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Kotsen
HJD Laat ik rechtuit zijn, ik heb een
grondige hekel aan dopen. Sterker nog,
ik haat ze. In mijn ogen is het een compleet overbodige week van vernedering, vuiligheid en verspilling van geld
en eten. Dat je vrienden maakt voor
het leven kan gerust zijn, maar in de
studentenverenigingen van de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte ontstaan ook
hechte vriendschappen en daar zijn
dopen een onbekend gegeven.
Degoutante smurrie eten, jezelf zowel fysiek als mentaal compleet uitputten en als opdracht tien liter overgeven
in een emmer, enkel om vrienden te
maken en een zogezegd ‘sterkere persoonlijkheid’ te kweken? Waanzin. De
dag dat men de dopen afschaft, juich
ik.
Toch zucht ik regelmatig: ‘leven
en laten leven’. Als er ieder jaar zoveel studenten zijn die het allemaal
willen ondergaan, ach, ze doen maar.
Daarbij denk ik aan het voorval van

Hannah Demol
de anonieme student die een emmer
moest vullen met zijn eigen kots. De
gedachte alleen al maakt de meeste
studenten ziek. Meermaals werd de
jongeman door zijn schachtentemmers aangemaand om te stoppen. Zelfs
de brullende bullebakken in de witte
schorten vonden de opdracht te zwaar
en te gortig. Als zo’n schacht er dan zelf
op aandringt om te blijven voortdoen,
dan zie ik niet in waarom ik daarover
zou klagen.
Zij die het luidst roepen dat je de
studentendopen beter afschaft, zijn
ook telkens zij die nooit gedoopt werden. Oké, je moet ook niet eerst naar
de oorlog geweest zijn om er tegen te
protesteren. Maar de eerste gedoopte die zegt dat hij het nooit opnieuw
zou doen, moet ik nog tegenkomen.
Daarom dat het artikel in De Gentenaar
van dinsdag 27 oktober, waarin voor
het eerst een schacht getuigde, zo’n
heisa veroorzaakte. Een schacht die

het doopgeheim verbrak en de wantoestanden van de doopcultuur aan gans
Vlaanderen liet horen. Wekenlang liepen journalisten de deuren plat van
de Dienst Studentenactiviteiten en
van het Faculteiten Konvent op zoek
naar een gelijkaardig schandaal. Maar
dan blijkt uiteindelijk dat het artikel
een maat voor niets was, woorden verdraaid waren en gebeurtenissen uit
proportie geblazen.
Hoe graag ik ook door de SintPietersnieuwstraat zou lopen zonder
stinkende schachten die ook bij mij
braakneigingen opwekken, toch begin
ik mij af te vragen waarom het nog nut
heeft om te roepen dat de dopen afgeschaft moeten worden. Strenge controles vanuit de universiteit, journalisten
die als aasgieren op zoek gaan naar
elke kleine fout tegen het doopdecreet
en schachten die zeggen dat ze zich
amuseren. Is er dan echt (n)iets mis
met studentendopen? ¶
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Paintball op Wapenstilstand (11/11)
Elkaar de kop inslaan was een prachtige Europese
traditie, tot enkele grootmachten op 11 november
1918 de boel verziekten door een wapenstilstand
af te sluiten. Uit verlangen naar de tijden van
weleer haalt de studentenvereniging Minos op
Wapenstilstand de paintballgeweren boven, om
nog eens lekker ouderwets oorlogje te voeren.
Wie elkaar aan flarden wil schieten moet 30 euro
neertellen, inschrijven kan door een mail te sturen
naar minosgent.feest@gmail.com. Nadien kunnen
de bontgekleurde deelnemers nog een drankje
nuttigen in The Porterhouse.

»

×× Leffe en Duvelavond, Geografica,
03/11, Boom Boom, 21 uur.

×× I Love Fluo Fuif, Home Boudewijn,
04/11, Bar Home Boudewijn, 21 uur.

×× Apenverdriet (toneelvoorstelling),

Filologica, 04/11, Minardschouwburg,
19.15 uur.

×× Schaatsen + Jeneveravond,

Chemica, 05/11, IJsbaan Kristallijn,
19.30 uur.

×× Fuif: Who tooKK my pater familias,
Klassieke Kring, 05/11, Sioux, 21 uur.

×× Galabal, Vlaamse Levenstechnische
Kring, 06/11, ICC, Gent, 22 uur.

×× Retro-avond, Verkeerd Geparkeerd,
06/11, Chocoladebar, 18 uur.

×× Clubavond, VPPK, 09/11, Pinuts, 22
uur.

×× Slavia-quiz, Slavia, 10/11, Therminal,
Podiumzaal, 19.30 uur.

×× Jenevervoetbal, Geologica, 11/11,
Park Krijgslaan, 15 uur.

×× Wapenstilstand: Paintball, Minos
Gent, 11/11, Paintball Gent, 18 uur.

×× Spelletjesavond, Kunsthistorische

Kring, 12/11, Therminal: Vergaderzaal
2, 20 uur.

«

Mark Peeters Op “11 september” ging de WTC neer en op “1110-09” werd Damiaan SINT verklaard. Damiaan wordt dus de
patroon-geilige van de lepra- en de hiv-mensen, die men vooral
vindt bij de homo’s en daarom moet het ons niet verwonderen dat
een homo-sexuele mens zoals “Dré Steeg-mans, die mannen opzocht in een steegje” nu zogezegd een natuurlijke hart-stilstand
heeft gekregen. Damiaan had geen SMET-vrees, zeker niet van
de homo-sexuele minister van Onderwijs Pascal SMET die dataBANKEN wil gaan bijhouden van de schoolachterstand op basis
van etnische origine.
Barack Obama groeide op in Homo-lu-lu waar hij JOINTS
rookte en hij erfde de BANKEN-crisis van George W. Bush, die
vroeger dronken en on-REIN was. Volgens een studie van de VUB
hebben universitair geschoolden de minste vooroordelen tegen
BOS-negers en ZAND-negers. (Studenten in de psychologie, sociologie of agogiek, blijken verdraagzamer dan hun collega’s uit de rechten of economie, die op hun beurt verdraagzamer zijn dan positieve
wetenschappers, n.v.d.r.)
BUSH was adviseur was van de Carlyle Group. Dat is een investeringsmaatschappij die een JOINT venture gestart is om LUXueuze studentenkamers te bouwen in de Bene-LUX. (Projecten
zouden in de steigers staan in Antwerpen, Leuven, Brussel, Brugge
en Luik. Elke kamer zou uitgerust worden met een eigen badkamer,
LCD-televisie en draadloos internet. De minimale huurprijs zou een
85 euro per week gaan bedragen, n.v.d.r.) Het project ont-LUIKte in Luik, daar waar witte-BOORD-criminelen als Didier REINders en Michel Daerden – die graag MAES drinkt – wonen aan de
BOORDEN van de Maas.
Dit bericht verscheen op 20 oktober (=11+9=“11 september”.)
“11 september” is volgens BUSH het werk van Bin-Laden. Wie
strooit ons zand(-neger) in de ogen? De Carlyle Group stort zich
volgens hun persbericht op de KOTEN-markt, na de instorting
van de TOREN-markt, omdat België en Nederland kampen met
“een massaal te-KORT”. Tot daar de Onderwijs-KORT. ¶

www.schamper.ugent.be

De studentikoze opening
De vrienden van de receptie recenseren

Dat de rector erg studentvriendelijk is, weet iedereen. Sinds een jaar of vier hebben we naast de academische opening dus ook een studentikoze opening. Met droge speeches werd dorst gekweekt en de act was exact op maat van de studenten.
bb “Je bent erbij!”, zo klinkt het in de mail
die je inschrijving voor de studentikoze opening moet bevestigen. Het enthousiasme
moet het doen uitschijnen alsof de opening een exclusief gebeuren is, waar slechts
500 studenten op uitgenodigd zijn. In werkelijkheid bleek het een nog exclusiever
evenement: slechts een honderdvijftigtal
studenten was komen opdagen. Erg jammer.
Koen “van COMAC” Hostyn mocht als studentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur de spits afbijten. Na de brave speech
van de liberale studentenvertegenwoordiger
Geert Cleuren tijdens de academische opening hield Hostyn een iets revolutionairder
betoog. Hij wees op de paradox tussen de op
til staande besparingsgolf en de lippendienst
die werd bewezen aan een toename van de
financiële middelen voor het hoger onderwijs. Tevens had hij de edito van de laatste
Schamper goed gelezen met zijn kritiek op
het gestegen persoonlijke budget van de rector — een strategische reserve die ondertussen alweer gehalveerd werd, aldus de rector

— en de verhoging van de gelden voor de
buitenlandse profilering van de unief. Eens
te meer een bewijs dat Schamper een kleinlinks tijdschrift is boordevol agit-prop.
Openheid

Jan Willems, de voorzitter van het FK, is
een econoom en dat zijn zelden grote sprekers, zo wil het cliché. Willems was op zoek
naar “denkende doeners”, maar vond vooral
dooddoeners als “Succes is 100 keer vallen en 101 keer opstaan”. Ook diepzinnige
frasen als “Denken is goed” werden op instemmend geknik onthaald. Peter Hertog,
de gedeputeerde voor Onderwijs van OostVlaanderen, kreeg dan weer de lachers op
zijn hand door te verwijzen naar de totale
overbodigheid van de provincies. Verder had
de socialistische gedeputeerde zich voorgenomen om het totaal holle prefix “Open” te
recupereren op de liberalen. Hij verloor zich
in nogal schimmige historische vergelijkingen over hoe een gebrek aan “openheid” de

val van het Romeinse rijk had bewerkstelligd. Had hij beweerd dat de Romeinen ten
onder gingen aan massale migratiegolven
van paganistische Germanen, hij had allicht
dichter de historische waarheid benaderd.
Maar Hertog had ook lovende woorden voor
Gent: haar “openheid” maakt haar groot, zo
groot dat de Arteveldestad als de officieuze
hoofdstad van Vlaanderen mag gelden. Je
mettrai votre Paris dans mon Gand, vous savez. Rector Paul van Cauwenberge had aan
dat alles weinig toe te voegen en hij kondigde dan ook tot grote vreugde van de murw
gespeechte studenten het tweede deel van
de avond aan.
Het improvisatiegezelschap The Lunatics
kon het publiek enthousiasmeren met veel
interactie, gekke geluiden en een aantal
rake sketches. Nog enthousiaster waren we
over de gratis receptie waar voor de gelegenheid zelfs pils op fles werd aangeboden.
Studentikozer hoeft dat voor ons eigenlijk
niet te zijn. ¶

Links beleid in de multiculturele stad

Burgemeesterdebat 12 november 2009 - 20u00 - Kunstencentrum Vooruit
Stichting Gerrit Kreveld nodigt sp.a burgemeesters Daniël TERMONT (Gent), Patrick JANSSENS (Antwerpen) en hun
PvdA-collega’s Peter REHWINKEL (Groningen) en Aleid WOLFSEN (Utrecht) uit voor een debat met als moderator
Siegfried BRACKE. In dit internationaal burgemeesterdebat proberen we te achterhalen of er zoiets bestaat als een ‘socia-listisch stedelijk diversiteitsbeleid’.
Iedereen welkom!
Een organisatie van Stichting Gerrit Kreveld en Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit en
Provincie Oost-Vlaanderen.

foto Joost Vanderdeelen
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Philip Traest kritisch over assisen:

“De assisenprocedure is
niet meer van onze tijd”
Naar aanleiding van het arrest-Taxquet van het Europees Hof van de Rechten
van de Mens is onze assisenprocedure meer dan ooit toe aan een facelift. Hoe en
waarom? Schamper vraagt het aan hoogleraar strafprocesrecht Philip Traest.
door Laurens Lavrysen en Bram Bombeek
Wat is het Hof van Assisen precies en waarvoor is het bevoegd?

“Het Hof van Assisen bestaat niet uit beroepsrechters, maar uit burgers. Uit een bepaalde lijst wordt door het lot een jury van
twaalf burgers gekozen. Sinds 1867 zijn het
alleen nog de zwaarste misdaden – zoals
moord en roofmoord, waar meer dan 20 jaar
gevangenisstraf op staat (al zijn hier uitzonderingen op) – die voor het Hof komen.”
Hoeveel zaken zijn dat ongeveer?

“Het aantal assisenzaken in verhouding
tot alle strafzaken zou ongeveer 0,01 procent
bedragen. Dat is werkelijk heel, heel weinig,
maar het zijn natuurlijk wel de zwaarste
zaken.”
Wat is de voorgeschiedenis van het arrestTaxquet?

“Het betreft eigenlijk de zaak van de
moord op André Cools in 1991. Richard
Taxquet was chauffeur en privé-secretaris van de vroegere socialistische minister
Alain Vanderbiest. Volgens het parket was
Taxquet één van de opdrachtgevers voor de
moord op Cools.
Hij kwam voor het Hof van Assisen en
werd tot een gevangenisstraf van twintig
jaar veroordeeld. Om hiertegen in te gaan is
hij naar het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens getrokken. Hij zei onder meer
dat hij veroordeeld was zonder te weten
waarom. Dat was in strijd met zijn recht op
een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens).
In tegenstelling tot wat een beroepsrechter normaal doet, had de jury immers niet
gemotiveerd waarom hij schuldig was. Aan
www.schamper.ugent.be

de jury worden er enkel een aantal vragen
gesteld, die ze met ‘ja’ of met ‘neen’ moesten
beantwoorden. Men zei toen dus niet ‘waarom ja’ of ‘waarom neen’. Taxquet heeft altijd
volgehouden dat hij met de moord niets te
maken had. Voor het Europees Hof voerde
hij dus aan dat hij niet wist waarom de jury
zijn verweer niet geloofwaardig vond en niet
gevolgd heeft. Op 13 januari 2009 gaf het
Europees Hof in een gewone kamer Taxquet
gelijk. De Belgische staat ging echter in beroep bij de Grote Kamer van 17 rechters,
die in laatste instantie moet beslissen of het
niet-gemotiveerde karakter van de beslissing in strijd is met het recht op een eerlijk
proces.”
Verwacht u een andere uitkomst voor de Grote
Kamer?

