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Ween
Och Jezus lieve hemel, ik had zo gehoopt hier geen editoriaal aan te hoeven
wijden, maar aan het gezever en gezaag
over de toelating van de NSV! lijkt nog
lang geen einde te komen en het gekriebel in mijn vingers was dan ook niet
meer te negeren. Met de betoging van
STeR (Studenten Tegen Racisme) en
ALS (Actief Linkse Studenten) op 24 februari in Gent deed kleindenkend links
een zoveelste poging om de student ervan te overtuigen dat we de universiteit
moeten beschermen tegen het grote
kwaad dat de NSV! is.
First and foremost een kort woordje
over die tijdelijke vereniging, of wat het
ook moge zijn, STeR. Handig gevonden,
jongens. Het zal inderdaad ook wel de
bedoeling hebben om de krachten te
bundelen, maar wat opvalt is dat er
geen enkele studentenvereniging expliciet aan STeR wordt gelinkt. Enkel de
namen van Sander Van der Maelen
en Koen en broer Tijs Hostyn (lid van
respectievelijk Animo en tweemaal

Hannah Demol
Comac) spreken dat tegen. De vrees dat
24 februari zou uitdraaien op een knokpartij — wat uiteindelijk gelukkig niet
gebeurd is — bestond al lang. Om het
eventuele schorsen van hun studentenvereniging tegen te gaan, is er niets zo
handig als onder een andere naam —
STeR — te manifesteren. Als ze aanhangers van Studenten Tegen Racisme dan
ook oppakken wegens geweld, zal er
nooit een linkse studentenvereniging
de verantwoordelijkheid voor moeten
dragen. Zoals ik zei, handig.
Ten tweede wordt de afschaffing
van het Politiek en Filosofisch Konvent
(PFK) hoe langer hoe meer een natte
droom van velen met een klein beetje
gezond verstand. Een convent dat enkel
nog dient om links te laten vloeken op
al wie voor de toelating van de zwartrood-witte petten heeft gestemd, of om
perfect goede taarten te verkwisten, is
tijdverspilling.
Als laatste moet links eindelijk ook
maar eens stoppen met de grote redder

van de mensheid te willen spelen en
ons te beschermen van de boemannen van de NSV!. Er hoeft helemaal
niemand gered te worden. Wat ik links
dan ook aanraad: kruip in een hoekje
en ween. De NSV! is goedgekeurd en als
ze het zelf niet verpesten, dan zullen ze
nog een hele tijd blijven, hoe hard jullie
ook roepen. Maar aangezien ‘vrijheid
van meningsuiting’ een vaak aangehaald argument voor de goedkeuring
was, kunnen we niet verwachten dat
jullie er met geen woord meer over reppen. Schrijf nog maar eens een blog vol.
Maar zou jullie gemekker even kunnen
zonder er de hele Gentse politiemacht
voor te moeten optrommelen? En zonder de boel kort en klein te slaan? Dat is
een dure, kinderachtige bedoening die
er voor zorgt dat ik al lang niet meer
de enige ben die het kotsbeu is. Word
volwassen en dan zullen we nog eens
praten. ¶
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Links vs. NSV!, pt. 37
Vervuiling alom

Gelukkig zijn er nog mensen die tegen de
verziekte samenleving ingaan: ALS – NSV!
– STeR – Nick Griffin – Comac. (Schrappen
Tap urine en bloed af van 1600 pubers
en ziedaar: een verziekte samenleving
vol HCB’s, DDE’s en PCB’s.

wat niet past!)
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Strip en word rijk!
La Douce Dez Mona

Nogmaals een teken dat we in een verziekte samenleving leven: geld verdienen
in je adams- of evakostuum, het kan!
“Wij zijn niet bezig met het maken van
alternatieve post rock jazz met soulinvloeden en touches van RnB.”
Dez Mona verovert Parijs.
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Prostituees overspoelen Ufo

Lustrumweek (01 tot 05/03)
Klaroengeschal! Ondanks de klimaatopwarming
heeft de Gentse Biologische Kring zijn 45e verjaardag gehaald! Om dit heugelijk gebeuren te vieren,
roept de GBK de eerste week van maart uit tot heuse lustrumweek. Gentse biologen kunnen zich onder andere reppen naar de lustrumcantus (02/03),
de lezing over ‘bioinformatics’ met aansluitende
kaas- en wijnavond (04/03) of het lustrum event
(05/03). De lustrumweek wordt stijlvol ingeluid met
een zogenaamde G-Party (01/03): iedere bioloog
die zich verkleedt in iets met de letter ‘G’ mag zich
lazarus drinken aan één van de twee gratis vaten.
Een mooi alternatief voor een verjaardagstaart.

»

×× Lustrumweek, Gentse Biologische
Kring, 01/03 - 05/03, diverse locaties.
×× Departuur, Filologica & V.G.K.,
01/03, Blandijn, 19 uur.
×× Heaven and Hell verkleedclubavond, VPPK, 01/03, π-nuts, 22 uur.
×× La Chouffe-avond, Geografica,
02/03, Boom Boom, 21 uur.
×× Rugby, Vlaamse Geschiedkundige
Kring, 03/03, trappen van de Blandijn,
18.15 uur.
×× Lezing Bart Staes: Europa na
Kopenhagen, Minos Gent, 03/03,
Blandijn, Aud. A, 19.30 uur.
×× AffenTIETENganzGEILfuif, Home
Bertha, 03/03, Home Bertha, 22 uur.
×× Jaarfuif 4de proef: Bad Hair Style,
Vlaamse Geneeskundige Kring,
04/03, ’t Parlement, 20 uur.
×× LAN-party, Chemica, 08/03,
Outpost, 20 uur.
×× Kroegentocht Antwerpen,
Vlaamse Economische Kring, 09/03,
Antwerpen, 16 uur.
×× Pokeravond en chocoladefondue, Verkeerd Geparkeerd, 10/03,
Therminal, 20 uur.
×× Pokerbar, Home Boudewijn, 11/03,
Bar Home Boudewijn, 21 uur.

«

onderwijs
kort
foto Joy Kampia

kringen&
konventen

CV Een school in Philadelphia gaf een wel zeer vergiftigd geschenk aan 2300 van haar studenten toen ze laptops uitdeelde
om een 21ste-eeuwse mobiele studieomgeving te creëren. Wat
leek op een actie met een didactisch doeleinde bleek één grote Big
Brother. Zoals zovele laptops waren ook deze Macs voorzien van
een geïntegreerde webcam. Alleen: de school bestuurde die webcams vanop een afstand om de studenten ook thuis onder hun
alziend oog te plaatsen. Helaas bleken de studenten niet tevreden
te zijn toen dit detail uitkwam en de school heeft nu een rechtszaak aan haar been.
Samuel B. Novey heeft andere dingen aan zijn hoofd. De
Harvardstudent houdt van lopen, onderwijs en hamburgers. Hij
slaagde er zelfs in die drie interesses te combineren. In april wil
hij als Burgerman de Boston Marathon lopen in een hamburgerkostuum om geld in te zamelen voor Citizen Schools, een vrijwilligersorganisatie. Hij roept zijn medemensen op om met hem
mee te trainen. Na afloop biedt Samuels sponsor de sportievelingen gratis hamburgers aan. Wat is de filosofie achter dit alles?
Normaal gezien verdoezelt Burgerman de kwesties met ketchup,
maar problemen i.v.m. het onderwijs kan hij onmogelijk met dat
rode sausje oplossen. Good job.
Niet enkel jong geweld in deze onderwijskort! Nicola
Dandridge, chief executive van de Universities UK, wijst erop
dat steeds meer mensen op gevorderde leeftijd opnieuw willen
gaan studeren aan de universiteit. Sommigen hebben echter problemen met het feit dat die personen hun kans al hebben gehad.
Maar de baby boomers die hun leven vol sex, drugs en rock-’n-roll
vaarwel hebben gezegd, willen toch opnieuw de kans grijpen om
een diploma te halen. Nu mensen langer en gezonder leven is dat
niet verwonderlijk. ¶
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Entartete kunst in het Ufo?

