook bijgekomen zijn. Ik wil nog geen 
opname maken waarmee ik blijvend 
geassocieerd word, ik wil er binnen een 
half jaar nog tevreden over kunnen zijn. 
In het najaar gaan we wel een EP opne-
men, waar waarschijnlijk “It’s a Relief ” 
en “Feehler” zullen opstaan, samen met 
nog een drietal andere nummers. Vooral 
als visitekaartje voor ons bookingskan-
toor, het zal geen commerciële release 
zijn. Misschien dat we ze na optredens 
wel verkopen, maar ze zullen zeker niet 
in de winkel liggen.

al zotte podiumervaringen meegemaakt?
Nee, we hebben nog maar tien keer 

opgetreden. Vroeger wel al, bij andere 
groepjes: veel te lang moeten wachten 

voor het optreden. Als je dan schijtezat 
bent en het blijkt dat je nog moet spe-
len, dan loopt het helemaal fout, al zijn 
dat ook geen echte Rock ’n Roll-verha-
len. Verder herinner ik mij dat we eens 
serieus aan het stressen waren voor de 
finale van het Kampioenschap van Brus-
sel, omdat onze drummer pas � minuten 
voor het begin van het optreden kwam 
binnenwandelen. Het is zeker niet zo dat 
we elkaar al hebben ondergekotst op het 
podium ofzo, maar hopelijk komt dat 
nog!

waar wil je zeker staan? werchter?
Werchter, iedereen is altijd bezig over 

Werchter! Dat zou natuurlijk wel fijn 
zijn, net als Pukkelpop of om het even 
welk ander festival. Het is wel zo dat je, 
als je op Werchter gespeeld hebt, alles 
in België gehad hebt. Het is altijd wel 
tof om daar naar uit te kijken. We moe-
ten ook wel realistisch zijn. Ik denk dat 
zoiets als Boomtown, tijdens de Gentse 
Feesten, momenteel meer iets is waar ik 
naar uitkijk dan naar pakweg Werchter, 
Pukkelpop of Marktrock. Soms is het 
gewoon sympathieker en interessanter 
om op kleine festivals te spelen. Zo spe-
len we binnenkort op het Play Festival in 
Hasselt, dat is op verschillende locaties. 
Daar kijk ik alvast naar uit!

Is muziek het belangrijkste in je leven?
Natuurlijk zijn er nog andere dingen 

die belangrijk zijn, maar het is wel een 
constante in mijn leven. Het is niet dat ik 
er zo plots even mee begonnen ben. Voor 
zover ik mij kan herinneren, ben ik altijd 
met muziek bezig geweest. Ik ken men-
sen die even gitaar beginnen te spelen en 
dan twee jaar later stoppen om intensief 
te gaan snowboarden of iets in die aard. 
Ik kan me dat niet voorstellen.

wat betekent rock ’n roll voor jou?
Altijd doen waar je zin in hebt, zeker? 

Het klinkt misschien wel serieus: op mu-
zikaal vlak je eigenheid bewaren. Probe-
ren de clichés te vermijden, wat sowieso 
niet gemakkelijk is: er zijn altijd mensen 
die op zoek gaan naar clichés.

Over clichés gesproken, Schamper 
geeft drie compilaties van 100% Puur 
weg. Mail zo snel mogelijk naar scham-
per@schamper.ugent.be met het best 
benaderende antwoord (in gram) op 
de vraag: “Hoeveel heroïne spoot Keith 
Richards in zijn aders voor hij uit een 
palmboom viel?”

Arquettes concerteren op 4 april in 
De Video en op 28 april in Het Gouden 
Hoofd. Kom dat zien !! •
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“Ik zou de swamp 
tegen niets willen 
inruilen”
tOny JOe whIte Over aLLIgatOrs In de studIO 
en InsPIratIe aan het KamPvuur
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gert & PIeter
foto: 

Kenn verstraeten/ghentOLOgy

Tony Joe White is misschien niet de 
meest gekende muzikant uit het Zuiden 
van de States, maar de man schrijft wel 
al sinds de jaren ’60 zijn songs op zíjn 
manier, en schreef met Polk Salad Annie 
een geweldig, stampend nummer met 
een onweerstaanbaar refrein. En dat is 
lang niet alles. Hij schreef bovendien dis-
creet een aantal stevige nummers voor 
andere muzikanten, en hij kon rekenen 
op de muzikale waardering van the likes 
of Creedence Clearwater Revival, Tina 
Turner en Jerry Lee Lewis. Maar het 
aantrekkelijkste aan een optreden van 
Tony Joe White is toch de ongeëvenaar-
de vertelkunst van de man, die met veel 
tederheid beelden schetst van tijden en 
plaatsen die hem dierbaar zijn.

Het optreden in de Handelsbeurs 
stelt dan ook niet teleur: het is een aan-
gename luisterbeurt naar verhalen over 
a plant that looks somethin’ like a turnip 
green. De verhalen rusten op de diepe 
basstem van de man, immer gemoede-
lijk, en zijn vet ronkende gitaarspel. Met 
enkel een drummer als begeleidende 
muzikant, heeft White er geen enkele 
last mee een broeierige, onweerstaan-
baar rollende klank de zaal in te blazen.

Na het optreden vinden we White 
in een donkere kamer backstage, en-
kel verlicht door een paar kaarsen. Met 
een ”Sit down, boys. What would you like 
to know?” vatten we ons interview aan. 
White is bijzonder enthousiast over het 
geluid in de Handelsbeurs. “Het gebouw 
is prachtig, binnenin is het nog veel coo-
ler. Qua klank is dit one of the best I’ve 
ever heard.”

Je muziek wordt onder andere gevoed door 
de geluiden en ritmes van de swamp. herin- 
ner je je nog geluiden die je tijdens je jeugd 
in the bayou oppikte, en die je graag in je 
liedjes laat terugkomen?

I’ve always used alligators and bull-
frogs, things like that, in my songs. Al mijn 
liedjes zijn uit het hart geschreven. Ik 
ben opgegroeid in een klein plaatsje, vlak 
bij de rivier, in the swamps, en telkens je 
’s avonds naar bed ging, hoorde je zo-
veel. En dat bleef later ook belangrijk in 
mijn muziek: in fact, het album One Hot 
July heb ik opgenomen in een studio in  

Bogaluso, Louisiana, waar je de deur kon 
opentrekken en de alligators zo langs je 
heen kon zien lopen (lacht).

Je hebt een erg warme, specifieke gitaar-
klank in je muziek. heb je lang moeten zoe- 
ken voor die zo klonk, of ben je daar heel 
snel opgekomen?

A long time ago, maybe twenty years 
or so, I found that one (wijst op zijn gi-
taar, nvdr.)_And it was the swamps, you  
know._ (grijnst) Je kunt deze gitaar over-
al meenemen, op vliegtuigen, waar dan 
ook, hij blijft altijd in de juiste stemming. 
It’s just tough, you know. Dus ja, deze gi-
taar is al een hele tijd bij me.

vorig jaar, op Blue note, zag ik dat je gitaar-
band erg op een slang leek. was dat een 
echte slang?

Yeah, it’s right there. Ik moet ‘m wel 
bedekt houden, want toen ik ooit eens in 
 Australië speelde, hebben ze zijn echte 
tanden uitgeslagen. Dus heb ik er maar 
gouden tanden voor laten maken, door 
een vriend van me in New Mexico. (lacht) 
Dat is dus mijn ratelslang met gouden 
tanden. Maar je moet ‘m zorgvuldig be-
dekt houden.