“Dat is moeilijk te voorspellen. In theorie
is het natuurlijk mogelijk. In januari namen
7 rechters de beslissing, nu buigen er zich 17
over de zaak. Op de Belgische na zijn het nu
allemaal andere rechters. Het feit echter dat
ze die eerste beslissing unaniem namen, is
toch wel een zekere indicatie dat er een probleem is.”
Wat zijn de concrete gevolgen als Taxquet gelijk krijgt voor het Hof in Straatsburg? Krijgt hij een
nieuw proces?

“Sinds twee jaar is er een wet die een procedure voorziet voor iemand die in België
definitief veroordeeld is, en dan achteraf
gelijk krijgt voor het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Hij kan een heropening van zijn proces vragen aan het Hof van
Cassatie; dat is geen automatisme, maar

Taxquet zal zeker wel proberen een nieuw
proces te krijgen.”
Hoe hebben de Belgische rechters ondertussen gevolg gegeven aan het arrest-Taxquet?

“De Hoven van Assisen hebben reeds
gevolg gegeven aan dat arrest. Men wacht
dus niet af – wat men theoretisch ook zou
kunnen doen – wat men nu zal besluiten in
Straatsburg. De rechtspraak heeft zich zonder een wijziging van de wet aangepast aan
het arrest-Taxquet. Nu vraagt men aan de
jury waarom men “ja” of “neen” geantwoord
heeft en daar geeft men in het eindarrest ook
enige duiding over.”
Hoe kan het dan dat het Hof van Cassatie de
veroordeling van de Luikse onderwereldkoning
Marcel Habran verbroken heeft?

“Ik heb het ook maar in de media gelezen, maar blijkbaar was de beslissing van
de jury toch niet gemotiveerd en dat is dus
in strijd met het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Het logische gevolg is
dan dat men van voor af aan herbegint met
het assisenproces.”
Hoe gaat Assisen nu eigenlijk hervormd
worden?

“In het ontwerp van de minister van
Justitie staat ten eerste natuurlijk een verplichting tot motivering om tegemoet te komen aan de wensen van het Europees Hof.
Verder zijn de krachtlijnen van de hervorming: minder zaken voor Assisen en snellere processen. Er is geen meerderheid in
het parlement om de assisenprocedure af te
schaffen, maar men wil wel meer zaken voor
correctionalisering (deze zaken worden dan
Schamper 481
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U
door de correctionele rechtbank behandeld,
red.) in aanmerking laten komen dan nu het
geval is. De procedure stroomlijnen kan bijvoorbeeld door het aantal getuigen te beperken. Vandaag is het zo dat de jury iedereen
kan oproepen die ooit ondervraagd werd tijdens het onderzoek. Soms weten deze mensen zelfs niet meer wat ze destijds verklaard
hebben. Het proces-Habran duurde bijvoorbeeld zes maanden, het is niet ernstig om
een jury daar zo lang te laten zitten.”

en voor de echt zware zaken had men daarom meer vertrouwen in een jury. Anno 2009
gaat dat echter niet meer op. In een democratie moet je altijd een gezond wantrouwen
jegens de overheid onderhouden, maar het
is toch niet meer als 200 jaar geleden. Ik heb
het voorbeeld van Nederland al aangehaald,
waar geen juryrechtspraak bestaat. Is de
rechtspraak er daarom minder democratisch
dan hier? Volgens mij gaat er nu onevenredig
veel capaciteit verloren aan Assisen.”

Waarom schaft men de assisenprocedure niet
gewoon af?

Dat is één van de belangrijkste punten van kritiek: te duur voor vaak weinig complexe zaken.

“Persoonlijk vind ik dat Assisen niet meer
van onze tijd is, maar in het parlement is er
vrij veel steun voor deze instelling en een
grondwetswijziging is vereist om de jury af
te schaffen. Volgens de regelmatig door de
Hoge Raad voor de Justitie uitgevoerde justitiebarometer is ook 66 procent van de burgers voorstander van de jury. Het heeft veel
te maken met cultuur en juridische traditie;
in Nederland kent men bijvoorbeeld helemaal geen juryrechtspraak.”

“Een zaak zoals Habran is wel speciaal,
een assisenprocedure die langer dan twee
weken duurt, is eigenlijk abnormaal. De administratieve kost is groot, je hebt ook drie
beroepsmagistraten die ondertussen geen
ander werk kunnen doen. Vanuit managementoogpunt kan je dat wel beter organiseren. Niet dat je een assisenzaak op twee uur
tijd moet afwikkelen, maar het zou toch wel
iets sneller kunnen.”

Een punt van kritiek is dat advocaten en media
de jury’s te veel manipuleren. Is die kritiek volgens
u terecht?

“Volgens mij snijdt die kritiek veel minder
hout dan men algemeen aanneemt. Om een
klassieke moordzaak te beoordelen hoeft
men strikt genomen geen vijf jaar rechten
gestudeerd te hebben. Technisch-juridisch
gezien zijn dat meestal geen zware zaken, ze
zijn veel minder ingewikkeld dan pakweg een
zaak over milieustrafrecht. Juryleden doen
ook wel echt hun best om zo objectief mogelijk te oordelen. Ze laten zich misschien wat
meer beïnvloeden dan een beroepsrechter,
maar je moet dat ook niet overdrijven. Ze
zijn met twaalf, als er zich één of twee laten
meeslepen, heb je nog genoeg anderen die
zich niet laten inpakken.”
Waarom
ingevoerd?

zijn

de

jury’s

eigenlijk

Gecorrectionaliseerde misdaden worden automatisch minder zwaar bestraft. Correctionaliseert
men nu niet te vaak uit schrik voor de logge
assisenprocedure?

“Op dit moment is het zo dat een gecorrectionaliseerde misdaad een lagere strafmaat heeft. In het wetsvoorstel dat voorligt,
zou men echter toelaten dat de correctionele rechtbank in criminele zaken straffen

tot twintig jaar kan uitspreken. Enkel de allerzwaarste feiten zouden dan nog voor het
Hof van Assisen moeten komen.”
Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om justitie
in België te hervormen?

“Men maakt dikwijls een parallel met de
politiehervorming, die snel en succesvol gebeurde. Bij justitie ligt het echter moeilijker
omdat je bepaalde principes zoals de onafhankelijkheid van de magistratuur te allen prijze moet vrijwaren. De minister heeft
plannen, maar er zijn nog geen concrete
wetteksten. Je moet weten dat de huidige legislatuur tot medio 2011 loopt. Dat is maar
anderhalf jaar meer en dat is weinig om justitie helemaal te hervormen. De hervorming
van Assisen moet er op een termijn van een
aantal maanden komen, van de andere hervormingen moeten minstens de krachtlijnen
nog deze legislatuur vastgelegd worden.”
Tot slot, stel: u slaat iemand dood met een
klauwhamer. Wilt u liever voor een beroepsrechter of voor een jury verschijnen?

“Goh, een beroepsrechter als ik consequent ben. Als ik redeneer vanuit de lichtst
mogelijke straf, verandert dat niet zoveel eigenlijk. Volgens de statistieken ligt het aantal vrijspraken iets hoger bij jury’s dan bij
een beroepsrechter, maar als een jury schuldig verklaart is de strafmaat doorgaans wel
hoger.” ¶

ooit

“Ons strafrecht is doortrokken van de
Franse traditie en vindt dus zijn wortels in
de Franse revolutie. Via de Code Napoléon
was het invoeren van de jury een uiting van
democratie. Tijdens het Ancien Régime bestond er immers een groot wantrouwen ten
aanzien van de overheid. Beroepsrechters
werden gezien als verlengstuk van de staat
André Cools. Had hij zichzelf niet laten vermoorden, dit artikel had hier niet gestaan.
8
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foto Lode Rummens

Gevallen
voor het weer
Een groep mensen die op 24 oktober simultaan neervalt op de Kouter in Gent.
Een actie van epileptici? Neen, meneer, ‘t is voor ‘t klimaat, meneer.
door Ine De Jonge en Lode Rummens
Wie zich bekommert om deze planeet,
moet in december naar Kopenhagen afzakken. Daar zal de belangrijkste klimaattop
ooit plaats vinden. Het Kyoto-protocol verloopt in 2012, en het ziet er naar uit dat we
deze deadline niet zullen halen. Toen ook
nog eens is gebleken dat de gletsers veel
vlugger smelten dan de wetenschappers
eigenlijk beweerden, werd de paniek aangewakkerd. Tel daarbij de jaarlijkse warmterecords die blijven sneuvelen en je snapt wel
dat onze planeet in gevaar keert. Daarom
wordt tijdens deze top naar een opvolger
voor het Kyoto-protocol gezocht, die een klimaatsopwarming van 2°C moet voorkomen.
Momenteel sterven er zo’n 300 000 mensen
www.schamper.ugent.be

per jaar aan de gevolgen van de opwarming,
dus er moeten vlug concrete oplossingen komen en dat zal niet lukken zolang iedereen
maar de kat uit de boom kijkt.
Zaterdag 24 oktober, op Internationale
Klimaatactiedag die bedacht werd door 350.
org (een netwerk van allerlei organisaties en
individuen), werd er dan ook een flashmob
georganiseerd. Een flash-wadde? Een
flashmob houdt in dat een groep mensen op
een vooraf afgesproken plaats en tijdstip samenkomen. Na een bepaald teken kijkt die
groep dan plots naar boven of beginnen te
lopen. Op dat moment wordt een boodschap
gescandeerd of wordt een spandoek omhoog gehouden. Voor toevallig passerende

mensen is dit een vreemd zicht, maar verbazing is juist de reactie die men wil. Op
de Kouter vielen de mensen letterlijk neer
van de klimaatsverandering. Deze flashmob
werd georganiseerd door JNM en Friends
of the Earth Vlaanderen. Op een spandoek
verscheen “hoeveel doden nog?”. Bedoeling
hiervan is om de overheden wakker te schudden zodat ze het heft in eigen handen nemen. “Er is actie nodig, want de planeer is in
gevaar”, zegt een ongeruste medemens. “Ik
laat mijn SUV dan ook bewust thuis.” Door
de regen bleef het gewenste effect helaas uit.
Slechts een vijftigtal mensen zakten af naar
dit trouwens nogal verlaten plein. Vervloek
die onvoorspelbare weergoden. ¶
Schamper 481
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Geld verdienen met je lichaam: het kan
ook zonder in de prostitutie te belanden.
Door vrijwillig vaccinaties en medicijnen
door je bloedsomloop te laten jagen, verdien
je al vlug een aardig centje bij. Pluspunt: je
helpt de medische sector veiligere en betere
medicijnen te ontwikkelen.
Wie zich in Gent wil aanbieden als menselijk speldenkussen, kan terecht bij twee grote
centra: Drugs Research Unit Gent (D.R.U.G.)
en het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC).
Bij D.R.U.G. worden medicijnen uitgetest,
terwijl het CEVAC zich bezighoudt met klinische vaccinevaluaties. Het voordeel van
het CEVAC is uiteraard dat je – naast een onkostenvergoeding – ook nog eens een gratis
vaccin krijgt.
Muterende ledematen

Rompslomp

e

slikken en vervolgens wachten tot de hallucinaties toeslaan; er wordt wel degelijk wat
medewerking van de proefkonijnen verwacht. Zo moet iedere deelnemer een lichamelijk onderzoek ondergaan. Afhankelijk
van het experiment waaraan je meedoet,
volgen tijdens het onderzoek nog een aantal tests: een eenvoudig bloed- en urineonderzoek, het nemen van vaginale en rectale
stalen, het meten van de bloeddruk of het
nemen van een elektrocardiogram. Bij sommige experimenten horen een of meerdere
overnachtingen in het ziekenhuis en vaak
moet de deelnemer een dagboek bijhouden
met eventuele neveneffecten. Ook kan het
zijn dat je een aantal uur voor een bloedafname niets mag eten, of dat je bepaalde voeding gedurende het onderzoek links moet
laten liggen. Grootste minpunt volgens één
van de proefpersonen: “Zo’n dag in het ziekenhuis liggen is ronduit saai.” Al zijn er natuurlijk weinig jobs waarbij je slapend geld
verdient… ¶

Hoe teleurstellend het ook moge zijn: medicijnen testen is niet enkel een paar pillen

foto Valérie Desmet

Het testen van medicijnen is niet zonder
risico. In Engeland ging het in 2006 flink mis
bij het uittesten van het medicijn TGN1412,
toen bleek dat de hoofden en lichamen van
de zes deelnemers van het experiment buitenproportioneel opzwollen (de Britse tabloids verwezen naar de slachtoffers met de

term elephant men). Ook in Gent kan het wel
eens mislopen: zo werd vorig jaar een experiment rond de bijwerkingen van een medicijn
tegen chronische hepatitis C-infectie vroegtijdig afgebroken, omdat de deelnemers
van de studie zware maagklachten kregen.
Dergelijke neveneffecten zijn evenwel zeldzaam, zo zegt medisch coördinator van het
D.R.U.G. Fabienne De Boeck: “Deelnemers
krijgen telkens een lijst van bijwerkingen die
de medicijnen met zich kunnen meebrengen.
Deze symptomen zijn natuurlijk niet altijd
voorspelbaar: wij weten welke ongewenste
effecten de medicijnen hadden bij de dieren
waarop we ze getest hebben, maar mensen
kunnen uiteraard op een andere manier reageren. Bijkomende informatie wordt tijdens
het experiment echter meteen meegedeeld
aan de proefpersonen, en omgekeerd kunnen deelnemers 24 uur op 24 uur bij ons terecht wanneer ze plots bijwerkingen zouden
vertonen.”