Zeven indianen
en een leeuwinnenvel
Twee uitgeleende kunstwerken in de foyer van het Ufo plaatsen en daar een
kleine 29 000 euro aan spenderen. Dat is in één zin samengevat het project van
de UGent om kunst dichter bij de student te brengen.
door Céline Vervaet en Simon Leenknegt
De Vlaamse dichter Roger De Neef gaf
in oktober 2007 het werk Als het heidens oog
vol is van beeldend kunstenaar Camiel Van
Breedam voor onbepaalde duur in bruikleen aan de UGent. Enerzijds uit sympathie
voor de universiteit, anderzijds omdat De
Neef in zijn nieuwe woonst geen plaats had
om de zeven meter lange installatie onder
te brengen. Het kunstwerk bestaat uit een
eiken koorbank waarop zeven personages
werden gemonteerd. Deze grote poppen
stellen indianen voor en zijn vervaardigd uit
verschillende etnografische en gerecycleerde
materialen zoals pluimen, stof en koorden.
Geen decoratie

Zijn werk verheft, aldus Van Breedam,
de indianen tot symbool voor alle volkeren
die het slachtoffer zijn van rassenhaat. De
kunstenaar, die ook een tentoonstelling in
Het Pand verzorgde en in zijn werken steeds
pleit tegen oorlog en geweld, is tevreden dat
zijn werk in het Ufo zal worden geïnstalleerd
en op die manier de universiteitsstudenten
in contact brengt met kunst. De plaats waar
zijn werk zal terechtkomen, hoeft volgens de
man niets bij te dragen aan de betekenis ervan. Een kunstwerk is geen decoratie en het is
dus geen zaak waar het wordt geïnstalleerd.
Naast het koorgestoelte van Van Breedam
leent de universiteit van De Neef ook een
werk van de Poolse kunstenaar Anton
Zydron. Het betreft een leeuwinnenvel dat

aan het plafond zal worden opgehangen en
zodoende de foyer van het Ufo moet opfleuren. De Neef zag de kunstwerken van Zydron
en Van Breedam als één geheel, hoewel ze
elk uit een context komen, en was dus van
mening dat men ze het best tezamen ziet.
Over de vraag of deze kunstwerken mooi
zijn en of ze wel degelijk bij elkaar passen,
zijn de meningen verdeeld. Is het plaatsen
van een etnografisch getint kunstwerk als
Als het heidens oog vol is in een gloednieuw
gebouw als het Ufo wel toepasselijk? Dat
was de vraag die architectenbureau Beel–
De Geyter — dat het Ufo ontworpen heeft
— stelde toen het de opstelling van deze
kunstwerken in eerste instantie negatief
adviseerde. Het architectenbureau maakte
zich zorgen over de brandveiligheid, aangezien de kunstwerken bestaan uit brandbare
materialen. Intussen zou alle twijfel zijn
weggenomen. De bouwcommissie heeft immers beslist dat het kunstwerk er zal komen,
aldus Charles Van Den Bossche, een studentenvertegenwoordiger die zetelt in die
commissie.

installeren van een glazen kast gaan om het
waardevolle kunstwerk te beschermen tegen brand en al te nieuwsgierige studenten.
Samen met die kast van gelaagd glas moet
ook aangepaste verlichting geïnstalleerd
worden. Daarnaast dient men het leeuwinnenvel van Anton Zydron nog brandwerend
te behandelen. Bovendien gaat het om een
bruikleen, wat impliceert dat de werken in
kwestie nog steeds terug kunnen keren naar
De Neef, hun feitelijke eigenaar. Wanneer Als
het heidens oog vol is en het leeuwinnenvel
te zien zullen zijn, is nog niet bekend en of
de excentrieke werken de studenten kunnen
bekoren, valt ook nog af te wachten. ¶

Een duur bruikleen

Hoewel de kunstwerken een bruikleen
zijn, ziet het kostenplaatje er toch nog stevig uit. Van de 32 000 euro die het project
Nieuwbouw St.-Pietersnieuwstraat nog ter
beschikking heeft voor het plaatsen van een
kunstwerk zou zo een 29 000 euro naar het
Een stukje ‘Als het heidens oog vol is’.

www.schamper.ugent.be
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“De aanslag in Detroit
is een teken van zwakte”
Coolsaet spreekt over terrorisme en radicalisering in de wereld na 9/11
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Professor Internationale Politiek Rik Coolsaet is een autoriteit op het vlak van
terrorismeonderzoek. We spraken hem naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor terrorisme sinds de mislukte aanslag in Detroit.
door Laurens Lavrysen en Liselotte Marnef
Is Detroit een bewijs dat onze veiligheidspolitiek faalt?

“Wat er gebeurd is met Abdulmutallab
is dan misschien geen geïsoleerd geval, maar
het blijft een beperkt fenomeen. Uit een recent onderzoek blijkt dat er sinds nine eleven
136 Amerikanen betrokken waren bij terreuraanslagen, zowel binnen als buiten de
VS. Om dat in perspectief te plaatsen: in dezelfde periode gebeurden er 36.000 verkeersongevallen in de VS.
Het is wel zo dat het terrorisme opnieuw
in de belangstelling is gekomen. In Europa
kenden we al langer het fenomeen dat jongeren radicaliseren en vertrekken naar een
of ander strijdtoneel. Maar de Amerikanen
hebben altijd gedacht dat radicalisering
daar niet voorkwam, omdat de moslimgemeenschappen er beter geïntegreerd zouden
zijn. De mislukte aanslag in Detroit heeft de
Amerikanen dan ook een beetje een spiegel
voorgehouden: ‘Dit kan ook bij ons.’ Ze worden nu geconfronteerd met home ground terrorism. Ook in de VS zijn er dus jongeren die
tot het extreme radicaliseren en naar landen
als Pakistan, Irak, Afghanistan, Jemen en
Somalië trekken, of overwegen om een aanslag in de VS te plegen.
Dit is nog geen indicatie van verhoogd terrorisme, wel integendeel. Tot aan 9/11 had je
het top down-terrorisme: Bin Laden en alZawahiri controleerden het hele netwerk,
bepaalden welke aanslagen moesten worden
gepleegd, door welke mensen en met welk
geld. Het jihaditerrorisme werd dus centraal
gestuurd en was hiërarchisch georganiseerd.
Vanaf 2003 en zeker vanaf 2004 zie je de
opkomst van een terrorisme van onderuit,
een bottom up-terrorisme. Het verhaal van
Muriel Degauque is een goed voorbeeld: ze
trok met haar man naar Irak, zonder begeleiding, instructies, voorafgaande contacten of
financiering. Daar belandde ze bij aanhangers van Saddam Hoessein en pleegde ze
een aanslag die compleet mislukte.
Tot 9/11 had je een soort kwikthermometer. Ondertussen is die gevallen en
www.schamper.ugent.be

uiteengespat in duizenden kleine kwikdruppeltjes. Elk van die druppeltjes is op zich
giftig en als ze dicht bij elkaar komen worden ze tot elkaar aangetrokken, maar er is
geen structuur, hiërarchie of centrale planning meer. Dat is het typische fenomeen van
een terreurgolf op z’n retour, de aanslag in
Detroit is dus eerder een teken van zwakte.”

“Terrorisme is zo oud als
de mensheid, en het zal
er ook altijd zijn.”
Maakt dat het niet moeilijker om het terrorisme te bestrijden?