In willy and Laura mae zing je over hoe in 
het diepe zuiden mensen van verschillende 
rassen bijzonder warm verbonden samenle-
ven. heb ik het goed als ik zeg dat het punt 
van het liedje is dat racisme een kwestie 
van omstandigheden is, en dat het racisme 
verdwijnt wanneer je verbonden bent in je 
overleven?

Exactly. Inderdaad: wij werkten al-
lemaal in de velden. En we plukten al-
lemaal katoen, op kleine boerderijen. 
Soms had iemand een gitaar bij, en dat 
was ook vaak het enige wat we hadden, 
en dan speelden we ’s avonds. We gingen 
dan ’s nachts allemaal bij elkaar zitten, 
speelden muziek, amuseerden ons en 
dachten eerlijk gezegd nooit aan het feit 
dat er een verschil bestond tussen zwart 
en blank. Maar ik zing ook wel: “_That 
was another place / and another time._” 
Which was always sad, to me, want toen 
ik ze enkele jaren later zag, waren ze 
naar de stad verhuisd. En daar konden 
ze niet meer terugdenken aan die tijden, 
down by the river.

en dus, door naar de stad te verhuizen, 
raakten ze meer afgezonderd van jullie?

Zij wel, ja. Ik woonde nog steeds in 

de swamps. Maar de tijd van vroeger, 
toen we nog samen bij de rivier zaten, 
was a beautiful time, omdat we er nooit 
bij stilstonden hoe we eruit zagen, of je 
compagnon een andere huidskleur had 
of niet. We genoten er gewoon van om 
tesamen te zijn.

dus je vond het best wel fijn om in de bayou 
op te groeien?

Oh god, yeah. Ik zou het tegen niets in 
deze wereld willen inruilen. Het is daar 
echt prachtig.

en waar genoot je dan het meest van?
It was slow. Niemand verloor veel 

slaap over het uiterlijk van anderen, we 
groeven ons gewoon in het land in. Een 
beetje zoals de Indianen – ik ben zelf 
deels Cherokee. And we just loved hangin’  
there, eten bij elkaar te zoeken wanneer 
we het nodig hadden, te werken wan-
neer het eens nodig was te werken. Those 
were… nice times.

Je dochter maakt zelf muziek, en je zoon is 
je manager. Je muziek geeft, volgens mij, 
een erg vredig gevoel door, waarbij je erg 
graag zingt over plaatsen waar je je rustig 
thuis voelt. heeft dat hen aangespoord om 
ook muziek te gaan maken, denk je?

Wat betreft de kinderen, moet je we-
ten dat ik hen nooit heb aangezet om 
welke muziek dan ook te maken. Ik wou 
gewoon dat ze opgroeiden in vrijheid, en 
dat alles zou komen zoals het kwam. Het 
is wel écht prachtig dat ik nu muziek kan 
maken samen met m’n zoon en dochter, 
Michelle. Ze zijn even openminded als ik 
was toen ik een knul van vijftien was. Wij 
hadden toen geen grenzen, niets. So, they 
treat music the same way.

de muziek van uw dochter voelt soms erg 
urbaan aan, maar tegelijk zingt ze met ple-
zier over terugkeren naar het platteland. 
houdt u van haar muziek?

I love it. Ik speel gitaar op haar liedjes, 
en ze heeft een aantal geweldige liedjes 
geschreven. En hoewel ze in Los Ange-
les leeft, denkt ze ook nog steeds aan de 
swamp.

Je hebt ook vaak liedjes geschreven voor 
andere artiesten, soms erg eigenzinnige 
muzikanten. hoe slaag je erin liedjes te 
schrijven die hen aanspreken, waarin ze 
zich willen inleven?

Daar dacht ik nooit over na terwijl 
ik het nummer schreef. The song always 
came from the sky, you know, terwijl ik 
bij de rivier zat, met m’n gitaar en mijn 
kampvuur. Ik dacht er nooit bij na of dit 
nummer nu één zou halen in de billboard 
charts. So the songs had freedom.

http://www.tonyjoewhite.com/
http://www.bogalusa.org/ •

“Ik zou de swamp 
tegen niets willen 
inruilen”
tOny JOe whIte Over aLLIgatOrs In de studIO 
en InsPIratIe aan het KamPvuur

Een interview met Tony Joe White krijgen, bleek makke-
lijker dan verwacht: de algehele contemplatieve rust die 
de man uitstraalt, wordt blijkbaar ook door z’n medewer-
kers gehuldigd. Een uurtje voor het optreden vragen we 
aan de balie of we White na het optreden zouden kunnen 
interviewen, we mogen meteen. 
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“Ik zou echt graag eens een simpel 
nummer schrijven”

Als er ooit al een groep enthousiast stond te dringen aan de deuren van het muzikaal Wal-
halla, is het wel Foetal Void. De groep heeft intussen al een tienjarig bestaan achter de rug, 
een EP en een full-cd vol pompende elektrorock op de wereld gezet en doorheen de wijde 
wereld getourd. Tijd voor een interview!

gert

Als je al één iets van frontman Tom 
Cornille kan zeggen, is het wel dat hij 
van geen ophouden wil weten. Zijn mu-
zikaal doorzettingsvermogen bracht 
hem in 2001 een platencontract bij het 
Canadese label Geska Records, in 2002 
een EP, en vorig jaar blikte de groep zo-
waar een heuse videoclip in. Eén ding is 
duidelijk, de enige weg leidt naar boven! 
Up, up, up!

Je hebt foetal void helemaal alleen op 
poten gezet. de eerste jaren maakte je de 
muziek op je computer – heeft die manier 
van werken nog steeds een invloed op het 
huidige foetal void?

Da’s natuurlijk moeilijk te zeggen, 
maar ik neem aan van wel. Ik werk bij-
voorbeeld graag met synthesizerklan-
ken die moeilijk thuis te brengen zijn, 
en dat doe ik al sinds ik alleen met mijn 
computer aan geluidjes zat te sleutelen. 
Foetal Void is door de jaren heen uitge-
breid met een gitarist, bassist, drummer 
en toetsenist, maar dat is voor een deel 
ook uit noodzaak. Instrumenten maken 
de muziek, zeker live, levendiger. Maar 
ik maak nog steeds erg veel geluiden 
liefst zélf. Foetal Void zou zeker niet 
hetzelfde zijn mocht ik volgens de klas-
sieke weg met de muziek begonnen zijn: 
ik ben niet gebonden aan bepaalde ak-
koorden, ik durf al eens te experimente-
ren. De voorgeprogrammeerde synthesi-
zerklanken vind ik meestal bij voorbaat 
veel te beperkt, maar ik geloof niet dat ik 

zou blijven zoeken naar nieuwe klanken 
mocht ik een klassieke opleiding geno-
ten hebben. 

Je zegt dat je “uit noodzaak” een aantal 
instrumenten aan de groep toevoegde. die 
drang om alleen te spelen, komt dat ook 
omdat je graag de hele klank van de groep 
zélf wil bepalen?