e best betaald

Voorwaarden? Meestal: 18-50 jaar oud zijn, niet roken en in een goede algemene gezondheid verkeren. Een deelnemer mag niet aan twee studies tegelijkertijd meedoen.
Wat schuift het? D.R.U.G.: gemiddeld 1500 euro, CEVAC: 50 euro per studiebezoek
Meer info? www.cevac.be en www.drug.ugent.be
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Vuelta
a España
Begin dit semester zeiden drie Schamperredactrices België vaarwel om te gaan
studeren, leven en
feesten in Spanje.
Iedere Schamper
beschrijft één van hen
haar avonturen. Deze
week: Lisa Dierickx
vanuit Santiago de
Compostella.
LD Bij aankomst in Santiago de
Compostella kreeg ik al meteen een gratis paraplu. Na zes weken hier weet ik ook
wel waar die voor dient. Santiago heeft de
hoogste vochtigheidsgraad in heel Spanje.
Ik bezit ondertussen al twee paraplu’s en
rubberen laarzen. Onvoorbereid de straat
opgaan is spelen met je leven. Deftige rioolsystemen blijken ze hier niet nodig te
hebben. De straten veranderen in echte
rivieren en aangezien alles hier bergop en
bergaf gaat (Blandijnbergen everywhere)
mag je op sommige plaatsen gerust een
waterval verwachten.
Ondanks het religieuze imago dat
Santiago heeft, zie je hier amper religieuze tekens. Er is natuurlijk de oude binnenstad met de gigantische kathedraal
waar je struikelt over de pelgrims als je
een stap durft te verzetten, maar los daarvan zie je hier nauwelijks nonnen lopen en
hoor je hier verbazend weinig kerkklokken.
Erasmusstudenten daarentegen zie je hier
des te meer. Tegen alle verwachtingen in is
Santiago echt een studentenstad. Eén derde van de bevolking is student en het lijkt
wel of de helft daarvan erasmusstudent is.
Op de universiteit gaat alles er gemoedelijk
aan toe. Terwijl je in Gent nog rustig kan
verdwijnen tussen de tweehonderd andere
studenten in je les word je hier helemaal
geviseerd als enige erasmusstudent tussen slechts tien Spaanse studenten. Als je

www.schamper.ugent.be

dan eens een lesje mist, word je
de volgende dag gegarandeerd
aangesproken op de gang door
de professor die bezorgd vraagt
of je gisteren soms ziek was en je
snel even de kopietjes van de gemiste les overhandigt.
Toch wordt niet overal dezelfde sfeer gehandhaafd. Op muren
van de universiteit staan spreuken als: “Erasmus, go home” en
“Wij studeren om Galicië te bevrijden”. In het Galicisch uiteraard.
Het patriottisme druipt er hier
langs alle kanten af. Iedereen probeert zijn eigen taal uit te roepen
tot enige taal en niemand begrijpt
elkaar meer. Het Galicisch wordt
hier dan ook met hand en tand verdedigd. Betogingen en pro-Galicische flyers all around. Spanjaarden
zijn sowieso erg gesteld op hun eigen taal. Probeer hier maar eens een
Engelse film of serie te vinden. Alles
is netjes gesynchroniseerd. Gevolg:
Spanjaarden missen elk taalgevoel.
Mijn Engelse lessen zijn dan ook een
regelrechte ramp. Elke student spreekt
met een hartverscheurend accent en
als ik mijn professor nog één keer cohesion (lees: kohisjun) moet horen zeggen, blijf ik liever thuis. Maar ach, het
heeft ook allemaal zijn charme. ¶

achter
k lap
Doopheisa maat voor niets

Grote verrassing voor de Vlaamse Economische
Kring toen dinsdagochtend 27 oktober de krant in
de bus viel. Laurence de Klerk Wolters getuigde
samen met een anonieme vriend in De Gentenaar
en De Standaard over de zogezegde nachtmerrie
die de studentendoop voor hen was. In de namiddag werd echter duidelijk dat de journalist van
dienst, G.N., zich te veel dichterlijke vrijheid had
gegund en het verhaal van de twee studenten
had opgeklopt en hun woorden had verdraaid.
Zinnen als “het doopvont zag eruit alsof er uitwerpselen in verwerkt waren” werden veranderd
in “Ik ben er zeker van dat er pis, kak en kots in
stak.”
Onder druk gezet

Vooraleer de VEK die middag bij de rector
werd geroepen om zich te verantwoorden,
ging Laurence eerst zelf langs op het rectoraat. “Ik heb mijn verhaal verteld zoals ik dat
ook tegen die journalist had gedaan”, zei ze
vlak nadien aan Schamper. Zelfs tijdens het
interview had Laurence twijfels over de oprechtheid van de journalist. “We werden op
een louche manier benaderd door hem. De
journalist was een goede vriend van Tims
(de schuilnaam die in het artikel werd gegeven aan de anonieme student n.v.d.r.) baas.
Hij voelde dat hij onder druk stond en niet
zomaar kon weigeren zonder dat zijn baas
er een probleem van zou maken. Zijn job
riskeren was het niet waard.”
Recht van antwoord

Voorzitter van het FK, een overkoepelend convent voor alle facultaire studentenverenigingen, Jan Willems verklaarde
later op de dag dat “een doop zeker geen
boswandeling is”. Op studentendopen
gaat het er al te vaak zeer gortig aan
toe, dat is dan ook een publiek geheim.
In het recht van antwoord dat op 29/10
verscheen in De Gentenaar hamerden
alle betrokken partijen op de strakke
controle die bij alle dopen wordt uitgevoerd. Tot nu toe werden er nog geen
inbreuken op de het doopdecreet vastgesteld. ¶
Schamper 481
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Bestuurscollege zocht en vond
alternatief voor zitpenning
Uitgesteld is niet verbeurd, wist Willem Elsschot. Vorig jaar schreven we al over
de zitpenningen in het Bestuurscollege, sindsdien werd een concrete uitwerking
vaak verdaagd en telkens weer voor zich uitgeschoven. In het laatste bestuurscollege ging men echter over van droom naar daad. door Bram Bombeek
“If you give peanuts, you get monkeys” is
het bekende adagium van de Noorse econoom Trond Sollied. Toch werd een mandaat in het Bestuurscollege – een soort
“kernkabinet” van de UGent – slechts met
schouderklopjes bezoldigd. De proffen in het
Bestuurscollege drongen echter aan op een
vorm van vergoeding. Hun bestuursfuncties
zouden teveel kostbare tijd afleiden van hun
kerntaken, namelijk onderwijs en onderzoek.
Omdat alle bestuurders gelijk horen te zijn,
zou ook Geert Cleuren, de vertegenwoordiger van de studenten in het Bestuurscollege,
recht hebben op een vergoeding. De stuvers
zelf zijn nochtans absoluut geen vragende
partij voor vergoedingen, beducht als ze zijn
voor de negatieve perceptie ervan.
Tomato, tom-ah-to?

En daar werd blijkbaar rekening mee gehouden. Terwijl er eerder sprake was van
bestuurdersvergoedingen, de zogenoemde
zitpenningen, kwam het Bestuurscollege
van 24 september met het voorstel om
geen zitpenningen, maar werkingsmiddelen te voorzien. Tomato, tom-ah-to?
Geert Cleuren legt uit: “Anders dan bij
zitpenningen moeten tegenover de werkingsmiddelen onkostenfacturen staan
als verantwoording. In het werk voor
het Bestuurscollege kruipt veel tijd,
maar je kan enkel onkosten inbrengen.
Je uren worden niet vergoed.“ Slim
bekeken, geen forfaitair bedrag dus
maar een aparte onkostenvergoeding
voor het Bestuurscollege.
In de praktijk kan tot 200 euro
per zitting, per persoon worden
uitgekeerd. Als je weet dat er zes
12
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bestuurders zijn en er vorig jaar zo’n 18 zittingen werden georganiseerd, dan kan je beginnen rekenen en tellen. Een aardig budget
om kopies te nemen en telefoontjes te plegen, lijkt ons op het eerste zicht.
Cleuren heeft echter beloofd zijn vergoeding ook te gebruiken om de studentenparticipatie te bevorderen. Het geld
zou ten goede moeten komen aan alle

Bestuurders krijgen
200 euro per
bestuursvergadering.

studentenvertegenwoordigers die zich aan
de UGent engageren, zo werd er begin dit
jaar een barbecue in het Pand georganiseerd
voor hen. Stuvers hebben zeker de reputatie
geëngageerd te zijn. Ze offeren heel wat tijd
op voor hun medestudenten en kunnen in
ruil hun cv verfraaien, wat netwerken met
belangrijke mensen en een steen verleggen in de rivier van het universitair beleid.
De vier stuvers in de Raad van Bestuur, het
belangrijkste universitaire orgaan, hebben
immers ook een redelijk riante onkostenvergoeding, samen kunnen ze zo’n 6000 euro
inbrengen. In het verleden klaagde ex-stuver
Olivier Pintelon (Schamper nr. 464) misbruiken van die onkostenvergoedingen aan in
de vorm van exquise etentjes en peperdure
gsm-rekeningen. Hij pleitte in één adem
voor meer controle en een inperking, maar
dat debat lijkt niet gevoerd te worden binnen de universitaire beleidsorganen. Maar
een extra onkostenvergoeding speciaal voor
de leden van het Bestuurscollege (die ook in
de Raad van Bestuur zitten, nvdr) komt er
dus wel.
Onvrede is er ook over het feit dat het
Bestuurscollege zichzelf een onkostenvergoeding toekende. Stuver Koen Hostyn: “Ik
weet niet of het wel zo gepast is, zeker als ze
dit doen aan de vooravond van een grote besparingsoperatie die de hele universiteit treft.
Daarmee geven ze in elk geval een zeer fout
signaal.” Ook een aantal mensen binnen de
Raad van Bestuur, zoals Geert De Soete,
decaan van de faculteit Psychologie, vonden het deontologisch betamelijker dat de
Raad van Bestuur zou beslissen over de
vergoedingen van het Bestuurscollege.
Een student mag zichzelf ook geen punten geven, toch? ¶
www.schamper.ugent.be
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Jammer dat je bij het bekijken van je
kot tijdens de zomervakantie niet even de
verwarming kon testen of een kwartiertje
mocht internetten. Het valt te betwijfelen
of je dan nog wel zo zeker was geweest van
je kotkeuze, want hoewel we al bijna een
decennium in de 21ste eeuw leven, zijn de
basisvoorzieningen zoals elektriciteit en
vochtvrije muren op de meeste koten nog
vrij primitief. Soms moet zelfs het warm water nog uitgevonden worden…
Isolatie: Meestal ver te zoeken. Bijgevolg
kan je perfect de hysterische telefoongesprekken van je bovenbuur met haar moeder afluisteren en de zwoele nachten van je
onderbuur en zijn zoveelste vlam aanhoren.
In de zomer kan je niet slapen van de hitte,
LB
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stratie. Deze w

terwijl je verwarming ’s winters bijna continu aan staat. Al een geluk dat de meeste studenten een vaste prijs voor energie betalen,
maar daar heeft de ijsbeer dan weer niets
aan.
Internet: Een breedbandverbinding voor
het hele kot met een beperkte downloadlimiet. Helaas heeft dat nerdje van beneden dat nog niet gesnapt en gaat-ie vrolijk
door met kungfufilms downloaden en world
of warcraft spelen. En dus weer een halve
maand smallband. Of je kotbaas had beloofd
dat hij “dat wel eens zou fiksen tijdens de zomer”. Met een beetje geluk verzend je halverwege november je eerste mailtje!
Warm water: De basis van een goed en
gezond kotleven! ’s Ochtends een heerlijke
douche, een warme kamer en behoorlijk

orzieningen.

kunnen afwassen maken het leven zoveel
makkelijker, maar meer dan eens dateert
de verwarmingsketel uit de jaren ’50 en liet
het onderhoud sindsdien te wensen over.
Bijgevolg zit je toch minstens een keer per
jaar een weekje zonder warm water. Meestal
in de winter. Ergens tijdens de examens ofzo.
En juist die week waarin de temperatuur
nauwelijks boven het vriespunt komt…
Schimmels: Oorzaak: zeer verscheiden,
van waterdamp die op je muur condenseert
door de slechte isolatie tot het principieel
weigeren om meerdere keren per maand
af te wassen. Hinder: het stinkt, het ziet er
niet uit en het is slecht voor je gezondheid!
Oplossing: heel lief aan je kotbaas vragen
om het vocht uit de muren te krijgen, of af
te wassen. ¶

Studenten niet langer
welkom in resto UZ
Of daar lijkt het toch sterk op! door Margot Van Cauwenberge
Het was met pijn in het hart dat menig
student vorig schooljaar afscheid nam van
zijn vertrouwde uitkijkpost en restaurant
‘14K12’ van het Universitair Ziekenhuis.
Een veelbelovend trendy gebouw moet de
leemte in de harten opvullen, maar blijkt
daar allesbehalve in te slagen. Sinds de
opening van het nieuwe restaurant weerklinkt steeds luider het gemor onder de
studenten. Dat de porties kleiner geworden
zijn en je geen tweede keer mag aanschuiven. Dat de capaciteit van het restaurant
beperkter is, waardoor de wachtrijen nog
toegenomen zijn, en dat men het niet zo
nauw neemt met gezonde voeding: groenten ontbreken op de broodjes, de saladbar
en het fruit zijn flink duurder geworden.
Maar wat de student natuurlijk het meest

beroert, is zijn portemonnee. En daar mag
voortaan wat dieper in getast worden.
Terwijl men vroeger voor 3,10 euro keuze
had uit verschillende menu’s, betalen studenten nu 4,20 euro voor de dagschotel
of de vegetarische menu. Voor de andere
gerechten mag je maar liefst 7,50 euro
neertellen. De overige etenswaren hebben eveneens geen studententarief meer.
Uitbater van het restaurant SODEXHO
doet dit naar eigen zeggen om de ‘prijzen
concurrentieel te maken met de andere
resto’s. Een warme maaltijd in universitaire resto’s kost tussen de 2,80 euro en 3,80
euro, toch een groot verschil.
Onder de studenten heerst het gevoel
dat ze met deze maatregel bewust worden geweerd uit de resto. Vooral omdat

het personeel nog steeds de oude prijs
betaalt, maar ook de subtiele ‘studentenbuitenwipper’ draagt bij tot deze indruk.
Velen zien zich dan ook gedwongen om uit
te wijken naar andere oorden, zoals resto’s
Boudewijn en Astrid. Deze bieden evenmin
soelaas, gezien de korte middagpauze en
het schrijnende plaatstekort aldaar. ‘Hoog
tijd voor actie’, dacht de studentenwerkgroep (SWOP) van de opleiding geneeskunde. Ze stuurde een open brief naar de
rector en gedelegeerd bestuurder van het
UZ om het probleem aan te kaarten. Op
de Facebook-groep ‘14K12 in memoriam’
laten 338 fans ondertussen een collectieve traan. Zou het kunnen dat de beruchte
wildkakker hier zijn mosterd haalde? ¶

Wetenschap
Prof. Biltereyst over de vakgroep Communicatiewetenschappen:

“Media, dat is avontuur, dat is sexy”
Elk jaar kiezen 500 studenten voor Communicatiewetenschappen. Gemakkelijk
om een universitair diploma te behalen! Of niet? Waarom slaagt maar 39% van de
studenten volledig in hun eerste jaar? En wat doen Communicatiewetenschappers,
behalve Temptation Island kijken en zich kandidaat stellen voor Miss Belgian
Beauty? door Maxine Stevens
We vragen het aan Prof. Daniël Biltereyst,
vakgroepvoorzitter van de mysterieuze
Communicatiewetenschappen.
Communicatiewetenschappen is een relatief
jonge discipline. Waar komt ze vandaan?