“Dat maakt het ontzettend moeilijk.
Zolang je Al Qaeda had, had je iets om te
tanden in te zetten en dood te bijten. Maar
als je met een compleet gefragmenteerde, geatomiseerde terreurdreiging zit, is het voor
politie- en veiligheidsdiensten veel moeilijker om terroristen op tijd op te sporen. Deze
diensten zijn dan ook veel afhankelijker geworden van zowel moslimgemeenschappen
als van wijkbewoners.”
Hoe help je het terrorisme dan de wereld uit?

“Jullie zijn nog jong, maar in de jaren ’80
had je ook terrorisme van eigen bodem, het
extreem-links terrorisme. Terrorisme is zo
oud als de mensheid, en het zal er ook altijd zijn. Het jihaditerrorisme komt op in de
jaren ’90, op een bepaald punt bereikt het
een hoogtepunt en dan begint het af te kalven, maar we gaan waarschijnlijk nog jaren
individuele gevallen van terrorisme hebben. Vergelijk het bijvoorbeeld met NoordIerland: na het Goede Vrijdag-akkoord
tussen Ieren en Engelsen, zijn splintergroepen nog jarenlang overgegaan tot het plegen
van aanslagen. De taak van politie- en veiligheidsdiensten is het terrorisme terug te
brengen op een niveau dat draaglijk is voor
een samenleving.

De grote onbeantwoorde vraag in het
terrorismeonderzoek is waarom iemand
overgaat tot een terreurdaad. Kijk bijvoorbeeld naar het boek over Muriel Degauque:
in haar vriendenkring is er een gezin waar
de ene broer terroristenleider wordt, terwijl
de andere broer een rokkenjager in Thailand
wordt. En dat terwijl ze compleet dezelfde
familie en achtergrond hebben en in dezelfde buurt en kansarme omgeving geboren
zijn. In de 19de eeuw worstelde de criminologie met de vraag wat een individu tot een
crimineel maakt en wat niet, sinds 9/11 hebben we geprobeerd het profile van een terrorist te maken, maar we zijn daar nooit in
geslaagd.
Uit onderzoek naar extreem-links, extreem-rechts, nationalistisch of religieus geïnspireerd terrorisme blijkt dat ideologie of
religie eigenlijk geen factor zijn. Gevoelens
van frustratie en wraak kunnen een individu
op een pad zetten dat tot terrorisme kan leiden. De trigger die een individu uiteindelijk
tot het plegen van een aanslag brengt, is ontzettend persoonsgebonden, de trajecten van
politieke radicalisering die tot terrorisme
kan evolueren zijn ontzettend verscheiden.
Je kan dus geen profiel maken.”
U legt hard de nadruk op het onderscheid tussen religieuze en politieke radicalisering.

“Dat is een onderscheid dat in de praktijk
te weinig gemaakt wordt. Om te beginnen is
er niet zoiets als één moslimgemeenschap,
maar heb je verschillende moslimgemeenschappen, waarbij de etnische afkomst minstens even belangrijk, zo niet belangrijker is
dan religieus lidmaatschap. Maar wij gooien
alles op een hoopje: ‘Dat zijn moslims.’ Een
tweede zaak is dat er een enorme conceptuele onduidelijkheid heerst met betrekking
tot de complexiteit van het fenomeen radicalisering. Lang dacht men: een individu radicaliseert en wordt zo een terrorist. Maar
sinds enkele jaren beseffen we dat er een onderscheid bestaat tussen religieuze en politieke radicalisering.
Schamper 486
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Wanneer individuen radicaliseren in religieuze zin, kan dat leiden tot culturele
gettovorming, dat is dus een samenlevingsprobleem. De oorzaak hiervan ligt in het
zoeken naar zekerheid en naar identiteit.
Dat is eigen aan een samenleving die aan
veel veranderingen onderhevig is, een samenleving die gevoelig is voor simpele verhalen. De meeste simpele vorm daarvan is
‘wij tegen zij’. Zo is het opvallend dat, op het
moment dat extreem-rechts in Vlaanderen
en in landen als Frankrijk opkomt, het salafisme opkomt in moslimlanden. Compleet
verschillende referentiepunten, maar ze bieden wel allebei hetzelfde basisrecept aan:
‘Wij tegen zij.’ Een schijnbare orde in een
grote onzekere wereld.
De basismotor van politieke radicalisering is een gevoel van onrechtvaardigheid.
Dat is op zich een positieve zaak: een samenleving kan slechts verbeteren als men niet
akkoord gaat met iets dat men als onrechtvaardig aanvoelt. Het is dus de opdracht om
te deradicaliseren, om de neiging om terreurdaden te plegen weg te nemen. Het gevoel van onrechtvaardigheid kan dan geuit
worden via politieke actie die verzoenbaar is
met een democratie.
Dat onderscheid niet maken leidt er bijvoorbeeld toe dat een wijkagent zegt: ‘Ik zie
veel hoofddoeken in die wijk, dat kan een
gevaar zijn voor de veiligheid van de staat.’
Die lijn moeten we trekken, al kan er natuurlijk altijd een grijze zone bestaan. Dat is de
eerste stap voor elke serieuze deradicaliseringsstrategie. Het is noodzakelijk dat het
integratieprobleem losgekoppeld wordt van
het veiligheidsprobleem. Het integratieprobleem is op zich al zo complex, dat het onmogelijk wordt het te beantwoorden als je
het nog eens vermengt met allerlei angsten.
De rol van religies en ideologieën is dat,
wanneer men politiek aan het radicaliseren
is, men op een bepaald moment voor zichzelf
moet verantwoorden dat men mensen gaat
doden. De rol van religies en ideologieën is
dus om, op het pad van de radicalisering, potentiële slachtoffers te dehumaniseren.”
Hoe groot moeten we het gevaar van de politieke radicalisering in België inschatten?

“Het grootste probleem bij ons is niet de
politieke radicalisering, maar de culturele
gettovorming, het feit dat mensen zich afscheiden van een samenleving. De kans dat
8
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je sterft in een aanslag is onnoemelijk veel
kleiner dan dat je in de Ardennen met je
auto tegen een everzwijn botst en omkomt.
Het gevaar voor de sociale cohesie is voor
een samenleving als de onze veel groter dan
het gevaar op aanslagen, dat bijna nihil is.
Het aantal westerlingen is slechts een
kleine fractie van het aantal terreurslachtoffers, het merendeel is moslim. Als je dan in
Algerije of Pakistan toespraken houdt over
hoe ‘wij in het westen bedreigd worden door
moslimterrorisme’, is dat een gebrek aan
empathie en inlevingsvermogen. Door een
term als moslimterrorisme te gebruiken, zet
je ook een stempel op het voorhoofd van elke
moslim: ‘Jij bent verdacht.’ Het is dan ook gepaster om de correctere term ‘jihaditerrorisme’ te gebruiken.”

“Het is noodzakelijk dat
het integratieprobleem
losgekoppeld wordt van
het veiligheidsprobleem.”
In welke mate is de strijd van Westerse staten
tegen het terrorisme contraproductief?

“De Europese Unie heeft bijvoorbeeld
met een aantal landen samenwerkingsverbanden gesloten, maar het is onduidelijk
wat daarvan de toegevoegde waarde is. Het
probleem is dat de oorzaak van het terrorisme altijd lokale wortels heeft. De fundamentele oorzaken van terrorisme in Tsjetsjenië,
in het zuiden van Thailand of in Afghanistan,
Pakistan of Somalië zijn allemaal verschillend. De grondoorzaken van de aanslagen
in Casablanca van 2003 liggen in het maatschappelijke weefsel van Marokko, daar
kunnen wij niets aan doen.
We moeten oppassen dat we geen specifieke, ondemocratische landen gaan steunen in de strijd tegen het terrorisme, zodat
we dan in de ogen van de bevolking eigenlijk
medeplichtig worden aan een onderdrukkend regime. Zo kan je de vraag stellen of de
samenwerking met een land als Oezbekistan
wel een verstandige zet is.”
Hoe belangrijk is Afghanistan nog voor de
strijd tegen het terrorisme?