Ik heb graag de touwtjes in handen. 
Dat is ook ergens nodig in een groep, 
anders verzand je gewoon in eeuwige 
discussies. Wij zijn zeker geen groep 
die een nummer kunnen puren uit een 
jamsessie. Dat betekent nu ook weer 
niet dat de andere groepsleden abso-
luut geen inspraak hebben: momenteel 
werk ik bijvoorbeeld erg nauw samen 
met de drummer wanneer songs uitge-
werkt worden. Maar goed, als het op het 
laatste woord aankomt, wil ik dat wel 
hebben (lacht). Ik durf wel te zeggen dat 
Foetal Void voor mij ondertussen meer 
is dan gewoon een groepje voor de leut. 
Ik wil een concept overbrengen aan de 
luisteraar, en heb een duidelijk beeld 
van dat concept. Nu goed, ik zou na-
tuurlijk ook niet zonder gitarist kunnen, 
want ik kan geen gitaar spelen (lacht). 
Maar de stem is onvoorwaardelijk mijn 
domein, en de lyrics wil ik ook helemaal 
zelf vormgeven.

en wat is dan het zwaartepunt van je inspi-
ratie bij die lyrics?

Voor deze cd… Moeilijk te zeggen, 
eigenlijk (denkt even na). Ik denk dat 
ik vooral aan introspectie doe – maat-
schappijkritiek ligt mij niet echt. Ik be-

schrijf graag persoonlijke gevoelens, 
maar wel universele gevoelens. Extreem 
verlangen, bijvoorbeeld: iedereen wordt 
daardoor getormenteerd, of je ’t nu toe-
geeft of niet. Mijn nummers zullen nooit 
extreem opgewekt zijn, maar ook nooit 
overdreven deprimerend. Met de nieu-
we cd proberen ik eigenlijk een beeld te 
scheppen van het gevoelsleven van de 
modale mens.

foetal void bestaat al tien jaar, nu pas 
komt jullie eerste cd. hoe komt het dat je 
zo lang hebt moeten zoeken naar de juiste 
weg in de muziek?

Goh, ik ben nu eenmaal een twijfe-
laar. Maar ik zie daar ook de voordelen 
van in, hoor. Ik zal nooit zomaar iets uit-
brengen, ik blijf schaven tot het perfect 
zit. Anderzijds is muziek voor mij nog 
steeds een hobby, iets wat ik na m’n uren 
doe. Dan kan je er natuurlijk niet even 
intensief aan doorwerken als sommige 
groepen die voltijds met hun muziek 
bezig zijn. En natuurlijk heb ik nooit 
een klassieke muziekopleiding genoten, 
waardoor ik net iets langer moest zoe-
ken op mijn composities. Ik kan niet zo-
maar zeggen: “baf, dit akkoord past hier 
nu eens perfect!” Maar goed, het was een 
leerproces, en ik ben erg blij dat ik de cd 
niet vijf jaar geleden uitgebracht heb. Hij 
is nu immers stukken beter.

het lijkt me dat alles perfect moet zitten 
als jij muziek maakt – je gaat niet zomaar 
blind drie akkoorden rammen.

Perfecte muziek zou ik het zeker 
niet noemen (lacht). Je moet de muziek 

fOetaL vOId wIL méér
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voélen, en dat gevoel heb ik ook bij an-
dere groepsleden teruggevonden. Soms 
voel je bepaalde nummers, die je op een 
weekend schreef, na een maand nog 
steeds nazinderen. En soms maak je een 
nummer op één weekend, hoor je het na 
een maand opnieuw en moet je helemaal 
van nul herbeginnen. Ik vind het goed 
dat ik zo kritisch ben voor mezelf, maar 
soms is het ook verdomd moeilijk. Ik kan 
nooit een objectief oordeel over mijn ei-
gen muziek vormen. Ik voeg ook steeds 
meer laagjes toe aan mijn muziek: soms 
hebben mijn nummers tot vijftig lagen. 
Ok, da’s ook overdreven (lacht). Maar 
toch: enkel bas, drum en gitaar, dat is 
voor mij te mager.

het klinkt bijna alsof je een klassieke com-
positie met elektronische geluiden wil ma-
ken. voel je het ook zo aan?

Ja, dat druk je erg mooi uit. Maar wat 
ik eigenlijk echt graag zou doen, is een 
simpel nummer schrijven. Gewoon, vijf 
lijnen, een eenvoudige melodie… Maar 
voorlopig wil dat simpelweg niet lukken.

Je neemt niet snel vrede met wat zomaar 
uit een synthesizer komt, zeg je. hoe lang 
hou je je zo gemiddeld bezig met het aan-
passen van synthesizerklanken?

Ik kan gerust om zes uur de studio 
binnengaan, om elf uur terug buitenko-
men en ronduit ontevreden zijn omdat 
ik er niet in geslaagd ben een bevredi-
gende klank te vinden. Computermu-
ziek klinkt sowieso raar, maar dankzij de 
hardware die tegenwoordig beschikbaar 
is, heb je een bijna eindeloze keuze aan 
geluiden. Er bestaan honderden ver-
schillende synths, die allemaal duizen-
den verschillende geluiden maken, die 
je dan nog miljoenen keren kan aanpas-
sen… Maar goed, soms ben je in zo’n ge-
moedsgesteldheid dat geen enkel geluid 
goed lijkt. Onze beste nummers zijn dan 
ook op bijzonder korte tijd tot stand ge-
komen: wanneer alles lijkt te klikken.

wat zijn je ambities met de groep, nu de cd 
er bijna aankomt?

(lacht) Je moet altijd hoog mikken, 
natuurlijk. Je moet de ambitie zo ver mo-

gelijk doordrijven, maar zonder je ziel te 
verkopen. Ik wil ook niet leven van de 
muziek wanneer ik eerst massa’s aan-
passingen heb moeten doorvoeren. Dan 
behou ik leiever een klein aantal fans: ik 
hoef niet noodzakelijk een wereldster te 
worden. Gewoon op het podium staan 
en voldoende cd’s verkopen, volstaat 
voor mij. Via het label kunnen we ook 
door Canada en Europa toeren, maar ik 
wil dus zeker nooit mijn ziel verkopen. 
Nu ja, gezien het soort muziek dat wij 
maken lijkt me dat ook niet echt moge-
lijk. •
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Killerinsecten, kapitalisten 
en biotechnologie

Wetenschappers hebben een kwalijk imago wat betreft sociale betrokkenheid. Professor eme-
ritus Marc Van Montagu en doctor Mike May doorbreken dat cliché: beiden voeren onderzoek 
naar biotechnologische oplossingen voor landbouwproblemen in ontwikkelingslanden. Van 
Montagu en zijn instituut kwamen laatst nog in het nieuws met commentaar op de Europese 

Bert en stIJn
ILL. Bert

wat is er eigenlijk mis met de regelgeving 
van de europese unie?

MAY: De Europese Unie is streng, 
maar in principe is er niks mis met hun 
regelgeving. Die werkt volgens het zoge-
naamde ‘voorzichtigheidsprincipe’: de 
wetteksten schrijven voor dat elke land-
bouwtechniek wetenschappelijk onder-
steund moet zijn. Ze is dus niet noodza-
kelijk nadelig voor nieuwe vormen van 
landbouw zolang die wetenschappelijk 
en ecologisch gezien steek houden. Het 
grote probleem ligt bij de implementa-
tie van die regels door elke lidstaat. Lid-
staten weten vaak te weinig over land-
bouwtechniek en laten zich leiden door 
de bangmakerij van milieuorganisaties.