“De discipline is ontstaan na de Eerste
Wereldoorlog. Toen zag men in dat de oorlog niet enkel een massale oorlog was met
massa’s slachtoffers en massavernietigingswapens, maar dat het ook ging om een
propagandaoorlog met het gebruik van massamedia zoals film, radio, pamfletten enz. In
Vlaanderen is de discipline pas ontstaan na
de Tweede Wereldoorlog, opnieuw als gevolg
van de bewustwording van het belang van de
media tijdens oorlogen, en niet in het minst
tijdens de Koude Oorlog. Ikzelf heb een tijd in
Leuven gezeten als docent. Daar heb ik in de
kasten van mijn voorganger veel onderzoeken gevonden uit die beginperiode. Vooral
propaganda tegen het rode gevaar was toen
een onderzoeksonderwerp. Het is dus een
relatief jonge wetenschap, maar het is vooral ook een wetenschap die erg beïnvloed is
door andere disciplines. Dat is een rijkdom,
maar ook een bron van ergernis. Erg multidisciplinair dus, maar met een historische
afhankelijkheid van andere disciplines.”
Wat wordt er precies onderzocht?

“Wat wij doen is zeer divers. Het is een
ontzettend breed terrein. Eén van mijn collega’s, Dirk Voorhoof, werkt bijvoorbeeld
14
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voornamelijk rond vraagstukken van mediarecht, -deontologie, -ethiek, … Dit is voortdurend aan de orde in het publieke debat.
Dan zijn er collega’s die rond specifieke media werken. Ikzelf werk vooral rond film en
tv, screen culture. Een andere collega werkt
rond ICT, weer een andere rond pers, enzovoort. Voor ons is niet de technologische
kant van de media belangrijk, daar zijn andere afdelingen voor. Wat ons interesseert
is het maatschappelijke aspect. De acceptatie, invloeden, interactie tussen media en
samenleving.

“Een collega raadt
me aan om
gewoon te staken.”
Ik denk dat je heel veel sectoren in de samenleving moeilijk kan begrijpen zonder
rekening te houden met media, informatie
en communicatie. Neem nu bijvoorbeeld
het politieke bedrijf. Dat is vandaag compleet anders dan pakweg honderd jaar geleden. Dat heeft niet alleen iets te maken met
maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar ook met communicatieve.
De lijstvorming bijvoorbeeld hangt onder
andere af van communicatieve vaardigheden, van hoe iemand in de media bepaalde thema’s kan overbrengen. Op een ander

niveau bekijken we het belang van media
voor het individu. Als we kijken naar onderzoek rond tijdsbudgetten, wat mensen per
dag doen, dan is de grootste activiteit slapen, en de tweede activiteit mediaconsumptie. Gemiddeld gebruikt men media vijf uur
per dag. Dat is veel. Ik ben helemaal niet mediacentristisch, maar men kan er toch niet
omheen dat de media de belangrijkste bron
van informatie zijn met betrekking tot alles wat we niet zelf ervaren. De media hebben een informatieve agenda setting functie,
maar ze bakenen de agenda ook af. Wat zij
niet brengen, weten we ook niet. Media zijn
informatief, zorgen voor entertainment, en
vormen ons. Ik geef graag het voorbeeld van
jongeren die opgroeien. De thuisomgeving
is belangrijk in de vorming van kinderen en
jongeren, de school en de peer group ook,
maar de media vormen hen ook voor een
groot deel. De media zijn een belangrijke informatiebron, die scenario’s van identiteitsconstructie geven.”
Erg veel studenten volgen Communicatiewetenschappen omdat ze niet weten wat anders
te doen. Is het een ‘vuilbakrichting’?

“Ja, ik ken die verhalen. Als vakgroepvoorzitter constateer ik dat we inderdaad erg veel studenten hebben. In de
Communicatiewetenschappen alleen al
spreken we van 1290 studenten. In het eerste jaar hebben we bijna 500 studenten, in
de Master zijn er dat 376. Heeft dat te maken
www.schamper.ugent.be

Zijn de lage slaagcijfers niet mede het gevolg
van ongemotiveerde studenten die de opleiding
onderschatten?

“Ja natuurlijk, en in die zin kan je de discussie voeren of we misschien een ingangsexamen moeten invoeren. Ik vind van wel.
Daarmee wil ik een ander thema aansnijden
waar studenten niet veel zicht op hebben.
Wij zitten namelijk met een nijpend personeelstekort. Onze vakgroep telt vijf voltijdse
en vier deeltijdse professoren. In totaal hebben wij ongeveer 20 mensen in dienst op
kosten van de unief, administratief personeel inbegrepen. De rest van ons personeel
zijn extern gefinancierde onderzoekers. Met
20 mensen moeten wij 1290 studenten opleiden. Ik ken geen enkel humaniora met dat
aantal leerlingen en slechts een korps van 20
mensen. Dit vind ik een schande. Wij zijn het
slachtoffer van ons eigen succes. Ik pleit voor

een selectie, tenzij de instelling ons substantieel meer middelen biedt.

“Ik ben voor een
ingangsexamen bij
de Communicatiewetenschappen. Tenzij
de universiteit ons
meer middelen biedt.”
Begrijp me niet verkeerd. Ik ben fundamenteel democratisch, maar we kunnen
dit onmogelijk aan. Ik heb een collega die
vorig jaar 100 studenten begeleidde bij hun
Masterproef. Dat is niet meer normaal. Je
kan pleiten voor flexibiliteit, je kan pleiten
voor maximale instroom, maar niet met
mij, althans niet in deze situatie. Zo gaat het
niet meer. Ik wil kwaliteit afleveren. Een collega van een andere universiteit, een vriend
van me, zegt dat we gewoon moeten staken.
Serieus. Internationaal moet je gaan wedijveren met collega’s die twee vakken hebben
en 40 studenten.”

Ik zie dat we als vakgroep wel onderzoek
doen dat invloed heeft. Er is bijvoorbeeld onderzoek rond ‘Kranten in de Klas’, dat altijd
goed gewaardeerd wordt. Ik zie ook dat een
aantal collega’s, en ikzelf, in instituten zitten
die maatschappelijk zeer relevant zijn voor
de media. Het Fonds Pascal Decroos bijvoorbeeld, dat als doel heeft kritische journalistiek te steunen. Dat is toch een duidelijk
maatschappelijk engagement. Ikzelf ben medeoprichter en ook bestuurder geweest van
het VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat
toch wel één van de grote succesverhalen is
binnen de mediasector. De overheid slaagt
er dus toch in, weliswaar via een onafhankelijk instituut als het VAF, om de Vlaamse
film opnieuw op de kaart te zetten. Er werd
de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd
voor het Vlaams Parlement, voor de Koning
Boudewijnstichting, het DWTC, voor ngo’s
als IPS, bijvoorbeeld rond derde wereld berichtgeving, enzovoort.”
Enzoverder. ¶

foto Valérie Desmet

met de aantrekkelijkheid van het programma? Als vakgroepvoorzitter zeg ik uiteraard
ja (lacht). Maar rond de media hangt een
aura, hangt een bepaalde sfeer, en dat gaat
in verschillende richtingen. Dat gaat van het
ideaal, het Kuifje-achtige van de journalist
die eropuit trekt. Dat is avontuur, onafhankelijkheid, dat is sexy. Werken voor televisie,
dat is fantastisch, dat is in de spotlight staan,
of misschien werken met BV’s. De sterallures,
de fantasie, het hele aura rond alles wat met
media te maken heeft, is enorm groot. En dat
wordt door de media zelf in de hand gewerkt.
Het is zo oud als de media zelf. Veel mensen
beginnen Communicatiewetenschappen te
studeren omdat ze denken dat ze dan journalist gaan worden, omroeper, of game ontwerper. Media zitten ook in de vrije tijd, en
alles wat met vrije tijd te maken heeft is leuk.
Dat richt studenten in hun keuze. En het verklaart ook mee het groot aantal studenten.
Dan die ‘vuilbak’: ik denk dat er inderdaad
een onevenredig grote instroom is. Als je
kijkt naar de slaagcijfers per faculteit, over
de hele universiteit, dan blijkt Pol&Soc wel
één van de zwaarste richtingen te zijn. Ik geloof niet dat Communicatiewetenschappen
zo gemakkelijk zijn.”

Kan u enkele specifieke voorbeelden geven
van Communicatiewetenschappelijk onderzoek
dat het publieke debat heeft gehaald?

“Is het publieke debat academici die in de
media komen? Toen ik zelf nog docent was
in Leuven, ben ik regelmatig ingegaan op de
vraag van de media naar opiniestukken en
interviews. Maar daar ben ik mee gestopt,
want het wordt niet geapprecieerd in je academisch dossier, integendeel. Dus als je echt
vooruit wil als academicus stop je daarmee,
tenzij je andere behoeften hebt en echt wil
wegen op het publieke debat. Ik denk dat dit
ook belangrijk is. Dirk Voorhoof is bijvoorbeeld iemand die regelmatig in de media
komt. Ik doe dat af en toe als ik er zelf baat
bij heb. Media vragen je commentaar te geven op wat zij zelf willen horen. Ik kom enkel
in de media als ik dat zelf wil.
Daniël Biltereyst. Zotten beir.

www.schamper.ugent.be
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ddp Het is bekend dat de moderne
mens gedurende dertigduizend jaar zij
aan zij heeft geleefd met de Neanderthaler.
Tegenwoordig blijkt dat we die andere mensen niet de kop ingeslagen hebben, maar
dat we met hen de grot zijn ingedoken.
Geneticus Svante Paabo meent uit zijn analyse van het Neanderthalergenoom te mogen
beweren dat de moderne mens seks had met
Neanderthalers. De vraag rest of die copulaties veel vruchtbare nakomelingen hebben
voortgebracht die hebben bijgedragen tot
ons genetisch erfgoed.
Ondertussen tikt de evolutionaire klok
gewoon verder. Ook voor de mens. Volgens
evolutionair bioloog Stephen Stearns zijn
vooral de vrouwelijke vormen voor verandering vatbaar. Hij beweert dat vrouwen
in de toekomst iets kleiner en een tikkeltje

breder zullen worden. Vrouwen met een breder figuur, voorzien van de nodige geaccentueerde rondingen, krijgen namelijk meer
kinderen dan lange magere types. Mannen
die zich niet kunnen vinden in die tendens
weten wat hen te doen staat: hun zaad reserveren voor skinny modeltypes op lange
stelten.
Leuk nieuws voor positivo’s die de wereld
en zichzelf nog niet beu zijn: het einde der
tijden vindt niet plaats in 2012, maar staat
pas gepland voor 2208. Apocalyptici die het
gebeuren over enkele jaren zagen doorgaan,
baseerden zich op de oude mayakalender, die
in 2012 zou aflopen. Blijkt nu dat die zwartkijkers een rekenfout gemaakt hebben: de kalender loopt pas ten einde in 2208. Geen idee
hoe u erover denkt. Er lopen nu eenmaal rare
snuiters tussen de universiteitsstudenten en

misschien bent u één van hen. We zien het
echter als onze plicht u mee te delen dat wij
eerder sceptisch staan ten aanzien van zulke
voorspellingen.
UGenter Gianfranco Gentile van de
vakgroep wiskundige natuurkunde en sterrenkunde werpt met een publicatie in topblad Nature een nieuw licht op de donkere
materie in het universum. Donkere materie
oefent door zwaartekracht invloed uit op de
‘zichtbare’ materie. Recente waarnemingen
wijzen erop dat de wisselwerking tussen beide materies ingewikkelder is dan gedacht.
Het lijkt erop dat de wetten van de zwaartekracht, geformuleerd door Newton en
Einstein, lichtjes bijgesteld moeten worden.
Aangezien dit nogal, euh, complexe materie
is, besparen we u de details. ¶

Breed gedrag
Vetweefsel kleurt het Westen rood: meer dan de helft van de Europeanen is te zwaar. Prof. Wim
Verbeke koppelt gedrag aan obesitas. door Dietmar Hertsen
DH Te dik is niet fijn. Al leven mollige
soortgenoten dan iets langer, onze obese
trawanten doen dat zeker niet. Obesitas is
als welvaartsziekte immers verantwoordelijk voor heel wat andere gezondheidsproblemen. De last die de Europese sociale
zekerheid hierdoor torst, wordt geschat op
zes procent van de totale uitgaven. Om dat
te counteren is inzicht nodig. Precies wat
prof. Wim Verbeke aanbrengt met het artikel Food-related lifestyles and their association to obesity in ﬁve European countries.
Centraal in het onderzoek staat de middel-doelketen, een instrument uit de marketing. Volgens dat model zijn het niet de
eigenschappen van het voedingsmiddel,
maar wel de noden van de consument die
de aankoop sturen. Een voorbeeld: sla eet

je niet omdat hij groen is of er gezond uitziet, maar omdat je gezond wilt zijn. Het is
een nuance.
Eerder onderzoek houdt geen rekening met die noden. Het grootste deel ervan koppelt het voorkomen van obesitas
rechtstreeks aan invloeden zoals inkomen,
maar nooit aan waarden. Doet men dat
wel, dan steken een aantal problemen de
kop op. Zo is het niet vanzelfsprekend om
van zielenroerselen statistiek te maken.
Verbeke en zijn collega’s uit Griekenland
en Denemarken deden dat wel en hanteerden daarbij het FRL-concept (food-related
lifestyle). In de geest daarvan worden de
abstracte noden vervangen door de voedselgerelateerde levensstijl. Dat is tastbaarder en dus vatbaar voor onderzoek.