“Volgens mij is Afghanistan geen onderdeel meer van de oorlog tegen het terrorisme. Voor zover Al Qaeda nog bestaat, zit het
nu in Pakistan en niet meer in Afghanistan.
De vraag in het Witte Huis was of men de
strijd in Afghanistan moest definiëren als
een anti-terrorismestrijd tegen Al Qaeda
of als een anti-guerrilla tegen de Taliban.
In principe heeft Obama gekozen voor een
anti-terrorismestrijd, waarbij voorkomen
moet worden dat Al Qaeda ooit terug komt
in Afghanistan. Maar eigenlijk is men bezig
met een anti-guerrilla, zoals in Vietnam in
de jaren ’70. Men probeert nu de stad Marjah
te laten ontruimen door de Taliban, om daar
a government in a box te plaatsen, in de hoop
dat de Taliban daar nooit zal terugkomen.
De Taliban en Al Qaeda zijn echter geen
Siamese tweeling meer. Mullah Omar, de
leider van de Taliban, heeft nogal wat afstand genomen van Al Qaeda, om zo de
harten en de geesten van de Afghaanse bevolking voor zich te winnen. De vraag nu is
of we een anti-guerrilla gaan voeren, waardoor de Afghaanse regering — niet de meest
doeltreffende, noch de meest legitieme regering — in staat is om zijn regime over heel
Afghanistan uit te breiden. Dat is echter
geen onderdeel meer van de strijd tegen het
terrorisme.”
Is het dan nog zinvol om daar te blijven?

“Het uur van de waarheid is wanneer de
aanval in Marjah achter de rug is. Dan wordt
duidelijk of de strategie om de Taliban te
verjagen werkt. Als dat lukt, dan heeft het
zin om te blijven. Zoniet moet je een andere
strategie ontwikkelen, want dan ga je naar
een Vietnam-bis. Dan moet je een heel andere internationale strategie ontwikkelen,
die de buurlanden erbij betrekt.
Officieel is de vrees dat de Afghaanse regering ten val komt wanneer het Westen
zich terugtrekt, dat de Taliban vervolgens
zou oprukken en Al Qaeda opnieuw een lanceerplatform kan krijgen zoals vóór 9/11.
Dat doemscenario klopt niet meer. Als je de
NAVO weghaalt, zullen interne tegenstellingen binnen de Taliban wellicht naar voren
komen. De symbiose tussen Mullah Omar en
Bin Laden is voorbij. De vraag is dus: komt
wat je daar doet de Afghaanse bevolking ten
goede of niet? Na de strijd in Marjah moeten
we de Westerse betrokkenheid beoordelen,
nu is het daar nog veel te vroeg voor.” ¶
www.schamper.ugent.be

Nieuwe Durf Denken-campagne
zoekt stuntbrein!
AWIS Studeren voor de centen en eeuwige
roem — “That’s the way, uhu uhu, I like it, uhu
uhu.” Op 1 maart lanceerde de UGent een
nieuwe Durf Denken-campagne: Stuntbrein.
Concreet wordt op zoek gegaan naar denkers die meer met hun brein kunnen dan een
ander. De beste denker wint één jaar gratis
UGent, met alles erop en eraan. De wow-factor wordt zo meteen duidelijk.
Dus, je bent ingeschreven aan de UGent,
begint aan de allereerste septemberdag van
het academiejaar en je neemt mee? Je boekenbon om je cursussen zomaar naar je toe
geschoven te krijgen natuurlijk. Maar loop
nog even terug om je UGent-trui aan te
trekken die je in je luxe bachelor pad in de

hippe Home Bertha aantreft. Spring op
je fiets en roetsj weg naar je les — pas
op dat je je laptop onderweg niet kwijtspeelt aan de moordende kasseien. Voeg
je tijdens de lunch bij de rij uitgehongerden in de Brug en verorber in soepkeukenstijl je warme maaltijd. Geen les meer die
namiddag? Niet getreurd, even gsm’en naar
je dichtstbijzijnde leegganger en je kan samen vegeteren in een gemakkelijke zetel als
je je filmabonnement tevoorschijn tovert.
Daarna toch nog last van de Rilatine die je de
vorige blok achterover sloeg? Werk het weg
door een bezoekje te brengen aan het GUSB
waar je steeds mag binnenvallen. Hoeven
we hier nog iets aan toe te voegen?

Rep je als de bliksem naar www.stuntbrein.be en slaag vanaf
1 maart voor één van
de vier challenges. Als
je erin slaagt een uitverkorene te worden, word je
gegarandeerd lastig gevallen door Sam de Bruyn die
je in een duel neerpoot tot één brein het begeeft. De ultieme battle of the titans tussen 4
nagelbijtenden vindt plaats op donderdag
11 maart, live op Studio Brussel. Begin voor
al het bovenstaande maar al jager-verzamelaar te spelen met je lief, vergaar je brain food
en jaag de juiste antwoorden na! ¶

Vacature:
Studentenbeheerder (m/v) voor de Dienst Studentenactiviteiten
Vergoedingen:

Taken:
×× Het beheer van de aanvragen voor de erkenning van de studentenverenigingen en voor de
subsidiëring van de door de Universiteit erkende
studentenverenigingen;
×× het begeleiden en adviseren van verenigingen
die een erkenning of een verlenging van de erkenning door de Universiteit willen aanvragen;
×× de contacten van de Dienst
Studentenactiviteiten onderhouden met de
Universitaire overheid en met de buitenwereld;
×× het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door het Universiteitsbestuur, de
controle op de juiste aanwending van de ter
beschikking gestelde financiële middelen en
het signaleren van onregelmatigheden aan het
Universiteitsbestuur;
×× het beheer van, het toezicht en de controle op
de infrastructuur van de Therminal;
×× de Studentenbeheerder dient minimaal 10 uur
per week, volgens het uurrooster in zijn/haar
arbeidsovereenkomst, spreekuur te houden
ten behoeve van de studentenverenigingen
en dit tijdens de weken van effectieve onderwijs- en inhaalactiviteiten zoals bepaald in de

academische kalender. Deze dienen te worden
gepresteerd aanvullend op de werkuren van de
logistiek medewerker. De totale tewerkstelling
wordt vastgesteld op 20 uur per week.

Zoals vastgesteld volgens de barema’s toegepast binnen de UGent.

Voorwaarden:

Het mandaat gaat in op 1 oktober 2010 en eindigt
op 30 september 2012. Dit mandaat kan hoogstens 1 maal verlengd worden na deelname aan
een nieuwe selectieprocedure.

×× Regelmatig ingeschreven zijn als voltijds
student bij de UGent.
×× Minimum geslaagd zijn voor één bachelor of masterjaar aan de UGent.
×× Een schriftelijke verklaring afleggen dat hij/
zij desgevallend zal afzien van de volgende
functies indien hij/zij als Studentenbeheerder
aangesteld wordt:
×× studentenvertegenwoordiger in de
Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de
faculteitsraden of de raad van een met de
faculteitsraden gelijkgesteld orgaan;
×× werknemer van de Universiteit in een
andere functie dan Studentenbeheerder;
×× uitoefenen van een bestuursfunctie
binnen een erkende vereniging van de
Dienst Studentenactiviteiten.

Duur van het mandaat:

Solliciteren:
Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen en persoonlijk af te geven bij
de Jobdienst; St.-Pietersnieuwstraat 47 te 9000
Gent, ten laatste op 31 maart 2010 vóór 16 uur.
Een ontvangstbewijs wordt toegekend. U dient
tevens een verklaring te tekenen dat u voldoet
aan de gestelde voorwaarden. Na afsluitdatum
zal een examenprogramma aan de kandidaten
aangetekend worden toegestuurd. De kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de selectieproeven die in de loop van de maand april zullen
worden georganiseerd.