Spanje oogst bijvoorbeeld al acht 
jaar genetisch gemanipuleerde maïs, 
daar bestaan ggo’s (genetisch gemani-
puleerde gewassen) en standaardgewas-
sen naast elkaar. Dat blijkt heel goed te 
werken: de boeren zelf maken de keuze 
om aan organische, genetisch gemani-
puleerde of conventionele landbouw te 
doen, er wordt geen nieuwe technologie 
aan hen opgedrongen. En de consumen-
ten kiezen wat ze op hun bord willen. 

VAN MONTAGU: De Europese Unie 
wil waarschijnlijk liever een goed imago 
ophouden tegenover een publiek waar-
van 60-70% ronduit tegen ggo’s is. Ze 
schijnt te denken dat het haar rol niet 
is om het publiek voor te lichten. Het 
grootste probleem ligt inderdaad bij de 
lidstaten die soms compleet onmogelij-
ke beslissingen maken. De EU doet heel 
wat inspanningen om zich te informe-
ren, nationale overheden daarentegen 
doen dat niet. Ministers van Milieu zijn 
het bijvoorbeeld niet eens over de vei-
ligheidsmarge rondom een veld gemo-
difieerde gewassen: in Spanje is het 25 
meter, maar milieuorganisaties willen 
er 400 en in Italië is de perimeter zelfs al 
ingesteld op een kilometer!

De regulering is dus op sommige 
vlakken compleet arbitrair. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Unie om die rommelboel op te ruimen, 
zij heeft er immers de bevoegdheid voor. 
Geen enkele wetenschapper waarschuwt 
voor de gevaren van gemanipuleerde ge-
wassen, omdat er eenvoudigweg, na tien 
jaar grootschalig gebruik geen enkel 
gevaar voor de gezondheid van mens of 
dier vastgesteld werd. Het is 10.000 jaar 
dat de mens kruisingen van dieren en 
planten doet. Hierbij worden duizenden 
genen uitgewisseld. Met GGO’s veran-
dert men één gekend gen, zo drastisch is 
dat nu ook niet hé.

voor elk wat wilS

waar spitsen de genetische aanpassingen 
zich op toe?

MAY: Dat hangt sterk van de regio 
af. Gemanipuleerde gewassen zijn vaak 
een vorm van verzekering: gebieden die 
last hebben van insecten zullen insect-
resistente planten implementeren. In 
Afrika, waar mensen blind worden van 
vitaminetekorten, kunnen ze rijst plan-
ten die extra vitamina A bevatten. In US 
en in Argentinië zijn 45% tot 80% van 
alle oogsten gemanipuleerd, simpelweg 
omdat het voordeel daar enorm groot 
is voor de boeren. In tijden van insec-
tenplagen blijven de ggo-velden staan, 
terwijl de conventionele vernietigd wor-
den. Zo eenvoudig is het.

verborgen agenda’S

greenpeace ontkent letterlijk dat ggo’s 
kunnen helpen tegen hongersnoden. Is 
hun bezorgdheid oprecht?

MAY: Greenpeace kan met hun 
doemverhalen de mensen motiveren om 
schenkingen te doen, maar in deze zaak 
geven ze kennelijk niet om het milieu. 
Ik bedoel: wij promoten ggo’s niet blin-
delings of omdát het een nieuwe tech-
nologie is, maar omdat er een grote toe-
komst voor is! Kijk naar de Manifesten 

voor organische teelt. Men wil minder 
chemische pesticiden, minder impact 
op het milieu. Kijk dan naar de ggo-tech-
nologie: zij biedt net al die dingen! Als 
je maïs resistent is tegen insecten, dan 
moet je haar niet meer besproeien. Dat 
is de meest groene technologie die je je 
kunt voorstellen.

Er is onvoorstelbaar veel onderzoek 
naar gedaan en de conclusie van elk on-
derzoek is: ja, het is veilig, voor zover iets 
veilig kan zijn. Er is altijd een risico aan 
verbonden, maar dat geldt net zo goed 
voor geneesmiddelen. Je kan een nieuw 
geneesmiddel op �000 mensen testen, 
zien dat ze niet ziek worden en het mid-
del op de markt brengen. Maar als de 
kans op overlijden 1 op �0.000 is, zul je 
dat pas ontdekken wanneer het medi-
cijn reeds massaal geproduceerd wordt. 
Mensen accepteren dat, omdat je zulke 
risico’s gewoon niet kan vermijden.

VAN MONTAGU: Inderdaad, men 
heeft het over de mogelijke risico’s van 
gemodificeerde gewassen, maar men 
vergeet dat er ook gevolgen zijn wanneer 
ze niét gebruikt worden. Eén voorbeeld: 
verwoestijning is een groot probleem in 
Afrika. Één van de oorzaken daarvan is 
bodemerosie die veroorzaakt wordt door 
te ploegen. Welnu, er zijn ggo-varianten 
die minder irrigatie nodig hebben en die 
op ongeploegde velden geplant kunnen 
worden. Tot enkele jaren geleden had 
men daar niet van durven te dromen.

Kleine groepen van organische land-
bouwers zijn wel degelijk geïnteresseerd 
in ggo’s: grotere oogsten op minder 
goede gronden, minder chemicaliën en 
zo verder. Maar men kan dat moeilijk 
verkopen: de meerderheid beschouwt 
groene landbouw nog altijd tegenge-
steld aan gemodificeerde planten. Men-
sen betalen graag meer voor organische 
producten, hoewel niet eens bewezen is 
dat die gezonder zijn.

MAY: Wel in tegendeel: al de wieren 
die gebruikt worden bij de bemesting, 
zorgen ervoor dat organisch voedsel va-

marc van mOntagu en mIKe may Over genetIsch gemanIPuLeerde OrganIsmen
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ker tot voedselvergiftiging leidt dan ggo’s. 
Onlangs zijn er in Californië nog mensen 
gestorven aan geïnfecteerde spinazie. En 
daarover spreekt niemand, waarom?

Greenpeace blokkeert een technolo-
gie die potentieel enorm veel levens kan 
redden in Afrika en andere derdewereld-
landen. Zíj hebben deze gewassen nodig, 
voor hen is het een kwestie van leven of 
dood. Franse boeren hebben subsidies 
om hen door moeilijke tijden te sleuren, 
voor een Afrikaan betekent een mislukte 
oogst vaak de dood. Eigenlijk is die non-
chalance beschamend voor Europa.

arme boeren vS. kapita-
liSme

Ontwikkelingslanden willen dus ggo’s? heb-
ben milieuorganisaties invloed op deze per-
ceptie?

MAY: Niet zozeer direct maar wel 
indirect, doordat ze in het Westen zo’n 
grote impact hebben. In Europa bijvoor-
beeld is bijna alle import van gemani-
puleerde gewassen verboden en nieuwe 
biotechnologie maakt ook amper deel 
uit van de Europese ontwikkelingspro-
gramma’s. Dat heeft een sterk ontradend 
effect – boeren planten niet wat ze niet 
verkocht of gesubsidieerd krijgen.

hebben multinationals het niet te veel voor 
het zeggen in de biotechnologie?