Het voordeel van deze werkwijze is dat
het beleid verfijnd kan worden. Rechttoerechtaanliteratuur cultiveert namelijk een
grove aanpak van risicofactoren, zonder
de nuances.
In januari 2008 werden zo 2437 personen in vijf Europese landen bevraagd
over hun voedingsgewoonten, levensstijl
en BMI. Ondervraagden met obesitas, 22
procent van het totaal, hechten minder
belang aan de innovatie, versheid, gezondheid en veiligheid van voeding, net als aan
organische producten, reclame en winkelbriefjes, zo blijkt. Daartegenover staat een
verscherpt prijsgevoel en meer aandacht
voor de maaltijden. Genoeg stof voor een
hernieuwd debat over preventie. ¶

Wetenschap voor dummies

tdm Iedereen kijkt wel eens naar
de sterren aan de nachtelijke hemel en
mijmert over wat zich daar allemaal
afspeelt. Zwarte gaten zijn een van die
merkwaardige producten van de kosmos.
Veel mensen kennen de naam, maar buiten de flauwe woordspelingen en dat ene
liedje van Muse is er maar weinig over
bekend.
Meestal komen zwarte gaten voort uit
sterren. Die hebben net zoals mensen een
levensduur. Ze worden geboren, ze groeien
en ze sterven. Dat laatste kan op verschillende manieren gebeuren, naargelang de
massa van de ster. Sterren zoals onze zon
verdampen simpelweg. Zwaardere sterren
exploderen, dat heet dan een supernova. Pas
als een ster meer dan achtmaal zo zwaar is als
de zon, zal ze instorten onder haar eigen gewicht. In het extreemste geval eindigt dat proces in wat een zwart gat genoemd wordt. Een ster
concentreert dan zodanig veel massa op één plaats
dat zelfs de allersnelste deeltjes — die van het licht
— niet kunnen ontsnappen aan haar aantrekkingskracht. Zwarte gaten danken hun benaming dus aan
hun onzichtbaarheid.
Daardoor zijn ze erg moeilijk waar te nemen. Enkel via
indirecte methodes lukt dat. Wanneer een groep hemellichamen bijvoorbeeld lijkt te bewegen rond een leeg stuk
ruimte, is de kans groot dat zich daar een massa bevindt die
er zwaartekracht op uitoefent, maar die we niet kunnen zien.
Aan de hand van andere criteria, zoals straling, kunnen sterrenkundigen verder bepalen of het een zwart gat betreft. Bovendien

bevinden zo goed als alle ingestorte sterren zich op een
grote afstand van onze Aarde, wat waarnemen nog moeilijker
maakt.
Een bekend geval is Cygnus X-1. In het sterrenbeeld Cygnus
ontdekte men een ster die verstrikt is geraakt met een zwart gat.
Ze cirkelen rond elkaar en uiteindelijk zal de ster jammerlijk verdwijnen. Het is ook vrijwel zeker dat in de kern van elk melkwegstelsel supermassieve zwarte gaten aanwezig zijn. Ook zouden er
volgens Stephen Hawking kleine zwarte gaten ontstaan kunnen
zijn door de onregelmatige ontwikkeling van het heelal zelf, dus
niet door het instorten van een ster.
Een laatste prangende vraag is misschien: wat als er een
zwart gat hier op Aarde zou verschijnen? Het antwoord
is eenvoudig maar wreed. Mensen zouden oneindig uitgerekt worden als spaghetti en de
planeet zou verzwolgen zijn in luttele
seconden. Alles wat binnen de horizon van het zwart gat terechtkomt, heeft geen kans meer
om terug te keren (the point
of no return). Een interessant fenomeen, maar
wees toch maar blij
dat het niet in je achtertuin gebeurt. ¶

foto Clix
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Follow the yellow fibre road

Misschien zag je vanaf 23 september wel ongehoord veel witte jasjes kuieren langs
de Graslei. Helaas was er geen sprake van een wilde ontsnapping uit het Guislain,
maar wel van een 100-koppige invasie van binnen- en buitenlandse Gobelijns.
door Anemoon Soete

Speelse toepassingen
horen erbij:

“Alles is mogelijk.”
Dat onze universiteit elke gelegenheid
aangrijpt om (intellectueel verantwoord)
te feesten, wisten we al langer. Reeds in het
begin van dit academiejaar kon je dan ook
drie dagen lang van de partij zijn op de viering van de tachtigste verjaardag van de vakgroep Textielkunde.
UGent is in en niet alleen de studenten hebben dat gesnapt. Nu de auditoria
uit hun voegen barsten kon de Vakgroep
Textielkunde niet achterop sukkelen. Dat
bevestigt een trotse professor Paul Kiekens,
voorzitter van de betreffende vakgroep.
Kiekens: “Het congres was een succes.
We hoopten op 250 deelnemers, het werden
er 330 uit 44 landen. De dagen voor de conferentie werden de inschrijvingen gestopt
omdat we de logistiek voor zovelen niet aankonden. Gelukkig zijn alle deelnemers met
een uitstekend gevoel vertrokken uit Het
Pand!”
Bij de vijftigjarige viering van het textiellabo
werd onzen Albert erbij gehaald, nu zowat heel
Europa. Hoe kwam het tot een congres van een
dergelijke omvang?

“Deze viering moest de impact tonen
van de Vakgroep. Wij zitten bij de vijf beste
18
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groepen labo’s voor textieltechnologie op
wereldschaal. De VS staan op nummer één
omdat daar alle textiel en onderzoek samengebracht zijn op één plaats, North Carolina
State University.
Zo’n concentratie leidt tot schaalvergroting waar we in Europa, omwille van historische en culturele redenen, nu slechts van
kunnen dromen.”
Onze noorderburen lieten dan weer (oorverdovend) van zich horen met de ‘emotie-jas’. Ook ik
kan alleen aangenaam verrast opkijken dat met
dergelijke gadgets toch emoties los te weken zijn
uit de meest ingetogen Japanse cinemaganger.
Denkt u dat deze commerciële richting de yellow
brick road voor UGent is?

“Intelligent textiel is zeker een stokpaardje van de vakgroep, die overigens erkend is
als coördinator voor de ontwikkeling van intelligent textiel in Europa. De toekomst kan
vele richtingen opgaan: van beschermende
kledij van algemeen nut tot meer ‘speelse’
toepassingen van kledij voor ons algemeen
welzijn en plezier. Alles is mogelijk.”
Gevaarlijk speelgoed
Naast intelligente kledij kwam ook nanotechnologie aan bod tijdens het congres. De metalen
die aan dit proces te pas komen zouden echter
schadelijk zijn voor consument en milieu, indien
onvoorzichtig gehanteerd. Moet een label als
‘fashionista’s sterven jonger’ op kledij terecht
komen?

“Nanotechnologie is hot en zal inderdaad
ons leven de komende tien jaar revolutionair doen veranderen. De Zwitserse key-note spreker heeft gesproken over toxicologie
van nanodeeltjes. Hij stelde dat daarmee inderdaad moet worden opgelet. Die deeltjes
blijken binnen te dringen via neus en mond
en veroorzaken een duidelijk zichtbare aantasting op de longen. Toxiciteit is dus zeker
in acht te nemen en verder onderzoek is absoluut nodig.”
Mij lijkt het congres te draaien rond de interactie tussen industrie en onderzoek. Zijn er nieuwe
projecten ontstaan?

“De industrie was opvallend aanwezig
bij bepaalde sessies, o.a. die over kunstgras, waarbij de vakgroep een leidende positie heeft ingenomen op wereldvlak. Die
erkenning wordt gedeeld door FIFA, die de
groep als exclusieve partner beschouwt voor
kunstgrasonderzoek.”
Kort samengevat wilden we je dus de volgende waarschuwing meegeven: schrik je
straks geen bult wanneer je kotgenoot met
kameleonachtige uitrusting komt aanzetten
en je vertelt dat je moodring passé is. Ook
de wasserette van menig student (a.k.a. ‘the
mommy’) zal veel leed worden bespaard.
Wellicht ga je in de toekomst je un(s)t(h)inkable socks thuis afleveren samen met een onkreukbaar AA-Gent shirt. Ondertussen laten
we je alvast weten wanneer de levensgrote
posters van prof. Paul Kiekens in de rekken
liggen als kerstcadeautje voor ons ma. ¶
www.schamper.ugent.be
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Maak gratis kennis met

Wilt u ook weten waar het in de wereld werkelijk om draait?
Vraag dan een gratis nummer aan
via promotie@mo.be of 02 536 19 77.
van
UW MAANDELIJKS MONDIAAL MAGAZINE.
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Biofilmpjes kijken bij de
Farmaceutische Wetenschappen
Deze keer gingen we langs bij Heleen
Nailis, doctoraalstudente aan de faculteit
Farmaceutische Wetenschappen. In het laboratorium voor farmaceutische microbiologie
verricht ze onderzoek naar Candida albicans. Deze schimmel is bij het grote publiek
bekend door haar verblijf in de vagina, waar
ze het af en toe te bont maakt als aanstichter
van vervelende jeuk. Een groter probleem is
dat ze zich graag nestelt op prothesen en ander medisch materiaal, waardoor ze gevaarlijke infecties kan veroorzaken.
U maakt deel uit van de onderzoeksgroep
Farmaceutische microbiologie. Wat maakt jullie
onderzoeksgroep “farmaceutisch” in vergelijking
met andere microbiologische labo’s op andere
faculteiten?

“De gewone microbiologie handelt meer
over classificatie of over fundamentele moleculaire biologie. Wij proberen ons op andere aspecten toe te spitsen, zoals pathogene
micro-organismen en resistentie tegen geneesmiddelen. Onderzoeksdomeinen met
een medisch of farmaceutisch aspect.”

aggregatie van schimmelcellen die samen
oppervlakken koloniseren, zoals medische
implantaten. Het probleem van die biofilms
is dat ze zeer resistent zijn tegen antibiotica.
In het labo hier is men eerst begonnen met
de detectie van Candida in bloedstalen en op
medische prothesen. Vervolgens is men dan
overgeschakeld op fundamenteel onderzoek
naar de schimmel. Candida is een opportunistische ziekteverwekker. Dat wil zeggen
dat ze standaard in onder andere de mond
en darm aanwezig is, en enkel infecties veroorzaakt als bepaalde omgevingsfactoren
veranderen. Dat veroorzaakt vooral problemen bij kankerpatiënten en bij mensen met
een verzwakt immuunsysteem zoals aidslijders. Bij hen zie je aantasting van de slijmvliezen. Aan de andere kant heb je ook nog
de vaginale infecties, die meestal het gevolg
zijn van een antibioticumtherapie.”

“Als het regent
buiten, zit ik
hier goed.”

U verricht onderzoek naar Candida albicans,
een schimmel die normaal onder andere de
mond, de darm en de vagina koloniseert, maar
soms vrij ernstige infecties veroorzaakt. Hoe bent
u bij C. albicans als onderzoekssubject gekomen?

Welke stappen doorloopt u tijdens uw onderzoek, hoe pakt u uw onderzoek aan?

“Candida is een hot topic in de microbiologie. Als je kijkt naar het domein van de
Fungi is ze zeker de “numero uno”. Voor ik
aan mijn doctoraatsonderzoek begon waren
er hier al mensen bezig met onderzoek naar
Candida. Daar was vraag naar vanuit de medische sector. Candida veroorzaakt infecties
gerelateerd aan biofilms. Een biofilm is een

“In eerste instantie heb ik verschillende
modelsystemen opgesteld om biofilms in
laboratoriumcondities te kunnen kweken.
Mijn in vitro-modelsystemen waren gebaseerd op biofilmgroei op siliconenschijfjes,
aangezien silicone het materiaal is waaruit
medische prothesen gemaakt worden. Als
in vivo-modelsysteem heb ik gekozen voor
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ratten. Door kleine stukjes met Candida geïnfecteerde katheter in ratten aan te brengen
kan de biofilmvorming in vivo bestudeerd
worden. Daarna heb ik een methode op punt
gesteld om genexpressieniveaus in biofilms
te meten. Mijn interesse ging onder andere
uit naar genen die betrokken zijn bij biofilmvorming en –resistentie. Op dit ogenblik
bevind ik mij in de laatste fase van mijn onderzoek. Mijn doctoraatsscriptie is geschreven en binnenkort moet ik mijn openbare
verdediging doen.”
Farmaceuten blijven toch een beetje de pillendraaiers van deze wereld. Leidt uw onderzoek
tot de ontwikkeling van betere geneesmiddelen
tegen Candida?

“Het grote probleem van biofilms is dat ze
resistent zijn tegen de medicijnen die nu gebruikt worden. Uiteraard resulteren die medicijnen niet in een geschikte therapie om de
infectie afdoende te bestrijden. Vandaar dat
er een nood is aan nieuwe geneesmiddelen.
Met mijn onderzoek identificeer ik genen en
bijbehorende eiwitten die als moleculaire
targets voor nieuwe geneesmiddelen kunnen dienen.”
Fuifbeest met late roeping
Farmacie staat in de lijstjes geboekstaafd als de
opleiding die het meeste garantie biedt op werk,
voornamelijk dan voor jobs in een apotheek. Toch
bent u in het onderzoek beland. Waarom heeft
u eigenlijk voor de opleiding farmacie gekozen?
Wou u apothekeres worden, of was u van bij de
start al gebeten door de onderzoeksmicrobe?