U
“Stuvers” - Euh, watte?
Een inleiding tot de studentenvertegenwoordiging

Elf jaar geleden, in 1999, werden de Vlaamse onderwijsinstellingen decretaal verplicht om de student inspraak te geven in het doen en laten van hun instelling. Zo
gezegd, zo geschied!
door Hannah Demol
Meer nog, aan de UGent mogen de studenten al 17 jaar lang hun zegje doen en
zelfs mee besturen. En alsjeblieft, vergelijk
de studentenparticipatie aan de UGent niet
met de schaamtelijke klassenraden in het
secundair onderwijs, neen, het is onze universiteit menens! De studenten krijgen de
kans om in zowat alle advies- én bestuursorganen te zetelen. Om nog wat beter aan te
tonen dat studentenvertegenwoordiging big
business is: de stem van de student is in heel
wat commissies evenwaardig aan die van
het personeel en professoren. Zo kwamen de
“stuvers” tot leven, eigen aan het studentenjargon en voor wie het nog niet wist, een afkorting voor “studentenvertegenwoordiger”.
Wat, waar en hoe?!

belangrijkste van die raden is de Raad van
Bestuur (RvB). Deze wordt voorgezeten door
PVC, onze rector Van Cauwenberge dus. Au
grand complet telt de RvB 34 zitjes, waarvan
er vier door rechtstreeks verkozen studenten worden ingenomen. De voorbije jaren
waren dit Charles Van Den Bossche, Geert
Cleuren, Koen Hostyn en eventjes — want
maar voor één jaar — Thijs Verbeurgt.

volledige RvB bijeen te hoeven roepen werd
het Bestuurscollege (BC) opgericht. Dit
compacte college telt acht stemgerechtigde
leden, waarvan één stuver (normaal gezien
Charles Van Den Bossche, maar door zijn regelmatige afwezigheid was dit in de praktijk
vaker Geert Cleuren) en vier raadgevenden,
allen afkomstig uit de Raad van Bestuur.

Vergelijk studentenparticipatie
aan de UGent niet met de
schaamtelijke klassenraden
in het secundair onderwijs

Dan is er ook nog de Sociale Raad (SoRa),
waarvan je de bevoegdheden al kan raden:
alle sociaal getinte dossiers van de universiteit. Deze raad is enkel bevoegd voor die
dossiers die de student aanbelangen. De problemen die de raad worden voorgeschoteld
hebben dus betrekking tot de sociale sector:
huisvesting, de resto’s, sportvoorzieningen
en nog meer van dat. De Sociale Raad heeft
enkel een adviserende rol, de beslissingen
die de Raad neemt, moeten steeds worden
bekrachtigd door de RvB of het bestuurscollege — al is dat in de praktijk zelden een
probleem. Nog een verschil is dat niet de rector, maar wel een student (momenteel Bert
Schelfhout) voorzitter is.
De studentenvertegenwoordiging in de
Sociale Raad bestaat uit vier rechtstreeks
verkozen studenten, drie leden uit de Raad
van Bestuur en een afgevaardigd student
van de Vergadering van Konventsvoorzitters
die de studentenverenigingen representeert.
Meer dan de helft van de zetels worden ingenomen door studenten.

Elk van hen neemt ook enkele bijzondere
commissies of raden voor hun rekening. De
De universiteit van Gent heeft zoals ge- belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de
zegd verscheidene commissies en raden Onderwijsraad, de Bouwcommissie en de
waar die stuvers achterover mogen leunen in Sociale Raad. Wie waar terechtkomt hangt
hun comfortabele bestuurszetel. De eerste en vooral af van de interesses en de capaciteimeteen ook ten van de studentenvertegenwoordigers.
Voor sommige kleinere of
gespecialiseerde commissies (zoals de computercommissie) kan er gekozen
worden om een student
van buiten de RvB aan te
stellen.
De Raad van Bestuur is
Studentenvertegenwoordiging mag dan wel
verantwoordelijk voor het
alomtegenwoordig zijn aan de UGent, bekijk
benoemen van professoren,
het niet als dwaasweg een gegeven waar
assistenten en ander ongeje je niks moet van aantrekken. Bij een te
regeld dat deze universiteit
lage opkomst behoudt de universiteit zich
draaiende houdt. Ook nemen
namelijk het recht voor om de studentenze beslissingen met betrekking
vertegenwoordiging niet te erkennen. Dat
tot de begroting van de UGent
zou zo onwaarschijnlijk lullig zijn, dat je
en het onderzoeks- en onderechtig echt beter stemt. Dat kan trouwens
wijsbeleid. Om niet steeds de

Stem
of verlies je stem!

gewoon vanuit je luie zetel via het wereldwijde interweb, van 22 tot 25 maart.
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Van resto’s tot huisvesting

De studentenraad

Ten slotte is er nog de GSR of de Gentse
StudentenRaad. Dit is de eigen raad van de
stuvers en heeft dus geen last van professoren
www.schamper.ugent.be

Deze

of dergelijk hoogstaand volk dat zich moeit.
De GSR kan de studenten die de belangen
van de student ter harte nemen in de SoRa
en de RvB enkel adviseren en heeft dus geen
rechtstreekse invloed op het stemgedrag van
de stuvers.
De GSR moet tevens zowat de bekendste
raad zijn onder de studenten. Dit danken ze
vooral aan de verschillende eigen projecten
die ze op poten hebben gezet de voorbije jaren. In het verleden zagen initiatieven als de
cultuurcheques, het project Gent Verkend,
de bios-Beurzen en de UGent-inbreng in de
vzw StudentEnMobiliteit al het licht dankzij de studentenraad. Recenter kwamen het
Internationaal Studentenforum (ISF) en
de Student Kick-Off daarbij. Allemaal zeer
spannende en boeiende dingskes die de student zeker weet te appreciëren! ¶

•••
Bekendmaking kandidaturen: 2 maart.
Verkiezingsdebat: 18 maart om 20 uur
in auditorium E van de Blandijn. Nog
nooit van de kandidaten gehoord? Wil
je ze zelf eens een paar vragen stellen?
Kom dan naar het verkiezingsdebat.
Alle kandidaten die opkomen voor de
vier zetels in de Raad van Bestuur zullen
aanwezig zijn.
Verkiezingen: 22-25 maart. Stemmen
gebeurt volledig online. Elke student krijgt
binnenkort een brief met daarin een persoonlijke code waarmee je zult kunnen
inloggen op de verkiezingswebsite.

www.schamper.ugent.be

werd te vroeg gedrukt
om je de kandidaturen op
papier te kunnen meedelen.
Gelukkig brengt Schamper onder
de noemer Schamper Daily ook dagelijks online
nieuwtjes over alles wat met de unief te maken heeft.
Benieuwd op wie je binnenkort je stem zal kunnen
uitbrengen? Surf dan vanaf dinsdag 2 maart
zeker naar www.schamper.ugent.be.
Schamper 486
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foto’s Joost Vanderdeelen