VAN MONTAGU: Meer en kleinere 
biotechnologiebedrijven zou waarschijn-
lijk sensibel zijn, maar op dit moment is 
dat economisch niet haalbaar. Een van 
de meest markante feiten is dat de op-
positie van onder andere Greenpeace 

tegen ggo’s, er net voor gezorgd heeft dat 
enkel grote multinationals nog kunnen 
overleven in de branche: om nog maar 
te mogen beginnen aan het onderzoek 
heb je vergunningen nodig die veelal te 
duur zijn voor kleine bedrijven. Dat zijn 
restricties waar milieuorganisaties voor 
gelobbyd hebben, maar ze spelen mooi 
in de hand van de multinationals – een 
paar grote bedrijven hebben nu een qua-
si-monopolie. Zelfs BASF en Monsanto 
– twee van de grootste spelers – zullen 
binnenkort samenwerken voor hun on-
derzoek.

Ook voor de Europese academische 
instituten wordt onderzoek bemoeilijkt. 
Maar als we op termijn bijvoorbeeld ren-
dabele biodiesel willen, zal genetische 
manipulatie een must zijn. Het rende-
ment van de velden moet verdrievoudi-
gen als men geen roofbouw wil plegen 
op het milieu. Dat zal niet lukken met 
traditionele landbouw.

MAY: De aarde warmt op en is over-
bevolkt. We zullen efficiënte gewassen 
nodig hebben die extreme weersom-
standigheden kunnen weerstaan. Deze 
bestaan niet, dus moeten we ze maken. 
Vele Afrikanen beseffen dat, maar niet 
allemaal. Enkele jaren geleden was er 
hongersnood in Zambia. De VS stuurden 
voedselhulp, maar die bevatte BT-mais, 
een ggo. De reactie van Zambia: het is 
giftig, neem het maar terug mee. Het ge-
volg: mensen sterven van de honger.

Er is heel wat onenigheid over hoe 
we de millenniumdoelstellingen moeten 
bereiken, maar de sleutel is technologie. 

En met ggo’s hebben we een technologie 
in handen die armoede en hongersnood 
voor een groot deel de wereld uit kan 
helpen. Met het huidige niveau van op-
positie vanuit de ontwikkelde landen, 
zullen we die millenniumdoelstellingen 
echter niet halen. Zo eenvoudig is het.

worden dan nooit patenten gebruikt om 
buitensporig hoge prijzen te vragen aan 
arme boeren?

VAN MONTAGU: Soms vraagt 
Monsanto inderdaad veel geld en een 
prijsdaling zou goed zijn voor ontwik-
kelingslanden. Tegelijk: indien traditi-
onele landbouw een landbouwer meer 
zou opleveren, zou hij nooit ggo-zaden 
kopen – er zijn dus altijd grenzen aan de 
prijzen die men kan vragen. Argentinië is 
een mooi voorbeeld daarvan: in vele an-
dere landen wordt export gesubsidieerd, 
dankzij ggo’s kan Argentinië een tax 
van 19% op export instellen. Dat is een 
enorme bron van inkomsten. En China 
bijvoorbeeld heeft ook zijn eigen tech-
nologie, zodat ze voor de rijstgroei niet 
moet rekenen op dure licenties.

onwetendheid

mensen weten te weinig over genetische 
manipulatie?

MAY: Inderdaad. Er is geen echt de-
bat gaande op dit moment: te weinig 
sceptici weten waarover ze spreken om 
een eerlijke discussie te kunnen voeren 
over de voor- en nadelen van ggo’s.

Weet je, voor mensen in Europa is het 
mogelijk om te zeggen: “we wachten een 
beetje af ”, of “we verkiezen toch organi-
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sche teelt”, want uiteindelijk verdrinken 
we toch in het voedsel. Dat is een keuze 
die men in Afrika niet kan maken, en 
het idee dat wij onderzoek bemoeilijken 
omdat het voor ons geen dringend pro-
bleem stelt, is op zijn zachtst gezegd on-
aangenaam. De desinformatie bij men-
sen is gigantisch. Ik bedoel maar: wij 
veranderen bewust één gen. Wat maakt 
het uit? Bij conventionele voortplanting 
worden elke generatie duizenden genen 
at random vervangen, maar de maïs 
staat er nog.

men wIL mInder 
chemIsche PestIcIden, 
mInder ImPact OP het 
mILIeu. dat Is nu net 

wat ggO-technOLOgIe 
BIedt!

VAN MONTAGU: Mensen denken nog 
te veel in termen van natuurlijk versus 
onnatuurlijk. Maar genetische puurheid 
is een fabeltje. Er bestaan geen vaste, on-
veranderlijke genen, dat is ook niet wen-
selijk. En er is geen enkele reden waarom 
wat nu in de natuur voorkomt ideaal is 
zoals het is, wel in tegendeel.

en toch: zullen gewassen die resistent zijn 
tegen insecten dat in de toekomst ook blij-
ven? Kan zoiets geen verregaande gevol-
gen hebben? 

MAY: Nee, die gewassen zullen niet 
resistent blijven, maar dat hoeft ook 
niet. Dat geldt net zo goed voor pestici-
den en geneesmiddelen: een vorm van 
verzet wordt bijna altijd overwonnen, 
dat is gewoon elementaire evolutieleer, 
en als die tijd komt, zullen we een andere 

modificatie of middel moeten vinden. 
Net zoals bij antibiotica. Ggo’s zijn geen 
wondermiddel: ze zijn gewoon een extra 
mogelijkheid voor boeren om aan land-
bouw te doen. Soms zijn ze nodig, soms 
niet, dat is een keuze die de boer het best 
zelf kan maken.

koffiedik kijken

wat brengt de toekomst?
VAN MONTAGU: De vooruitgang van 

de voorbije tien jaar doet wonderlijke 
dingen vermoeden voor de volgende de-
cennia. In feite maar goed ook: we zullen 
deze eeuw grotere, meer voedzame en 
meer resistente planten nodig hebben. 
Anderzijds zullen milieuorganisaties de 
technologie nog wel even kunnen blok-
keren – er valt altijd wel één of andere 
wetenschapper te vinden die over ge-
heime dossiers en doofpotten preekt. 
Het is voor het publiek moeilijk om het 
onderscheid te maken tussen goede en 
slechte wetenschap. En zelfs voor de 
grote ggo-producerende bedrijven is het 
geen dringende zaak om genetische ge-
modificeerde organismen maatschappe-
lijk aanvaard te maken. Ze zijn stuk voor 
stuk agro-chemische reuzen, het is niet 
in hun economische belang om de markt 
van de pesticiden te doen kelderen en te 
vervangen door aangepaste gewassen. 
De aandeelhouders zouden daar nooit 
mee akkoord gaan.

staan patenten op planten de vooruitgang 
in de weg?

VAN MONTAGU: De meeste patenten 
gaan maar een jaar of twintig mee. Ze 
geven wetenschappers en bedrijven een 
motivering om onderzoek uit te voeren, 
daar kan je moeilijk tegen zijn. Boven-

dien worden licenties op gepatenteerde 
technologie vaak gratis verstrekt indien 
ze bijvoorbeeld gebruikt worden om der-
dewereldlanden te helpen.

kenniS over landbouwtech-
nieken

wat met de ‘terminator gene’, dat zaden 
van planten steriel maakt zodat boeren ze 
niet kunnen herzaaien?