“Het oorspronkelijke doel was om een wetenschappelijke opleiding te volgen. Ik wou
www.schamper.ugent.be

Doctoraalstudenten zijn vaak tijdens hun
studies al hoogvliegers. Anderzijds zijn er ook
studenten die al fuivend hun studentenjaren
doorbrengen, pas tijdens hun laatste jaar het licht
zien en dan maar op goed geluk een doctoraatsaanvraag indienen. Waar zou u zichzelf indelen?

“Als ik enkel de eerste jaren beschouw zou
ik mezelf eerder indelen bij de fuifbeesten.
Tijdens mijn thesis in het vierde jaar heb ik
mijn onderzoeksroeping ervaren. De laatste
twee jaar van mijn studies leefde ik toe naar
een doctoraat. De meeste afgestudeerden
gaan voor een job in de apotheek, de zogenaamde officina. In mijn laatste jaar moest
ik, net als al de anderen, stage lopen in de
apotheek.”

deel dat uw werk zich in een beperkte omgeving
afspeelt?

“Uiteraard is dat ergens een nadeel, zeker
als het mooi weer is buiten. Je zit dan met
bunsenbranders binnen terwijl het buiten
dertig graden is. Als het regent buiten, zit ik
hier natuurlijk goed (lacht).”
Via welke weg wordt u gefinancierd?

“Ik ben assistent. Ofwel werk je als assistent, en heb je zes jaar om je doctoraat te behalen, ofwel werk je via een beurs, en moet
je de klus in vier jaar klaren. Als assistent
moet je uiteraard wel een bepaalde bijdrage aan de universiteit leveren. Dat betekent
dat je naast experimenteel werk ook nog les
geeft of aan maatschappelijke dienstverlening doet. Een voorbeeld van dat laatste is
dat farmaceutische bedrijven bij ons komen
aankloppen om de microbiologische zuiverheid van preparaten te laten analyseren.
Mijn loon wordt betaald door de universiteit. Extra geld voor experimenteel werk bekom je via onderzoeksfondsen.”

Hoe ziet u uw toekomst na het behalen van
uw PhD-graad? Wilt u uw academische carrière
verder uitbouwen, of kiest u voor de centen van
de “privé”?

“Daar ben ik nog niet uit, ik zal er nog
grondig over moeten nadenken. Ik wil zeker onderzoekswerk blijven doen, hetzij in
de academische omgeving , hetzij in de bedrijfswereld. Ik ga mijn mogelijkheden op de
arbeidsmarkt eens overlopen vooraleer ik
een definitieve beslissing neem.”
Mocht u ooit de kans krijgen om prof te worden en te doceren aan de unief, zou u die kans
grijpen?

“Dat weet ik nog niet op dit ogenblik. Als
je een academische carrière ambieert, moet
je op termijn prof worden om een permanente onderzoekspositie te verkrijgen. Als
postdoc kan je niet zomaar ergens research
blijven doen aan de universiteit. Als ik beslis
om in de universitaire wereld te blijven, zou
dat eventueel kunnen leiden tot een professorschap.” ¶

foto Joost Vanderdeelen

hoe dan ook een diploma dat me zekerheid
kon bieden op werk. Tijdens mijn studies ben
ik me beginnen interesseren in onderzoek,
en zo ben ik erin terechtgekomen. Mocht
ik nu opnieuw kunnen kiezen, zou ik gaan
voor biotechnologie of bio-ingenieurswetenschappen. In de farmacie heb je veel chemische en farmaceutische vakken. De echt
fundamenteel biologische vakken ontbreken
echter. Ik heb me wat moeten inwerken in de
moleculaire biologie en biotechnologie, omdat mijn onderzoek zich eerder situeert in de
fundamentele biologie dan in de farmacie.”

Was dat dan met tegenzin, die stage in de
officina?

“Echte tegenzin was er niet. Ik wist wel
op voorhand dat de apotheek niet het decor
van mijn droomjob vormde. Ik had al door
dat ik de weg van het wetenschappelijk onderzoek zou inslaan. Tijdens die stage zag ik
het vermoeden bevestigd dat een leven als
apotheker niet aan mij besteed is.”
Open toekomst
Microbiologisch onderzoek naar een schimmel
klinkt als een werkje dat zich vooral in het labo
afspeelt. Vindt u het eerder een voor- of een na“Mocht ik opnieuw kunnen kiezen, ik zou toch gaan voor een meer fundamentele richting.”
www.schamper.ugent.be

Cultuur

agenda
door Nikita Vos

Concert

Podium

Had je een meer authentieke boogie woogie in gedachten en heb je nog steeds spijt
dat je niet op het ‘Bal van de gevallen engelen’ bent geraakt? Radio Modern geeft je
een herkansing en zakt op 6 november af
naar de Vooruit voor een retrofeest in jaren
’50 stijl. Niet voldoende tijd om nog snel een
afspraak bij de kapper te maken? Geen nood,
want naast gastartiesten als Lady Linn en
Kommil Foo brengt Radio Modern ook het
beautysalon mee waar je in no time wordt
omgetoverd tot een rasechte rockabilly. Op
10 en 11 november speelt ‘Underground’

foto Joost Vanderdeelen

Zin in een avond vol leren jasjes, stoute schoenen en catchy pop met een beetje meer? Op 5 november delen Customs,
Team William en De Staat het podium van
de Vooruit. Verwacht je aan een mengelmoes
van 80’s inspired rock, uptempo gitaarmuziek en donkere pop. Omdat allochtone en
autochtone jongeren zelden de weg naar dezelfde podia vinden, sloegen Democrazy en
Keremos de handen in elkaar. De Centrale
geeft op 12 november het startschot voor
een reeks door hen georganiseerde dubbelconcerten, met enerzijds talent van eigen bodem in de gedaante van Absynthe
Minded en anderzijds het Turkse Yüksek
Sadakat. Bij wijze van voorsmaakje vind je
een Turkse versie van Bert Ostyns ‘Envoi’ op
YouTube.
Niet overtuigd maar toch zin in exotische boogie woogie? Rep je dan naar de
Handelsbeurs voor het hypnotische heupgewieg van Bebel Gilberto. Op 4 november
brengt de zwoele Braziliaanse een eclectische mix van elektronische pop, reggae

deuntjes en Braziliaans ritmegeweld waar
groten als Mark Ronson en Stevie Wonder
aan bijdroegen. Om de een of de andere reden onwaarschijnlijk onder de indruk van de
Handelsbeurs? Keer op 14 november terug
voor de hippies van Gong. Geen zin om het
weekend van 7 november huiswaarts te keren? De Vooruit verzorgt je vrijdagavondactiviteit! Folk en psychedelica met The Cave
Singers en Espers op 6 november.

voor het laatst op de planken van NTGent.
Regisseur Johan Simons gaat te werk met
een theatertekst van Nobelprijswinnares
Elfriede Jelinek en toont het gezicht achter het masker van het kapitalistische systeem en de huidige crisis. De zaterdagavond
van je weekendje Gent nog opvallend vrij?
‘Napels zien en sterven’, een productie
van Hofpoortteater Elckerlijc dingt op 7
november mee naar het Landjuweel. Het
Landjuweeltornooi valt dit jaar tussen
4 en 8 november. Laat je cultiveren en pik
zeker eens een voorstelling mee! Theater
De Balsemblomme speelt een thuismatch
met ‘Heuvels van blauw’ op zaterdagmiddag. Dus zelfs als je ’s avonds al wat op de
agenda hebt staan is er geen excuus om dit
te missen!
Expo

In oktober ging de jaarlijkse tentoonstelling rond afstudeerprojecten van up-andcoming kunstenaars weer van start in het
SMAK. ‘Coming People 2009 – Forwarding
Backyards’ toont werk van oud-studenten
van zowel de Sint-Lucas Hogeschool als de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
en loopt tot 6 december. Toch in het SMAK?
Ga en passant eens kijken naar de tentoonstelling van Nick Ervinck, je bent er welkom
van 5 tot 22 november. Moet je dringend
eens geüpdatet worden over Project KoBra?
Spring eens binnen in de inkomhal van het
stadhuis. De maquettes leggen je tot eind
2009 uit waarom je jouw mooiste schoenen
best nog even in de kast laat staan.
Zij die tussen de tentoonstellingen en het
theater het podium niet meer zien, kunnen
van 11 tot 14 november terecht in de Vooruit
voor een surrealistische ervaring. CREW
neemt de touwtjes in handen en maakt je tot
een marionet. Laat je leiden, wees verrast en
kom nadien op adem in het Bespreekbureau.
Vanaf 13 november kan je er vijf dagen
lang terecht voor een uiteenzetting over
kopiekunst in China: een synopsis van het
onderzoek door Nikolaus Gansterer. ¶

Lady Linn en Bert Ostyn, respectievelijk op 6/11 in de Vooruit en op 12/11 in De Centrale.
www.schamper.ugent.be

Bits
B.B. Naarmate
de dagen korter
worden, klinkt de lokroep van de
gezellige cinemazaal steeds luider.
Tussen de vele meesterwerken die je
niet mag missen (Das weisse Band,
Up, Antichrist) schreeuwen ook de
volgende nieuwkomers om jouw aandacht. Allereerst is er My Queen Karo,
een Engels getitelde Belgische film
geregisseerd door Dorothée van den
Berghe. De cinéaste, bekend van de
film Meisje, vertelt het verhaal van
Karo, een tienjarig meisje dat zich
door haar door flowerpower verdoofde ouders laat meesleuren naar
Amsterdam om in een commune te
gaan leven. Haar vader, Raven, verwart al snel zijn idealen met dogma’s
en samen met Karo kijken we mee
hoe de vrije liefde de relatie tussen
haar ouders verpest. De camera registreert haar leefwereld in erg poëtische beelden. De film staat of valt
dan ook met de sympathie die je voor
Karo, erg goed vertolkt door Anna
Franziska Jäger, kan opbrengen.
Matthias Schoenaerts, als Raven,
bewijst eens te meer dat hij niet alleen de hunk maar ook de toekomst
van de Vlaamse cinema is.
Klara-adepten kunnen hun hart
ophalen aan Le concert. In de film

www.schamper.ugent.be

«

Departures

film

verzamelt schoonmaker Filipov, 30
jaar na zijn ontslag als componist
van het Russische Bolchoïorkest, zijn
joodse muzikanten van weleer om
heimelijk het echte Bolchoïensemble
in Parijs te vervangen. Regisseur Radu
Mihailheanu gaat vrolijk voorbij aan
geloofwaardigheid en grote thema’s,
maar de humor maakt de film aanlokkelijk. De eigenaardige schoonheid van Inglorious Basterd Mélanie
Laurent en Tsjaikovski’s vioolconcert zorgen voor prettige audiovisuele
pluspunten.
Meer muzikanten met carrièrewijzigingen vinden we in de Japanse film
Departures. In het begin van de film
reageert cellist Daigo geschokt – bekijk vooral eens zijn gelaatsuitdrukking in de trailer – als hij hoort dat
zijn orkest wordt opgedoekt. Wanneer
hij antwoordt op een verkeerd gespelde annonce, ziet hij zich genoodzaakt
om te werken als Nokanshi, diegene
die in Japan de overledene aflegt.
Het Oscarwinnaaralarm geldt ook
voor deze film: vooral in het tweede
deel van de film schieten de emoties
en metaforen als kleine Apollo’s 13
de hoogte in. Of de ontploffing volgt,
hangt geheel van je eigen tolerantieniveau af. ¶

www.dereactor.org

hdd Boekbesprekingen die korter zijn
dan een achterflap … de staat van recensies in de populaire pers is duidelijk al
enige tijd van een bedroevend niveau. Om
de Nederlandstalige literaire kritiek een
nieuwe impuls te geven, ontwikkelden
enkele redacteurs van literaire tijdschriften de website De Reactor. Platform
voor literaire kritiek. Deze kersverse
site wil zich richten op een breed publiek
en staat dus niet vol met jargon van en
voor mensen met een eenduidige visie op
literatuur.
Tevens wil het een platform zijn voor
critici uit verschillende generaties, met
verschillende expertises en opvattingen.
De website houdt vooral Nederlandstalig
proza, Nederlandstalige poëzie en nonfictie onder de leeslamp, maar richt zich
ook op vertalingen en literatuurbeschouwingen. Geregeld zal ze ook aandacht
schenken aan theaterteksten, graphic novels en andere schrijverij die maar weinig
aandacht krijgt in de reguliere media. Bij
de selectie spelen naambekendheid en de
actualiteitswaarde slechts een minieme
rol. Daarnaast getuigen de al beschikbare recensies zowel van een zekere lengte
als diepte. Met andere woorden: zoals het
hoort. ¶

foto Joost Vanderdeelen
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Michaël Borremans en zijn credo’s

“Ik probeer te streven naar kwaliteit. Op
lange termijn is dat beter voor iedereen.”
Michaël Borremans maakt schilderijen, tekeningen en films. Hij woont in Gent,
maar zijn werk intrigeert mensen over de hele wereld. Onder hen Amerikaanse
kunsthandelaars, Tom Barman en de Schamperredactie. Nu u ook nog.
door Simon Leenknegt en Céline Vervaet
Een zwembad. Mensen kijken gelaten
naar een gigantische man met gaten in zijn
lijf. Op zijn ontblote borstkas schildert een
anonieme hand in rode letters: “People must
be punished”. Het werk heet Swimming Pool
en staat op de cover van de Schamper die u
in handen heeft. Het werk typeert het oeuvre
van Michaël Borremans (°1963): het stelt
je interpretatievermogen zwaar op de proef,
maar het houdt je in zijn ban.

“Het werk is zo
intelligent als diegene
die er naar kijkt.”
Uw werk heeft vaak iets mysterieus. Is het uw
bedoeling om de toeschouwer in het ongewisse
te laten?