U

Rustige nacht in belegerd Gent
Een indrukwekkende politiemacht met ruiters te paard, een helikopter en een
waterkanon. De penetrante walm van nederwiet en dreadlockvolk in rode vuilzakken. Alerta, antifa in Gent! De gevreesde veldslag kwam er gelukkig niet.
door Bram Bombeek en Davy Verbeke
Een driehonderdtal politieagenten was
opgetrommeld om een heruitgave van het
debacle van 10 november 2009 te voorkomen. Met driehonderd man hield Leonidas
de Perzen tegen bij Thermopylae. De Gentse
flikken deden hetzelfde met de vooraf schier
onvermijdelijk geachte rellen. Nu dient
het wel gezegd dat de Perzen met een paar
honderdduizend waren, de anti-NSV!-betogers hooguit met 500. Geen spectaculaire
opkomst.
De linkse manifestanten werden daarbij
niet geholpen door de verdeeldheid in het
12
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linkse kamp, met name die tussen de ALS
(Actief Linkse Studenten) en Comac, dat de
drijvende kracht was geweest achter STeR
(Studenten tegen Racisme). De Comac’ers
vreesden dat de ALS’ers hun Manifiesta zouden kapen en vice versa. Het was voor ons
niet helemaal duidelijk wie nu de mensjewieken waren en wie de bolsjewieken. Om
de linkse kerk in het midden te houden, willen we er ook geen uitspraken over doen. Het
meningsverschil draaide rond het “politiseren” van de betoging. Volgens ALS is racisme
het gevolg van kapitalisme. Voor Comac ook

natuurlijk, maar zij hielden dat voor zichzelf
om de overgrote hoop anti-racistische studenten niet af te schrikken.
Niets kleinmenselijks is de voorvechters
van de tolerantie vreemd: zo werd de geluidsinstallatie van STeR hoger gedraaid tijdens de ALS-speech. Bij zo’n vertoon kunnen
wij ons cynische hartje ophalen. Wel krijgen
STeR en ALS een dikke pluim voor het vreedzame verloop van hun betogingen. STeR had
een interne ordedienst voorzien en er waren
sowieso minder gemaskerde krakers en anarchisten opgedaagd dan vorige keer, nu de
www.schamper.ugent.be

politie een zerotolerancebeleid had uitgevaardigd. De optocht kende zo een gemoedelijke, carnavaleske sfeer met een rijdende
dj-installatie of het luid meezingen van hits
zoals al wie da nie springt is homofoob. De
enige die een nachtje mocht brommen was
een goedlachs heerschap dat zijn broek
afstak.
Ondertussen aan het ICC

Toen de betoging zich op gang had getrokken, trokken wij richting ICC waar het
fel omstreden NSV!-Colloquium “Europa
Europees!” plaatsvond. De site was zo versterkt dat het Citadelpark weer gewoon een
citadel werd, een echte Wolfsschanze. Aan de
ingang werd ons in het platste Antwerps om
ons paspoort gevraagd. Het waren de kleerkasten van Voorpost, de beruchte ordedienst
die aan de unief niet welkom is.
Dat moest omdat de NSV! erg controversiële sprekers had uitgenodigd. De Bende
van Vier, aldus inleider Koen Dillen, zoon
van. Vier notoire extreem-rechtse kopstukken in het Europees Parlement: Frank
www.schamper.ugent.be

Vanhecke, oud-NSV!er, bekend van Vlaams
Belang en Morelleke forelleke; Andreas
Mölzer, de rechterhand van FPÖ-kopstuk
Jorg Haider tot die zich in een boom — in
plaats van in andermans olleke — boorde;
Bruno Gollnisch, de rechterhand van JM Le
Pen en last but not least ‘Nazi’ Nick Griffin
van de British Nationalist Party.
Net als voor de ALS’ers was ook in het
discours van de bende van vier het kapitaal
de grote boosdoener. Dat werd in iedere
speech toch zeker zijdelings vermeld, maar veruit
de meeste aandacht werd
gevestigd op de onderaannemers van het kapitaal:
de vreemdeling. Zij zijn de
grootste bedreiging voor
het Abendland, dat zich
schaamt om zijn identiteit
en onherroepelijk vergrijst.
De islamiet in het bijzonder
was niet-assimileerbaar, aldus Nick Griffin. Griffin vond
de Europeanen “indigenous
people” zoals de Aboriginals.

We moeten baby’s maken of de demografische golf zal ons overspoelen. Wanneer dat
gebeurt, ligt het in de menselijke natuur besloten om minderheden te vervolgen… En
dan wat Blut-und-Boden-retoriek om alles op
te leuken. Textbook fascism, daar hoeft geen
tekening bij. Op applaus onthaald door de eigen parochie van proletariërs uit de Seefhoek
en maatpakfascisten, en door plaatsvervangende schaamte van alle anderen. ¶
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studentenjobs
Mensen met exhibitionistische trekjes mogen
dan soms vreemd bekeken worden, er zijn een aantal jobs waarbij je zonder problemen in adamspak
mag komen opdagen. Meer nog: ongegeneerd
naakt wordt in deze jobs als een pluspunt
beschouwd. Fiere naaktlopers kunnen
onder meer als naaktmodel, stripper of lichtekooi de werkwereld
inhuppelen.
Kunstig naakt

Wie denkt bakken geld te
kunnen verdienen door zijn lichaam in dienst te stellen van de
kunst, wordt soms lelijk in het ootje genomen. Zo
konden naakte jongedames vorig jaar het project Faux
Jumeaux van kunstenaar Michel Frainçois in het S.M.A.K.
opfleuren. In ruil voor het poseren in het museum kregen de modellen echter slechts een vrijwilligersvergoeding: zo’n € 30 per dag. Enkele uren naakt in
een museum zitten: doe het voor de kunst, niet
voor het geld.
Wie toch poedelnaakt geld wil binnenrijven
kan beter naar een kunstopleiding stappen en
zichzelf aanbieden. Op Sint-Lucas bijvoorbeeld
verdien je als naaktmodel € 14,50 per uur. Vrij
gemakkelijk verdiend, zolang je er geen probleem
mee hebt om lange tijd dezelfde houding aan te
nemen. Ook puberende kunstenaartjes die fluisterend opmerkingen maken over je lichaam moet je
er soms bijnemen. Bonus: je lichaam wordt vereeuwigd in de schetsen van beginnend tekentalent of in
een amateuristisch geboetseerd stukje klei.
Als naaktmodel kan je natuurlijk ook nog andere
richtingen uit. Zo worden er soms naaktmodellen
gezocht voor bodypainting – mensen met verfallergieën, gelieve zich te onthouden – of voor fotoshoots.
Schuim forums en advertenties af om te weten waar
je zoal terecht kan. Als bodypaintmodel kan je een
honderdtal euro per dag verdienen, maar het aanbrengen van de verf duurt wel gemiddeld een zestal
uur. Wat je verdient als naaktmodel voor een fotograaf,
hangt sterk af van het type fotoshoot en de bekendheid
van de fotograaf.
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Radio Modern

Mensen met ADHD of Gilles de la Tourette moeten
echter niet wanhopen. Er zijn ook manieren om geld te
verdienen met je lichaam zonder urenlang stil te poseren. Radio Modern houdt bijvoorbeeld geregeld
“Ne Vuilen Avond”, waarin schoon vrouwvolk de
zinnen van het publiek probeert te prikkelen.
Denk niet aan felroze stripclubs of net iets te
gratuite paaldanseressen, Radio Modern
zoekt stijlvolle verleidsters die hun weg
weten met attributen als pluimen of jarretelles. Indien je wel graag het podium zou opgaan maar je kleren wil
aanhouden, geen nood. Ook goochelaars, zangeressen, acrobaten
en dergelijke kunnen een act brengen op één van de avonden van
Radio Modern. Er wordt nog steeds
gezocht naar mensen die acts in elkaar willen steken en daarmee op het
podium willen komen staan, dus wie het
voelt kriebelen kan zichzelf vol enthousiasme aanbieden op info@radiomodern.be.
Hoeveel je ermee verdient hangt af van welke act je
doet, maar reken op minimum € 75 per act.
Een stapje verder