VAN MONTAGU: Dat is een zeer com-
plexe vraag. Om te beginnen worden al 
bijna zeventig jaar hybride gewassen ge-
bruikt – gekruiste soorten – omdat die 
zeer goede oogsten opleveren en minder 
vragen van de grond, maar hybride ge-
wassen zijn van nature niet herzaaibaar. 
Ten tweede houdt geen enkele boer in 
Europa en de VS nog een deel van zijn 
zaden bij om volgend jaar de nieuwe 
oogst mee te verzorgen – zaad bewaren 
is geen sinecure en het is goedkoper elk 
jaar nieuw zaad aan te kopen, dan zelf te 
controleren of de zaden niet beschim-
melen, van goede kwaliteit zijn en blijven 
enzoverder. Sommige landen verbieden 
herzaaien zelfs omdat het zo ongezond 
is! In Afrika houdt men wél nog zaad op-
zij en hun oogsten per hectare zijn nog 
geen tiende van wat een boer in Europa 
uit zijn grond haalt. Maar wie in onze 
maatschappij en wie van alle gmo-criti-
casters, heeft ook maar het minste besef 
van hoe landbouw werkt?

Bovendien, wat willen Greenpeace en 
consoorten eigenlijk? Genetisch gemo-
dificeerde pollen mag volgens hen niet in 
de gewone agricultuur terechtkomen en 
steriel zaad is daar de perfecte oplossing 
voor. Maar als je zoiets voorstelt, repli-
ceert men dat steriel zaad een vuile truc 
is van multinationals om landbouwers 
uit te buiten doordat ze elk jaar nieuw 
zaad moeten aankopen. Het is het één of 
het ander, uiteraard.

Het is uiteindelijk een interessante 
zaak, Greenpeace. Die organisatie is 
blijkbaar in staat om mensen te motive-
ren door hen te doen geloven dat ze de 
planeet kunnen redden. In de Verenigde 
Staten worden alle donaties strikt gere-
guleerd, waardoor we exact het budget 
van Greenpeace ginder kennen. Het gaat 
om 400 miljoen dollar per jaar, naar de 
rest van de wereld hebben we het raden. 
Greenpeace is dus zelf een enorme mul-
tinational, die haar verhaal over ‘de we-
reld redden door de strijd tegen ggo’s te 
voeren’ kan verkopen.

Ik vergelijk het graag met Galilei: ook 
toen ging de bevolking ook niet akkoord 
met de gefundeerde mening van weten-
schappers. En die dingen blijven plak-
ken, want het heeft de Katholieke Kerk 
blijkbaar �00 jaar gekost om Galilei te 
erkennen. Ook de biotechnologie kan dit 
lot beschoren zijn. •
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Kermis: universiteit van het leven

(rdw)
ILL. PIeter

Wanneer we het Plein van Plezier 
opwandelen, weerklinkt Pink Marti-
nis’ “Je ne veux pas travailler” vanuit 
een ballenkraam. Even later horen we 
“Oma’s aan de top” en de betere Topra-
diomuziek. Waar gaat dit heen? Naar de 
kleuterschool van juf Diane. We bemer-
ken de klaswagen vlak naast de abdij en 
zijn terstond geïntrigeerd. Een kleuter-
school op de kermis!? “Jazeker, en wel 
sinds september,” zo leert ons juf Diane, 
“Dit is een primeur in België. Minister 
Vandenbroucke nam dit initiatief en fi-
nanciert het samen met een vzw van de 
kermis.” Op deze vrijdagmiddag heeft de 
juf maar één kleuter onder haar hoede, 
maar normaliter herbergt het klasje 
een achttal kindjes. De vele afwezigen 
zouden elders – zo net voor het week-
end – ingeschakeld zijn om jetons op te 
blinken. 

Toch heeft juf Diane een pedagogi-
sche missie. Ze is uiteindelijk gewoon 
kleuterjuf. “Ik ben géén kermisklant. 
Elke avond keer ik huiswaarts, wat door 
de verre verplaatsing lange werkdagen 
oplevert. Toch is het de moeite waard, 
omdat je met deze kinderen veel kan 
aanvangen en omdat ze zo enthousiast 
zijn.” Dat laatste schrijven wij eerder toe 
aan de wonderen der genetica. 

vechten voor je leven
Na deze verrassing kuieren we verder 

en slaan we een praatje met de uitbater 
van lunapark Pluche Palace. Veel van 
het, nu ja, romantische beeld van de foor 
laat de man niet intact. “Hier geldt het 
recht van de sterkste. En ook al wordt 
er al eens op de vuist gegaan, toch be-
staat er ook solidariteit en vriendschap 
tussen de foorkramers. De foor mag dan 
wel symbool staan voor plezier en ont-
spanning, maar men beseft niet hoeveel 
voeten het in de aarde heeft om een zaak 
op te bouwen, én om haar te bestendi-
gen. Dit is geen levenswerk, maar een 
generatielange tour de force.” Je ne veux 
pas travailler? Je dois travailler!

crapuul in actie
Wat niét werkt, zijn de kramen in 

de Overpoortstraat. Uitbaters die hun 
standplaats toegewezen kregen, zijn 
dan ook verbolgen: “Het is een ware 
catastrofe. Elke nacht zijn er vandalen 
aan het werk of staan er fietsen tegen de 
deur. Maar het ergste is dat de studenten 
niets verteren.”  

“foorapen!”
Maar ook van de kant van de studen-

ten wordt niet zomaar de loftrompet 
geblazen. “Pure geldklopperij”, wordt 
vaak gefulmineerd. Misschien wel, maar 

de enige echte pineut is de student met 
een kot aan het Sint-Pietersplein. Wij 
namen de proef op de som en waren het 
al vlug eens met enkele getormenteerde 
psychologiestudentes. Of lag dat aan 
hun schoon ogen? Hoe dan ook: parkeren 
is een hel, men wordt binnen de kortste 
keren gek van de mix van ‘altijd prijs’, 
voormelde muziek en gillende waaghal-
zen. Bovendien gaat dat feestje door tot 
een gat in de nacht. In de ( foor)aap gelo-
geerd zijn, heet dat dan.

waar Zit je nu, michel v.?
Het kan echter altijd erger. Wie even 

rondloopt op de kermis, merkt ze da-
delijk op. Kindjes zitten op hun rug en 
vermaken zich kostelijk. Mààr: god-
ganse dagen staan ze buiten, in weer 
en wind. Vastgeklonken aan een ijze-
ren staaf kunnen ze enkel in eindeloze 
cirkeltjes voortsjokken. Hun behoefte 
moeten ze doen voor de ogen van tien-
tallen wildvreemden en een rondje later 
lopen ze er zelf in. Wat ons naadloos tot 
de prangende kwestie brengt: wie denkt 
er eigenlijk aan het vreselijke lot van de 
kermispony’s?

Kermisklanten zijn luie zigeuners. En de foor zou een vreselijk ten-
tenkamp zijn vol mensen die al even lelijk als luid zijn. Tenminste, 
zo schreven onze collega’s twee Schampers terug. Het is maar dat 
ze op dezelfde pagina beweerden dat historici saai zijn, of we had-
den gedacht dat ze het méénden. In dat geval hadden we ze dan 
ook eigenhandig diets gemaakt dat van dat vooroordeel na enig 
veldonderzoek geen spaander heel kan blijven. Hoewel kotstuden-
ten uit de buurt graag het tegendeel beweren. 

oliebollenteSt
Al dat gillen, schieten en ponyrijden 

verbruikt aardig wat calorietjes, en dus 
moet ook op de kermis bijgetankt worden. 
Waarmee beter de lege maag vullen dan met 
een vettige & prettige smoutebol? Maar zoals 
bij alles op de kermis is er ook hieraan een 
overaanbod en dus rijst de vraag: wie biedt 
méér? Schamper poetste de tanden, smakte 
de lippen en trok op onderzoek.