“Je kan het wel ‘mysterieus’ noemen. Mijn
beelden kunnen niet worden gedefinieerd.
Met de beelden in de media is dat wel zo,
die dienen om iets duidelijk te maken. Ik
laat bewust enkele referenties open, zodat
de toeschouwer niet altijd raad weet met
mijn werk. Daardoor blijft het ook een beetje
overeind in de massa beelden die er zijn.”
Vaak zeggen mensen dat er een nostalgische
klank uit uw werk spreekt.

“Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik
begrijp wel dat in een bepaalde periode mijn
werk op die manier geïnterpreteerd is. Dat
komt omdat ik toen veel materiaal uit tijdschriften uit de jaren ‘30 en ‘40 heb gebruikt.
Het was echter mijn bedoeling een soort onbepaalde ruimte en tijd te creëren. Ik wou
www.schamper.ugent.be

een soort gemiddelde van de moderne mens
presenteren. Daarom dacht ik dat het interessant was om te kijken naar hoe de mens er
in het midden van de twintigste eeuw uitzag.
Maar ik geef toe dat ik daar een beetje onhandig in ben geweest. Nu probeer ik dat te
vermijden door bijvoorbeeld speciaal kleertjes te laten maken voor mijn modellen.”

“Dat vind ik een heel mooi compliment,
want schoonheid is voor mij een belangrijk
aspect als het over kunst gaat. Door schoonheid gaan mensen naar het werk kijken,
het is een soort lokmiddel. Je lokt ze echter
niet met verkeerde middelen, want schoonheid is waardevol. Het is één en al altruïsme.
(lacht)”

Heeft u dan nooit eens zin om een prent uit
een tijdschrift van nu te scheuren?

Vantage Point

“Ik heb dat ook al vaak gedaan, maar de
mensen spreken daar niet over. Ik probeer
wel datgene te vermijden wat ik ‘incidenteel
contemporaine’ elementen noem. Pakweg
de eerste minister of Barroso schilderen,
dat interesseert mij niet. Dat zou te veel over
een individu gaan en dat past niet in het verhaal dat ik wil vertellen. Ik gebruik de menselijke figuur veeleer symbolisch, als een
soort pion. Binnen tweehonderd jaar zou
mijn werk evengoed leesbaar moeten zijn.”

Veel mensen beseffen het waarschijnlijk niet
dat ze een tekening van u zien wanneer ze
Vantage Point van dEUS in hun handen hebben.
U hebt echter geen nieuw werk voor die albumcover gemaakt.

Kan u er dan in komen dat sommige mensen
vinden dat uw werk luguber overkomt?

“Ze mogen dat vinden. Mijn tekening The
Swimming Pool bijvoorbeeld, waar iemand
de zin ‘People must be punished’ op iemands borstkas schildert. Dat is gewoon interessant: mensen zijn aan het zwemmen en
worden dan geconfronteerd met dat beeld.
Mijn werk kent vele aspecten en dat maakt
het boeiend. Als sommige mensen dat alleen maar luguber vinden, zegt dat veel over
die mensen. Het werk is zo intelligent als
diegene die er naar kijkt.”

“Dat was ook een mogelijkheid, maar ik
had het zo niet beter kunnen bedenken. Die
tekening komt oorspronkelijk uit een andere
context en dat maakt het geheel alleen maar
rijker. Wanneer je enkel in de context van de
plaat denkt, is dat een oninteressante beperking, denk ik. Indien ik nog eens een platenhoes zou maken voor een groep, zou ik ook
een beeld zoeken dat er niet meteen iets mee
te maken heeft.”
Zijn er nog artiesten die uw werk zouden mogen gebruiken?

“Ik doe dat alleen maar voor groepen die
ik echt heel goed vind. Zo is dEUS echt wel
goed, hoewel hun laatste plaat wat overgeproducet is. (lacht) Ik wil wel geen platenhoezenontwerper worden, het is gemakkelijker
als men een bestaand werk gebruikt en niet
vraagt om speciaal iets te maken. Mocht
Tom Waits mij dat vragen, dan natuurlijk…”

Mijn moeder vindt uw werk dan weer heel
mooi.
Schamper 481
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Zou u het overwegen om een videoclip te
maken?

“Dat is mij ook al gevraagd, maar als
ik dan luister naar de muziek vind ik het
meestal niet goed genoeg. Het moet zinvol
zijn, want er is al zoveel brol en ik doe mijn
best daar niet aan mee te doen. Ik probeer
te streven naar kwaliteit. Op lange termijn
is dat beter voor iedereen. Bovendien werk
ik veel te traag voor zoiets vluchtigs als een
videoclip.”
U bent eigenlijk opgeleid als fotograaf.
Vanwaar die ommezwaai?

“Ik ben pas op mijn dertigste als schilder
gedebuteerd. Ik heb er lang over getwijfeld
om door te gaan als fotograaf. In het schilderen vond ik een taal die zeer oud was en een
interessant gewicht had. Bepaalde beelden
die ik nu maak, kan ik ook volledig ensceneren en fotograferen met antiek licht, maar
het zal nooit zo goed zijn als een schilderij.
Ik ben zeer bewust beginnen te schilderen,
en niet uit liefde of passie.”
God spelen

is zeer verslavend. Ik geraak er niet meer van
af.”

“Het is één en al
altruïsme.”
Is het gevaar van zo’n oud kunstprocédé als schilderen niet dat je al gauw naïef kan
overkomen?

“Dat gevaar is inderdaad reëel. Ook omdat
ik in mijn werken vaak typische elementen
gebruik die we kennen uit de kunstgeschiedenis. Ik krijg in feite heel weinig openlijke
kritiek op mijn werk. Nochtans zou het best
wel interessant zijn dat te aanhoren, want ik
wil mijn werk ook steeds bijvijlen. Sommige
kunstenaars zijn te ernstig, andere te grappig. Sommige kunst is belerend, andere niet
belerend genoeg. Ik ben echter op zoek naar
het ultieme kunstwerk waar iedereen raad
mee weet. Zoiets kan je natuurlijk niet bereiken, maar je kan proberen om in de buurt te
komen.”
De titels van je werken, zijn die belangrijk?

Ambachtelijk bezig zijn, is dat essentieel voor
u?

“Als kind vond ik dat al zeer fascinerend:
je begint te tekenen op een blad papier en er
ontstaat een heel universum waarin jij God
kan spelen. Eigenlijk ben ik een machtswellusteling. Gelukkig ben ik kunstenaar geworden en is het niet fout gelopen (lacht).
Schilderen is eigenlijk wel moeilijk, maar het

“Dat maakt echt deel uit van het werk,
want die titels komen in boeken onder een
afbeelding van het werk en hebben een sterk
psychologisch effect. Ik heb altijd een longlist
en een shortlist van soms zeer uiteenlopende titels. Ik vind het moeilijk om te kiezen.
Sommige hebben met het werk te maken en
andere gaan juist in een tegenovergestelde
richting.”

Het formaat van uw werken durft sterk te variëren. Is daar bewust over nagedacht?

“Dat gebeurt zeer intuïtief in het atelier.
Een compositie heeft een bepaalde spanning
en dat werkt soms beter op een iets groter of
een iets kleiner formaat. Vaak schilder ik iets
drie, vier keer met telkens een andere schaal
om het echt op punt te krijgen. Een schilderij is een zeer fysiek gegeven. Je gaat er nooit
mee om als beeld, maar als schilderij.”
Door welke kunstenaars bent u beïnvloed?

“De grootste invloed is wat je hebt meegemaakt in je jeugd. In feite ben ik beïnvloed
door alles en iedereen. Naar kunstenaars zoals Spilliaert, Max Ernst en De Chirico heb
ik bijvoorbeeld wel gekeken, maar evenzeer
naar het werk van Franse rococokunstenaars
als Fragonard of Watteau. Technisch gezien
is dat een hoogtepunt, hoewel het zeer vrolijk werk is. Ook Goya, Velázquez, Manet
en alle andere groten van de schilderkunst
hebben mij technisch gezien beïnvloed. Dat
zijn dingen waar je echt naar kijkt hoe ze het
voor elkaar hebben gekregen.”
Mogen we binnenkort nog iets van u verwachten in België?

“Het zal nog even duren. Ik ben wel aan
het werken aan een ensemble, maar ik weet
nog niet wat ik ermee ga doen. Ik ga niet
graag speciaal voor een tentoonstelling aan
het werk. Daarvoor selecteer ik liever werken
die goed bij elkaar passen en andere toon ik
niet. Die zijn daarom niet slechter, maar ze
passen gewoon minder goed in die groep.” ¶

Links: Michaël Borremans, ‘Various ways of avoiding visual contact with the Outside World using yellow isolating tape’, 1998, 29,5 x 21 cm, mixed media on cardboard, photo: Felix Tirry, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp
Midden: Michaël Borremans, ‘The Skirt’, 2005, 40 x 50 cm, oil on canvas, photo: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp
Rechts: Michaël Borremans, ‘Mombakkes I’, 2007, 56,5 x 44,5 cm, oil on canvas, photo: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp
Cover: Michaël Borremans,‘The Swimming Pool’, 2001, 34 x 28,2 cm, pencil, watercolour on cardboard, photo: Felix Tirry, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp
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Die ochtend in de boekenwinkel...
De herfst is in het land, tijd om boeken te lezen! Maar waar zijn er boekenwinkels
in Gent? door Floor Eelbode
De Boekenbeurs is so 2008, geef Schamper
maar boekenwinkels: ze zijn geliefd bij mensen die van de geur van nieuwe boeken houden, ze blijken nefast voor de beurs van
sommige studenten en ze worden gevreesd
door de elite die het plebs dom wil houden.
Gent heeft boekenwinkels, veel boekenwinkels… Maar waar zijn ze te vinden en wat
bieden ze aan?
Nieuwe boeken

De Gentse boekenwinkel bestaat in verschillende varianten. Uiteraard zijn de
grote ketens zoals Fnac en Standaard
Boekhandel niet uit het Gentse straatbeeld
weg te denken, maar gelukkig zijn er daarnaast ook kleinere en mindere bekende pareltjes der boekenverkoop. Eén daarvan is
Het paard van Troje (Volderstraat 13). Deze
winkel – die door De Standaard werd verkozen als de beste boekhandel van Gent – is gespecialiseerd in Nederlandstalige literatuur
en vertaalde werken. Avonturiers kunnen
er gezwind op de laddertjes aan de rekken
klauteren en verder vind je er ook jeugdliteratuur, kookboeken en het meer filosofische
werk. De eigenaars hanteren een Spartaanse
prijspolitiek: geen klantenkaarten of kortingen, wel direct de laagste prijs.
www.schamper.ugent.be

Daarnaast kan menig boekenliefhebber zijn hart luchten in Limerick
(Koningin Elisabethlaan 142): dé favoriet
van Guy Verhofstadt en opslagplaats voor
Nederlandstalige, Engelse, Franse en – jawohl
– Duitse literatuur. Goed nieuws voor de koffie verslaafden onder ons, want er is zowaar
een leescafeetje voorzien. Meer leescafeetjes zegt u? Ga dan zeker ook eens langs bij
Boekhandel Walry (Zwijnaardsesteenweg
6). Naast Nederlandstalige, Spaanse en
Italiaanse literatuur heeft deze boekenwinkel namelijk een uiterst aangenaam binnenterrasje, waar op mooie zomerdagen oude
dametjes veel te grote dame blanches eten.
Verder vind je er kinder-, taal-, geschiedenisen filosofieboeken.
Tweedehands

Als het niet allemaal splinternieuw hoeft
te zijn, is De Slegte (Volderstraat 7) een logisch volgend adres: vijf verdiepingen vol
oude en nieuwe boeken, ramsj (uitgeversrestanten) en fijn tweedehandsspul dat luidkeels om een nieuwe eigenaar roept. Of wat
dacht je van De Kaft (Kortrijksepoortstraat
44)? Al generaties lang komen studenten
daar voor een voordelig prijsje niet alleen
boeken, maar ook cd’s, platen, video’s en

dvd’s inslaan. Minder bekend en daarom interessant voor koopjes is verder De Oxfam
Bookshop (Sint-Amandstraat 16). En voor
de anglofielen onder ons steekt één adres
er met kop en schouders boven uit: The
English Bookshop (Ajuinlei 15).
Gespecialiseerde winkels

Tot slot een woordje over de meer gespecialiseerde boekhandels in Gent. Zo ga je – voor
je de wijde wereld intrekt – best eens langs
bij Atlas & Zanzibar (Kortrijksesteenweg
19). Je vindt er reisboeken in alle soorten en
maten, kaarten, atlassen en zelfs een occasionele wereldbol. Ben je meer een poëtische
ziel? Dan moet je in het Poëziecentrum
(Vrijdagsmarkt 36) zijn. Stripfanaten kunnen verder De Poort (Nederkouter 137) best
eens oude Galliërsgewijs binnenstormen. Je
vindt er genoeg Nederlandstalige, Franstalige
en Mangastrips om een klein academiejaar
zoet mee te zijn.
Vind je boekenwinkels muf en zoek je liever boeken in open lucht, dan is er nog één
laatste aanrader: elke zondag is er van 9.00
tot 13.00 Boekenmarkt op de Ajuinlei.
Lekker aan het water in boekendozen snuisteren, wat wil een mens nog meer? ¶
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The Nature Theater of Oklahoma brengt Romeo & Juliet