Wie graag een meer seksuele richting uitgaat, kan
altijd stripper of stripster worden. Voor een stripact
van een kwartier krijgen professionele strippers vlug €
200. Stel dat je het sensuele tijgertje in jezelf nog moet
ontdekken, kan je online zoeken naar cursussen striptease. Bij Striptease Sabrina kan je bijvoorbeeld voor €
250 een spoedcursus van 3 uur volgen. You can leave
your hat on.
Nog een stapje verder kan je gaan door jezelf aan
te bieden in het Glazen Straatje. Vreemd genoeg verdien je daar in vergelijking met een stripact behoorlijk
weinig. Voor een “beurt” zonder vreemde verzoeken
verdien je gemiddeld € 50 per kwartier. “Kijken mag,
aanraken niet” blijkt dus meer geld in het laatje te
brengen dan onder een rode lamp te gaan zitten. ¶

www.schamper.ugent.be

Tour
de France
Schamperredacteur Ruben De Winne
studeert dit academiejaar
aan de Sorbonne in Parijs
en ontluikt iedere
Schamper een stukje
vie parisienne.
Deze keer: een brief
aan zijn moeder.

achter
k lap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

Wie is het? — Stuveredition

Zoals je op blz. 10 en 11 kon lezen, worden op 2 maart de kandidaturen voor de
studentenvertegenwoordiging bekend gemaakt. Maar in de wandelgangen wordt
er al voor de officiële bekendmaking flink
geroddeld over de mogelijke kandidaten.
Zo is het vrij zeker dat ondervoorzitter
van de GSR Joeri Deryckere zal opkomen. Zijn voorlopige slogan “Durf veranderen, bitches” zal er alvast voor zorgen
dat niemand hem snel vergeet. Ook de
kandidatuur van Wouter Degrève, de
welbespraakte voorzitter van het HK,
staat zo goed als vast.
Dies Natalis Contest²

Welgeliefde moeder. Zoals je mij had aangeraden (om vrienden te maken), sloot ik me
aan bij de handbalploeg van de Sorbonne.
Deze namiddag hadden we nog eens wedstrijd, twee achtereen zelfs. Zowel Paris II
als de medicijnmannen van Paris VII werden
wandelen gestuurd met moins trois. Mama
Sorbonne kan fier zijn. Jij hopelijk ook. Maar
de horeca nog het meest.
De overwinning werd namelijk navenant
gevierd. In het zog van mijn Parijse ploegmakkers heb ik dan ook de goedkoopste
pintjes van Parijs ontdekt: Au Val Café, op de
hoek van Boulevard du Port Royal en de Rue
de la Glacière, een tent die de eppiejoer (zoals
“happy hours” in het Frans klinkt — begrijpe
wie begrijpe kan) erg ruim neemt: van 15 uur
in de namiddag tot 22 uur ‘s avonds pintjes
aan een anderhalve euro. Parijzenaars achten dat schamel bedrag en een dubbele overwinning genoeg om het op een zuipen van
jewelste te zetten. Pintelieren om te pintelieren gaat er bij mij niet in, en al zeker geen
Heineken, dus zette ik het op een lopen — al
was het in een lichtjes onvaste tred.
Bovendien had ik even later rendez-vous
met het Antwerpse kwintet dat zichzelf zeer
enigmatisch Dez Mona noemt. Alle raadselachtigheid vervalt natuurlijk bij een steak
tartaar, maar in welke bewoordingen dat gebeurde schrijf ik je elders wel. Op bladzijde
25 van deze Schamper, bijvoorbeeld.
www.schamper.ugent.be

Weet je nog hoe je me voor mijn
afreis op het hart drukte elke avond
voor het slapengaan een eindje te
lezen om mijn geest tot rust te laten
komen? Nou, omdat ik ‘De Toverberg’
nu al maanden aan het beklimmen
ben (maar zeg papa dat ik m’n uiterste
best doe!), zag ik er geen graten in de
CitéBabel eens open te slaan, zeg maar
de dorpskrant van de Cité Universitaire.
Eén auteur, tevens bewoner van de CitéU,
wist slaperige lezers naar zijn scherp geformuleerde boodschap te lokken middels deze kruidige kop: “Why I hate Paris
(and why I don’t want to leave)”.
Langsheen kundige woordspelingen
en rake observaties wees hij op enkele tere
punten, maar in zijn titel zit het zowat allemaal: Parijs stoot je elke dag af, maar
trekt je even vaak aan, is even betoverend
als afstotelijk, een plek waar steenrijke en
straatarme oplichters elkaar ontmoeten,
waar decadentie en ambitie elkaar soms in
de weg lopen maar even zo veel keer hand in
hand gaan. Je betaalt 5 euro voor een builtje
thee in lauw water, met een lang gezicht geserveerd door een norse ober, maar je geniet
gratis van een niet te koude winteravond op
de kades van de Seine, onder de sfeerverlichte Notre Dame, terwijl je je opwarmt aan een
fles Grande Ordinaire. Ik ben nog niet weg.
Maar ik kom terug, moeder. ¶

Vorige maand kaapte Marnix De
Vries een iPhone weg toen hij het
mooiste logo voor de Dies Natalis-fuif
ontwierp. Het FK zet nu ook een tweede wedstrijd op poten: de uitdaging
voor studenten bestaat er deze keer
in om de verjaardag van de universiteit creatief in de kijker te zetten.
Voer je meest originele idee uit, zet
het op film of foto en misschien win
jij wel een van de vele prijzen. Meer
info op www.diesnatalis.be.
Rechtzetting Schamper 485

Onze redacteurs zijn zelfingenomen, aan grootheidswaanzin
lijdende lieverds die dromen van
een beter leven bij een krant als
de New York Times. Daarom durven ze al eens een domme fout
te schrijven. Zo heeft de redacteur van het artikel ‘Iedereen
op zoek naar strips’ het adres
van de stripwinkel De Schaar
in Gent omgewisseld met het
adres van een kledingwinkel in
Wondelgem. Het juiste adres is
Serpentstraat 26B. En wees gerust, de pek en veren werden
niet gespaard. ¶

“We moeten inzetten op fysisch-chemische hygiëne”

Onderzoek toont invloed vervuiling op hormonenwerking aan

In een recente publicatie in het Journal of Exposure Science and Environmental
Epidemiology, wordt het verband gelegd tussen milieuvervuiling en wijzigingen
in hormonenconcentraties bij adolescenten. Schamper trok naar het UZ voor een
babbel met prof. Nic van Larebeke, die bij het onderzoek betrokken was.
door Laurens Lavrysen
Nic van Larebeke: “Het onderzoek kadert
binnen de Vlaamse biomonitoring die uitgevoerd wordt door het steunpunt Milieu en
Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap,
een consortium van alle Vlaamse universiteiten, met medewerking van het Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek en
het Instituut Hygiëne en Epidemiologie van
de provincie Antwerpen.
Bij 1600 adolescenten hebben we bloed
en urine verzameld. Ze werden ondervraagd, hebben vragenlijsten moeten invullen en werden ook gemeten en gewogen. We
hebben bij jongens gekeken naar de relatie
tussen de concentratie van sommige polluenten in het bloed en de urine enerzijds
en naar de concentratie van geslachtshormonen anderzijds. Er werden duidelijke,
16
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statistisch hoog significante verbanden gevonden en het merkwaardige is dat de effecten het meest uitgesproken zijn bij lage
concentraties. Dat betekent volgens mij dat
alles wat in ons lichaam gebeurt op een of
andere manier door die vervuilende stoffen
mee wordt beïnvloed. Die geslachtshormonen werken in op van alles en nog wat: op de
seksuele maturiteit, maar vermoedelijk ook
op het gedrag en op zoveel andere biologische processen in het lichaam. Ons onderzoek toont aan dat die biologische effecten
reeds bij zeer lage concentraties aan polluenten meetbaar zijn.
Concreet spitste het onderzoek zich toe
op HCB (een pesticide), DDE (een metaboliet van de insecticide DDT), PCB’s (isolerende en hittebestendige stoffen), cadmium en