**Bij Abel kregen we voor € 3 een vle-
kkeloze bediening, prima inrichting én zeven 
verrukkelijke oliebollen. De bloemsuiker 
smolt lichtjes op de krokante korst, waar-
onder we een (niet té) smeuïge deegsubstan-
tie aantroffen, die een vleugje appelaroma 
herbergde. Excellent.

**Max doet niet mee aan de algehele 
solidariteit tussen kermisklanten en biedt 
zijn oliebollen enkele centen goedkoper 
aan (negen stuks voor € 3.5). De attente 
proever weet gauw waarom: een streepje 
rode wijn kan hier niet verdoezelen dat het 
deeg te plakkerig is, en de korst te elastisch. 
Voordeliger? We dachten het niet.

==>Eindstand: Abel: 7, Max: 0. •

21



fILm: LOneLy hearts

(rdw)
Toegegeven, wijzelf zijn doorwin-

terde lonely hearts. Behoorlijk wan-
hopig ook zelfs. Maar of we zoals 
Martha Beck ( Salma Hayek ) en Ray-
mond Fernandez ( Jared Leto ) aan 
het moorden zouden slaan uit liefde? 
Daarvoor zouden we toch al een waar-
lijk wonderbaarlijke, euh, moordgriet 
tegen het lijf moeten lopen. 

Sexy latino lover Ray, zoals hij zich-
zelf omschrijft in de contactadverten-
ties waarmee hij oorlogsweduwen in 
zijn netten strikt, valt op zekere dag 
dat bedenkelijke geluk te beurt. Ene 
Martha Beck reageert op één van 
zijn advertenties, de twee ontmoe-
ten elkaar en worden alras een onaf-
scheidelijk én dodelijk oplichtersduo. 
Hun bizarre verhouding (Ray versiert 
hulpeloze, bij voorkeur welgestelde 
dames, terwijl Martha toekijkt als zij-
nde Rays ‘zus’) wordt aardig in beeld 
gebracht. We slaagden er zelfs in om 
zowel meelij te voelen voor Ray, die 
zichtbaar lijdt onder de bezitterigheid 
van zijn stikjaloerse partner in crime, 
als voor Martha, die verteerd wordt 
door de aanblik van haar geliefde 
met zijn – weliswaar zakelijke –  ver-
overingen. Echter, geloofwaardigheid 

van Hayeks kant is zoek, en 
dus is het Leto die de meu-
belen moet redden. Een 
opdracht waarin hij met 
verve slaagt.

Tezelfdertijd volgen we 
detective Elmer ‘Buster’ 
Robinson (een excellente 
John Travolta) en zijn 
sidekick Charlie Hildebrandt (stere-
otiep gestalte gegeven door James 
Gandolfini), een duo dat óók onder 
l’amore lijdt. Maar voor u aan vaseli-
nepotjes begint te denken – we ken-
nen u wel! –, het is enkel Robinson 
die door Eros op de pijnbank gelegd 
wordt. Zijn echtgenote maakte name-
lijk eigenhandig een einde aan haar 
leven – zonder aanwijsbare reden 
nota bene. Wat zich dan ontrolt is 
dermate clichématig dat zelfs Witse 
zich ervoor zou schamen: agent stort 
zich vol blinde overgave op zijn werk, 
knoopt nieuwe, maar node geheim 
gehouden relatie aan (met de immer 
fantastische Laura Dern), heeft moei-
zame verhouding met weerspannige 
zoon en moet doorheen dit alles vaak 
terechtgewezen worden door collega 
(’We just do our job!‘). 

Zelfs de puik acterende Travolta 

en Dern kunnen deze vlakke plot niet 
genoeg diepgang geven om echt te 
doen beklijven. Ook de schitterende 
soundtrack en knappe fotografie 
maken van het geheel wel een on-
derhoudend kijkstuk, maar slagen er 
niet in om van deze boerenknol een 
renpaard maken. Bovendien begínt 
de film met de terechtstelling van 
de Lonely Hearts Killers en een voice-
over door Hildebrandt, die het ver-
haal doodleuk op voorhand al uit de 
doeken doet. De vraag ‘redt het kop-
pel het ja dan neen?’ had ons anders 
wel aardig bezig kunnen houden. Nu 
spookte slechts de prangende kwestie 
‘wie in godsnaam cast Salma Hayek 
als dikke, meedogenloze moordena-
res!?’ door ons hoofd. 

Maar als u ons nu wilt excuseren: 
wij hebben een date met ‘knappe, 
interessante & gewillige klassedame, 
20j’ uit Litouwen. Duimen! •

fILm: dagen zOnder LIef

nIeLs
Het zijn hoogdagen voor de belgicisti-

sche cinefiel. Na Firmin en Ex-Drummer 
loopt er weer een nieuwe film van eigen 
bodem in de cinemazalen, meer bepaald 
Dagen Zonder Lief.

Het is de tweede langspeelfilm, na 
Steve+Sky, van de Gentse regisseur Felix 
Van Groeningen. Ook de cast is volledig 
Belgisch gehouden, met enkele bekende 
acteurs uit Vlaamse series en films. Zo 
zal u ongetwijfeld An Miller herken-
nen uit Het Eiland en In De Gloria. Ook 
Wine Dierickx is geen nobele onbekende 
meer sinds ze de rol van Sharon speelde 
in Anyway The Wind Blows. Als u Pieter 
Genard ziet verschijnen zal er misschien 
ook wel een lampje gaan branden, want 
hij was reeds te zien in Kassablanka. De 
andere twee hoofdrolspelers, Jeroen Per-
ceval en Koen De Graeve, zijn iets min-
der bekend. 

Het verhaal speelt zich af in Sint-Ni-
klaas en gaat over een groepje vrienden, 
die door de tand des tijds wat uit elkaar 
zijn gegroeid. Wanneer Frederic (Jeroen 
Perceval) zwarte Kelly (Wine Dierickx) 

echter aan het station opnieuw tegen-
komt, raken ze aan de praat. Zwarte Kelly 
was immers een paar jaar geleden naar 
New York getrokken. Ze is echter voor 
een paar dagen in het land. Ze besluiten 
om samen blonde Kelly (An Miller) en 
Kurt (Pieter Genard) te gaan opzoeken. 
Blonde Kelly en Kurt hebben inmiddels 
samen een kind. Maar voor zwarte Kelly 
komt het hard aan, want zij was zwanger 
van Kurt toen ze naar New York trok en 
heeft daar een abortus laten uitvoeren. 
Kurt wist hier helemaal niks van, maar 
zwarte Kelly vertelt het dan uiteindelijk 
toch. Kurt is helemaal van slag en schiet 
zijn hond, die kanker heeft, neer. Hij ver-
trekt zomaar naar Frankrijk en weigert 
terug te komen. Zijn beste vriend Frede-
ric gaat hem achterna met Niek (Koen 
De Graeve), een ander ‘lid’ van de oude 
vriendengroep. Ondertussen krijgt Fre-
deric ook nog ruzie met zijn rijk liefje, 
omdat hij teveel optrekt met zwarte 
Kelly.  