To remember or not to remember...
In welk stadje leefden Romeo en Julia nu ook al weer? Wie was Montague, wie
Capulet? Raakten hun lippen of enkel hun handpalmen elkaar? Was Julia nu zoals de zon of de maan? Wie nam er het gif en wie ging dood aan messteken?
door Rini Vyncke
dat niet vermijden. Toch leek een uiteindelijke ontmoeting tussen deze twee acteurs
op de scène een logisch eindpunt. Hoewel
gekleed als Romeo en Julia, brachten ze een
metatheatraal discours over de rol van de
acteur. Een eerste thema was hoe zij nood
hebben aan een publiek en hun bevestiging.
Was deze nood nu een wenselijke of een nadelige eigenschap voor een goede acteur?
Een vraag waar geen eenduidig antwoord
op werd gegeven. Kunnen hedendaagse acteurs de strijd wel aangaan met een stuk zoals Romeo en Julia? Een uur lang toonden zij
ons reeds hoe zij dat kunstig vermeden hadden. Waarom blijft het stuk dan zo boeiend
en zo schijnbaar actueel? Hun link met het
collectieve geheugen wordt opnieuw als een
mogelijk antwoord naar voren geschoven.
Na deze voorstelling kriebelt het om het
stuk nog eens te herlezen en voor jezelf uit te
vissen hoe het nu allemaal precies zat, want
daar geven zij zelf niet overal een antwoord
op. “You should go and read it”, manen ze
je aan, waarop ook de mannelijke acteur
eerlijk toegeeft dat hij het niet heeft herlezen “’cause if I had, talking to you would be
pointless.” Een rake eindzin waarin hij nogmaals formuleerde dat hun methodologie er
een was die aan een bepaalde voorwaarde
voldeed, net zoals acteren aan de voorwaarde van een publiek moet voldoen. Of zoals
een duidelijke visie een voorwaarde is om
Shakespeares klassieker als acteurs onder
handen te mogen nemen.
In de overvallende duisternis klinken
plots twee zachte stemmen. De acteurs lieten

hun Amerikaanse farce varen en declareerden overtuigend de bekende balkonscène.
Een verrassend einde dat een onvoorspelbaar aangrijpend effect had. Na een drukke
aaneenrijging van op associatie berustende
monologen en de metatheatrale vragen in
gefragmenteerde dialoog, kwam het stuk
toch nog tot rust in een onverwacht eindpunt. Er was bewust gekozen het stuk niet te
spelen, maar het publiek in de duisternis te
laten luisteren en Shakespeares stuk te laten
zijn, zonder er zichtbare dramatische interpretaties aan toe te voegen. ¶
foto Nature Theater of Oklahoma

Het jonge New Yorkse gezelschap, The
Nature Theater of Oklahoma, stelde zich
vragen bij ons collectieve geheugen en testte
hoeveel we ons nog van Romeo & Julia kunnen herinneren. Details ontgaan ons en we
verwarren het stuk met de film. De vraag aan
enkele vrienden om het stuk na te vertellen
bleek toch niet zo evident te zijn.
Het resultaat van zo’n aantal bevragende
gesprekken was een reeks monologen vol
twijfel, gaten en creatieve plotwendingen.
Man en vrouw, gekleed als Romeo en Julia,
betraden afwisselend het podium en brachten meerdere aaneengeregen versies van het
verhaal naar voren. Hun expressie was er
een van overacting en hun stem hield van
enig volume. Een kritische noot naar hun
Amerikaanse studieobjecten toe? Ze lieten
de kans op de foute uitspraak van woorden
en enig gevloek ook niet zomaar voorbij
gaan. Stopwoorden en het vullen van leemtes
met nietszeggende woorden waren schering
en inslag. Een zelf-relativerend karikaturaal
beeld van hoe ook wij de Amerikaan zien.
Schrijnend was wel hoe in een overdreven
vergelijking van Romeo en Julia met 9/11
achter mij verbaasd gefluisterd werd: “Wat
is 9/11?” De onnodige allusies op seks en
zelfbevrediging gingen dan weer niemand
onopgemerkt voorbij.
Op een gegeven moment leek de afwisseling van man en vrouw en hun personificaties van vergeetachtige Amerikanen
een eindeloze dreun te worden. Zelfs de
dansende kip die om de zoveel tijd eens op
scène verscheen en het ritme doorbrak, kon

“O Romeo, waer bestu bleben?”
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MSK Gent gaat vreemd
Het MSK voegde deze maand onder de titel 3 x avant-garde drie nieuwe tentoonstellingen aan zijn vaste collectie toe. Specifieker gaat het om Roar China!,
een grafische collectie van Max Beckmann en Fernand Légers Le Grand
Déjeuner in vergelijking met enkele Belgische werken. door Rini Vyncke
Maar of dat nu directe invloed van Léger kan
bewijzen? Servranckx, naast Van Ostaijen de
pionier van de Belgische abstracte beweging
na WOI, haalde zijn mosterd trouwens uit de
industrie en de mechanica, een thema dat
niet onmiddellijk in Le Grand Déjeuner terug
te vinden is. De omkadering is zwak, maar
eigenlijk is de kans om Le Grand Déjéuner
hier in Gent te kunnen bezichtigen zijn luttele euro al meer dan waard.
Tenslotte is er nog Max Beckmann die,
hoewel hij bekend werd als schilder, ook heel
wat grafisch werk op zijn naam heeft staan.
Zo verzorgde hij bijvoorbeeld een zestal illustraties over het Nieuwe Testament. Na de
uitgebreide collectie houtsneden van Roar
China! was zijn grafisch werk nogal een teleurstelling. De troosteloze, sterk afgelijnde

Le Grand Déjeuner. Abstracte tieten.
www.schamper.ugent.be

prenten die door hun misvormingen enige
humoristische ondertoon bereiken, lijken
flauwe afkooksels van die andere collectie.
Zelf was hij ten tijde van de evolutie van het
impressionisme naar het expressionisme
nochtans overtuigd van zijn eigen agenda:
Ik pas de transcendente zakelijkheid – te
kaderen in de Neue Sachlichkeit beweging –
toe als een manier om door te dringen in de
mythische werkelijkheid. Afstandelijk is zijn
werk zeker, maar doordringen deed hij enkel
in de verveling.
Grijp dus vooral de kans om Légers Le
Grand Déjeuner te bewonderen en laat je
verbazen door de sterke proletarische kunst
die in China werd gemaakt, maar ook voor
ons zo herkenbaar lijkt. ¶

Fernand Léger, New York, MoMA, Mrs. Simon Guggenheim Fund, 1942

Roar China! is de meest uitgebreide nieuwe collectie en kadert in het internationaal
kunstfestival Europalia.China. Sociaal en
politiek engagement lijken het hoofdthema
te zijn in de tentoonstelling. Bij een eerste
blik, zonder veel aandacht voor de bijschriften, lijkt de ruimte gevuld met maatschappijkritische en pessimistische houtsneden.
Kritiek op de industrialisering, de menselijke
ruïne en de stad houden visueel een linkse
propaganda aan. Een nadere studie leert dat
het uit een mengelmoes van Belgische en
Chinese werkjes bestaat. Het belangrijkste
punt van de tentoonstelling, de invloed die
Frans Masereel en zijn collega-modernisten
hadden op de Chinese artistieke avant-garde, is daarmee alvast bewezen. Deze ‘kunst
van de wreedheid’ is onlosmakelijk verweven met de woelige geschiedenis die China
aan het begin van de 20ste eeuw doormaakte. Een interessante blik op een land dat wij
anders voornamelijk met toeristen en stokjes associëren.
In de kleinste tentoonstelling staat het
abstract-figurale werk van Fernand Léger
in het middelpunt van de belangstelling. Le
Grand Déjeuner is inderdaad indrukwekkend en lijkt zelfs enigszins verdwaald in
een museum voor schone kunsten. In het
New Yorkse Museum of Modern Art, waar
het thuishoort, zal het zich beter op zijn
plaats voelen. Het opzet was om de invloed
van Léger op de Belgische moderne kunst
in beeld te brengen, iets wat moeilijk lukt
met slechts één enkele ruimte met een tiental Belgische werken. Bij Gustave De Smet
was de gelijkenis met Légers werk inderdaad treffend, ook al haalde hij diens niveau
nog lang niet. Bij Frits Van Den Berghe, Jean
Brusselmans en Victor Servranckx leek de
gelijkenis dan weer zoek. Toegegeven, ze
passen een abstrahering en versobering toe.

Liegende Reporter
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door Joost Va

bb Onlangs lieten boze, betogende boeren een
beerkar leeglopen in de Wetstraat. Een hoogst
originele vorm van actievoeren die memorabele
beelden opleverde. Maar niet iedereen heeft zo’n
gemakkelijke toegang tot stront als boze boeren,
dus het leek niet erg waarschijnlijk dat deze actie
navolging zou krijgen.
Groot was dan ook onze verbazing toen deze
week een geparfumeerde ransom note in onze
brievenbus viel. Het was een brief van de zogenaamde “wildkakker” die sinds kort de faculteit
Geneeskunde teistert (zie Schamper 480, blz. 11).
De man ondertekent met “De Wildkakker” en
eist de acties van de aldus bestempelde vandaal
op. Hij zou hiermee een signaal willen sturen
naar de faculteit die sinds kort weinig democratische prijzen hanteert in het nieuwe restaurant
in het Universitair Ziekenhuis — zie ook blz. 13.
Het lijkt er dus sterk op dat sommige studenten het niet laten bij een brief aan de rector of
een Facebook-groep, en hun toevlucht nemen
tot zeer drastische middelen. Anders dan gedacht is er dus geen incontinente patiënt of
losgeslagen marginaal op de dool in de faculteit Geneeskunde, maar gaat het wel degelijk om een lucide, maar radicale student. De
“wildkakker” eist in zijn brief trouwens enkel
de uitgesmeerde fecaliën op. Tampons die tegen de muur werden geslingerd, moeten dus
beschouwd worden als individuele, niet-gerelateerde incidenten.
Ook de faculteit en het rectoraat hebben
een soortgelijke brief ontvangen. Eric Mortier,
decaan van de faculteit Geneeskunde, reageert: “Dit is schokkend. Ik laat me niet misleiden door revolutionaire romantiek. Net
zoals in mei ’68 eenvoudige rijkswachters,
vaak arbeiderszonen, de klappen te verduren kregen, zo zijn de eenvoudige kuisvrouwen de grootste slachtoffers van deze man.
Reken er trouwens maar niet op dat we de
prijzen in de resto weer zullen verlagen.
Wij geven niet toe aan terroristen.” ¶

nderdeelen

Aanslagen wildkakker opgeëist

www.schamper.ugent.be

Leerstoel
Dré Steemans
foto Fonny Gijsels

foto Hannah Demol & Gent Verkend

Arabische investeerders redden
huisvestingspolitiek UGent

LL Arabieren willen de wereld overnemen, dat wisten we al lang. Ze bezitten
olie, een handvol heilige plaatsen en een
hele resem voetbalclubs. Maar de koopwoede van de Saoedi-Arabische sjeiks
beperkt zich niet tot Manchester City,
de UGent is het volgende slachtoffer.
Schamper trekt op onderzoek.
De laatste jaren heerst er een tekort
op de Gentse kotenmarkt. De UGent wil
hier iets aan doen: al enige tijd circuleren er plannen om nieuwe homes te bouwen. Deze plannen lopen evenwel niet
van een leien dakje, in tijden van economische crisis wegen nieuwbouwplannen
immers zwaar op de begroting van onze
universiteit. Daarom werd er op zoek
gegaan naar alternatieve manieren van
financiering.
En deze manieren werden gevonden
in Riyadh. In mei 2009 reisde de rector
af naar een conferentie over hernieuwbare energie, georganiseerd door de
Organisatie van Petroleum Exporterende
Landen (OPEC). Daar werd hij voorgesteld aan Mohammed El Abdullah,
een handelsvertegenwoordiger van de
zogenoemde Carlyle Group. Deze internationale onderneming investeert sinds
kort in luxueuze studentenkoten op het
Europese vasteland.

www.schamper.ugent.be

Het is de bedoeling dat de Carlyle
Group de investering voor de bouw
van een nieuwe studentenhome op de
Kantienberg volledig op zich neemt. Over
de moeilijkheden bij het tot stand brengen van het project werd reeds eerder in
Schamper bericht. Deze steun is echter
niet vrijblijvend: de Carlyle Group wil dat
de UGent zich inschakelt in het Carlyle
Project. Concreet betekent dit dat twee
verdiepingen van Home Fabiola omgevormd worden tot Arabische luxelofts,
bedoeld voor uitwisselingsstudenten
uit adellijke Arabische families. Muren
worden opengebroken, kamers worden
vergroot en de meest geavanceerde hightech wordt geïnstalleerd. Een oase van
rust voor Saoedische prinsjes.
Deze plannen bleven niet ongecontesteerd. De familie Bin Laden heeft immers
belangen in de Carlyle Group. Dit verontrust rector Van Cauwenberghe niet:
“We werden wel gecontacteerd door de
CIA over deze contacten, maar we staan
recht in onze schoenen. De familie Bin
Laden is louter financieel betrokken bij
de UGent-huisvestingspolitiek, hiermee
willen we allesbehalve het gedrag van
een notoire telg uit deze familie goedpraten.” De CIA weigert elk commentaar. ¶

bpld Naar aanleiding van het recente
overlijden van Dré “Felice” Steemans, wil
de UGent een leerstoel aanbieden die zijn
naam draagt. Het moet een eerbetoon worden aan de sympathieke spring-in’t-veld die
presentator was van programma’s als Het
Swingpaleis en Biebabeloela.
In onderwijskringen wordt sceptisch gereageerd. Vlaams Minister van Onderwijs
Pascal Smet bijvoorbeeld, liet reeds weten
dat hij het een absurd idee vindt en bovendien “nogal gay” (sic). Rector Paul Van
Cauwenberge verdedigt het voorstel echter
vurig: “Dit past perfect in onze filosofie. De
UGent wil als hoogstaande universiteit studenten afleveren die méér zijn dan vakidioten. Naast ons keuzevak sport, kunnen we
nu ook iemand aanstellen om een vak feestjes bouwen en levensgenieten in het algemeen
te geven. Felice is gewoonweg het ideale typetje om dat idee vorm te geven.”
De leerstoel Dré Steemans zal ondergebracht worden in de faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen. Decaan
Geert De Soete reageert enthousiast op het
nieuws en ziet zelfs mogelijkheden voor academisch onderzoek: “De aangestelde professor zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken
wanneer mensen écht de buren halen, of in
welke gevallen ze spontaan de stoelen aan
de kant schuiven.” ¶
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film: ‘DE HElAASHEiD DER DiNGEN’ vAN fEliX vAN GROENiNGEN

Omdat film
Onze passie is

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
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