U hoort het al, een bangelijk actuele 
film. Voorzien van een zelfmoord, wat 
liefdesverdriet, een hond met kanker, 

een abortusje en een occasionele borst, 
kon deze film in principe niet mislukken. 
Edoch, dames en heren, de Fancy lezen 
blijkt nog een nuttiger tijdverdrijf dan dit 
monster van een film te gaan bekijken. Ik 
eigen mijzelf daarom de titel van marte-
laar toe, omdat ik jullie behoed voor dit 
gedrocht en mijzelf exact 105 minuten 
lang heb zitten kwellen in uw voordeel. 
Een scène waarin Kurt en Frederic twee 
minuten lang in elkaars gezicht staan te 
boeren, is het beschamende dieptepunt 
van deze film. Toch moet ik er ook nog 
een positieve noot aan toevoegen. De 
humor van Niek kan soms wel een lachje 
veroorzaken, vooral zijn sigarettenobses-
sie is bij momenten vrij hilarisch. Ook de 
acteurprestatie van Wine Dierickx vind 
ik een lichtpuntje. Voor de rest zijn de 
acteerprestaties zeer flauw te noemen 
en weerhouden enkel Koen De Graeve en 
Wine Dierickx u van gillend, als een klein 
kind van acht na het zien van Gremlins, 
de cinemazaal uit te hollen. Ander en 
(veel) Beter! •
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Er valt weer cultuur uit de lucht!
De vakantie staat alweer 

voor de deur: een uitstekend 
moment om eindelijk achter 
die boeken te kruipen óf nog 

een keer cultureel verant-
woord uit de bocht te gaan. 

Ziehier enkele suggesties 
om het dilemma groter en 

het schuldgevoel kleiner te 
maken. 

 
sanne

Voor wie het nu nog niet weet, hoewel 
men je ermee rond de oren slaat in alle 
mogelijke media die je kan opnoemen: 
“*Zogezegd* in Gent, het lentegekletter 
der letteren”. Op vrijdag 6 april staat de 
ganse Vooruit onder toezicht van Tom 

Lanoye en zijn 
c o l l e -

ga’s. Onder meer Connie Palmen, Tom 
Van Dyck, Herman Brusselmans en Jan 
Decleir geven acte de présence. Tussen 
haakjes: hiermee wordt het officiële 
startschot van de Literaire Lente gege-
ven, waarrond de ganse maand april 
activiteiten gepland zijn. Het belooft de 
moeite te worden, allez, zogezegd hé. 

Nacht van de Passie, het klinkt je 
waarschijnlijk als muziek in de oren. 
En terecht! 8 april wordt het Casino 
ICC omgetoverd in een zweterige La-
tijn-Amerikaanse danstempel, met twee 
zalen die de ronkende namen “Latin 
Fever” en “Tango Rioplatense” hebben 
gekregen. Je kan er Latijns-Amerikaanse 
hapjes en drankjes krijgen, genieten 

van een hele hoop dansdemonstraties 
en je krijgt natuurlijk ruimschoots de 
gelegenheid je eigen pasjes tentoon te 
spreiden.

Nog meer interculturele activitei-
ten om de verzuring tegen te gaan! Op 
18 april vindt voor de zevende keer het 
swingende festival Kutunka plaats, deze 
keer niet meer op de Vrijdagsmarkt, 
maar wel op het Sint-Pietersplein. Met 
een bonte mengeling van ska, blues, 
reggae en gipsy probeert dit “duurzaam 
festival” je vanaf half zes uit je kot te lok-
ken. 

Zondag 22 april is het Erfgoeddag 
2007. Rond het thema “Niet te schat-
ten” (vraag ons niet wat dat dan precies 
inhoudt) zullen in heel Vlaanderen en 
Brussel meer dan 800 activiteiten zijn. 
Tussen 10 en 18u kan je overal gratis een 
kijkje gaan nemen. In Gent gaat Rik Torfs 
op zoek naar de mooiste dichtbundel, 

zet het archief van onze universi-
teit zijn vrouwelijke studentes 
in de spotlight, restaureert het 

SMAK Panamarenko’s meikever 
en nog veel, veel meer. Het pro-

gramma is zeker de moeite waard om 
eens grondig uit te pluizen. 

In het MIAT halen ze maandelijks een 
filmklassieker van onder het stof. Ook de 
zaal én het materiaal zijn brokjes nostal-
gie, want overblijfselen uit de jaren ‘20. 
Op 8 april is Who’s afraid of Virginia 
Woolf? aan de beurt, een emotioneel en 
psychologisch drama met Richard Bur-
ton en Liz Taylor. Zogenaamd één van 
de belangrijkste films uit de sixties (na 
Yellow Submarine, uiteraard).

In het museum dr. Guislain kan 
je van 11 tot 22 april gaan kijken naar 
Zwerfkei. Behalve een toneelstuk over 
2 zussen met een trauma en een vader 
die in brand vliegt, is er in de vorstelling 
ook een rondleiding doorheen het ganse 
museum geïntegreerd. Twee vliegen in 
één klap noemt men dat! 

CoLofoN
Oplage: 5000 exemplaren op 
gerecycleerd papier, gratis verspreid 
in alle faculteiten, resto’s en homes 
van de UGent.
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Matthias Jacxsens, Sint-
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Strobbe, Maarten “Shlep Along” 
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s
Reacties, grieven en lofbetuigen 

zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.

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

ZogEZEgD: WWW.boEk.bE  

ERFgoEDDAg: WWW.ERFgoEDDAg.bE  

NAcHT VAN DE PASSIE: WWW.NocHEDELAPASIoN.bE  

MIAT: HTTP://WWW.MIAT.gENT.bE/  

NuNc: HTTP://WWW.ToNEELgRoEPNuNc.bE/  

kuTuNkA: WWW.kuTuNkA.bE
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kRINgEN EN koNVENTEN

MAANDAG 16 APRIL
Vlaamse Geneeskundige Kring, Kiescantus Salamander, 20u
Geogra� ca, Sporttornooi der wetenschappen GUSB, 21u

DINSDAG 17 APRIL
Filologica, Klassieke Filmavond, Satyricon Blandijn Aud. C
Vereniging Voor Natuurkunde, Lezing Econofysica 

Plateau Aud. E, 19u45

WOENSDAG 18 APRIL
Overleg Noord Zuid, Kutunka Festival St-Pietersplein, 17u
Vlaamse Geschiedkundige Kring, � emaparty Tequilla, 21u30

DONDERDAG 19 APRIL
Klassieke Kring, Paasontbijt Blandijn 241, vanaf 07:45
Verkeerd Geparkeerd, VG Cocktailquiz Kammerstraat 10, 20u

VRIJDAG 20 APRIL
Gentse Biologische Kring Galabal, 21u

MAANDAG 23 APRIL
Filologica, Concept-nog-te-bepalencantus 

Twieoo, Overpoort, 00u

DINSDAG 24 APRIL
Vlaamse Geneeskundige Kring Zwanezang, Sala, 20u

WOENSDAG 25 APRIL
Fotoklas, Lezing “concertfotogra� e” door Genthology 20u