lood. Dat zijn klassieke polluenten waarvan
we reeds lang weten dat ze biologische en gezondheidseffecten hebben. Het feit dat deze
stoffen een invloed hebben op geslachtshormonen kan je moeilijk een positieve bevinding noemen, maar we moeten ook niet
wanhopen. Met betrekking tot HCB, PCB’s
en DDE is de situatie nu eigenlijk beter dan
twintig jaar geleden. Geplaatst in een historisch perspectief moeten we er dan ook niet
van uitgaan dat de volksgezondheid, wat
deze polluenten betreft, er op achteruitgaat.
Het betekent wel dat ons lichaam en onze
gezondheid wel degelijk beïnvloed worden
door zogenaamde ‘normale’ vervuilingsniveaus, die onder alle soorten van normen
vallen en die in de klassieke toxicologie als
helemaal ongevaarlijk bestempeld worden.
www.schamper.ugent.be

foto ThyssenKrupp

Wetenschap

foto ThyssenKrupp

Deze niveaus hebben dus wel een effect op
onze gezondheid.
Vanwege hun toxische eigenschappen
zijn HCB, DDT en PCB’s al lange tijd verboden, maar door hun persistentie zijn ze
nog steeds aanwezig in het leefmilieu en
het menselijk lichaam. PCB’s worden dan
wel niet meer bewust geproduceerd, ze komen toch nog altijd vrij bij allerlei verbrandingsprocessen, waarbij organische stoffen
en chloor betrokken zijn. De concentraties
van lood zijn dan wel gedaald in vergelijking
met twintig jaar geleden, maar de laatste jaren heeft die trend zich niet doorgezet. Ook
cadmium blijft een serieus probleem. En wat
nog het meest verontrust, is dat er ook andere polluenten zijn – bijvoorbeeld broomverbindingen in plaats van chloorverbindingen
bij vlamvertragers – waarvan de concentraties in het leefmilieu vermoedelijk stijgen in
plaats van dalen.”
Onderzoek in de pijpleiding

“Bij diezelfde biomonitoring hebben we
ook de seksuele maturiteit van die adolescenten bekeken en ook het verband met lichaamsafmetingen bekeken. Als parameters
voor seksuele maturiteit gebruiken we de
ontwikkeling van de testes, de borstontwikkeling bij meisjes en – als afwijkende vorm
van ontwikkeling – bij jongens en de pubisbeharing. Deze resultaten zijn reeds aanvaard voor publicatie, maar ze zijn nog niet
gepubliceerd, dus we kunnen daar nog niet
mee naar buiten komen.
Dat was dus met betrekking tot de resultaten van de vorige biomonitoring. In het
volgende biomonitoringsprogramma (20072011) onderzoeken we niet alleen de klassieke polluenten, maar betrekken we ook
moderne, recente polluenten in de studie. Er
gaat wel veel tijd voorbij vooraleer alle metingen en controles gebeurd zijn, alle berekeningen gemaakt zijn, de teksten geschreven
zijn en dan aanvaard worden voor publicatie. Dat duurt jaren.”
Voorkomen is beter dan genezen

De vraag blijft hoe we kunnen voorkomen dat we in contact komen met dergelijke schadelijke stoffen. Volgens prof. van
www.schamper.ugent.be

Larebeke is de centrale kwestie hierbij de
fysisch-chemische hygiëne.
“Honderd jaar geleden hebben we onze
blootstelling aan microben sterk verminderd
door de invoering van publieke en private
hygiëne. Publieke hygiëne zoals de distributie van proper water, private hygiëne zoals
het wassen van de handen en het koken van
bepaalde voedingswaren. Meer dan door het
gebruik van antibiotica, is de sterfte door
infectieziekten daardoor sterk gedaald. Om
onze gezondheid te verdedigen tegen beschavingsziekten zoals infertiliteit, kanker,
astma en cardiovasculaire aandoeningen,
zouden wij ons beter moeten beschermen
tegen allerhande scheikundige stoffen en
stralingen. Dat kan zowel op collectief vlak
als privé gebeuren.

“Alles wat in ons
lichaam gebeurt, wordt
mee beïnvloed door
vervuilende stoffen.”
Op collectief vlak hebben we er bijvoorbeeld baat bij om de concentraties aan fijn
stof in de buitenlucht te verminderen, omdat dat wat gezondheidseffecten betreft een
zeer belangrijke vervuiler is. Op persoonlijk vlak kun je maar beter niet roken. En
voorts hebben we er alle belang bij om onze
blootstelling aan radioactieve stoffen of aan
elektriciteitsleidingen met een hoog voltage
zoveel mogelijk in te perken. Zelf gebruik ik
bijvoorbeeld een gsm met een oortje, zodat
mijn hersenen minder blootgesteld worden
aan niet-ioniserende stralingen.”
Oorzaken

“We worden geconfronteerd met tienduizenden scheikundige stoffen, terwijl het
aantal scheikundige stoffen waaraan we in
de biologie van dichtbij zijn blootgesteld,
eerder beperkt is. Aan veel in de natuur voorkomende stoffen worden we blootgesteld
gedurende de hele fylogenetische evolutie,
ons organisme is daar vaak dan ook beter
aan aangepast dan aan sommige nieuwe

polluenten, die doorheen die evolutie gedurende miljoenen jaren niet of nauwelijks
voorkwamen.
Er is natuurlijk ook het probleem van de
onwetendheid. Het feit dat we nu dus kunnen aantonen dat er bij zeer lage concentraties duidelijke effecten voorkomen is
bijvoorbeeld helemaal nieuw. Er spelen ook
economische belangen, het establishment
hoort dan ook niet graag dat men stelt dat er
problemen zijn.
Streven naar nulconcentraties is een onmogelijke zaak, maar het is evident dat de
zogeheten veilige normen voor van alles
en nog wat veel te hoog zijn. Neem nu bijvoorbeeld lood, waarbij de norm op 100
microgram per liter bloed ligt. Bij Vlaamse
boorlingen hebben we de concentratie van
lood in de navelstreng gemeten, en wanneer
we dan op de leeftijd van 36 maanden kijken, zien we effecten op de niet-verbale intelligentie bij concentraties die ver onder die
100 microgram liggen. Concentraties van 20
of 30 microgram per liter worden allemaal
geassocieerd met negatieve effecten op de
performantie van het zenuwstelsel.
Het fysisch-chemisch hygiënebeginsel
is in wetenschappelijke termen breder dan
het voorzorgsbeginsel. Het is gebaseerd op
het feit dat we kunnen vermoeden dat alle
mutagene en alle receptorbindende stoffen
biologische en vermoedelijk ook gezondheidsschadende effecten hebben.
We zouden wat fysische en chemische
agentia betreft moeten streven naar een globale vermindering van onze blootstelling aan
mutagene agentia en aan receptorbindende
stoffen. Daar hebben we veel meer baat bij
dan te zeggen dat we die stof, die stof en die
stof gaan verminderen, zonder ons iets aan
te trekken van de vijfhonderd andere. We
weten misschien niets van die vijfhonderd
andere stoffen, maar sommige daarvan zullen even gevaarlijk zijn als de stoffen waar
we ons nu blind op staren. Het leggen van
prioriteiten zou dus wel eens heel bedrieglijk kunnen zijn. Wat niet wil zeggen dat ik
er een tegenstander van ben in die gevallen
waarin we de prioriteiten goed hebben kunnen identificeren, zoals bij roken, asbest of
ioniserende straling. Maar vaak zijn deze
prioriteiten nogal flou, we moeten dan ook
naar het globaal beeld kijken.” ¶
Schamper 486
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JV Hoewel we deze winter met z’n allen
toch net iets meer verwacht hadden van de
global warming, blijven wetenschappers in
de weer om groene technologie en energie te
ontwikkelen. Zo ook de Universiteit Gent, die
in haar wetenschapspark Greenbridge in
Oostende enkele hoogtechnologische groene projecten lopen heeft. Zo hoopt de UGent
dé (groene) motor te zijn voor de Vlaamse
alternatieve energie. Een bijkomend voordeel is dat er via die werkgelegenheid toch
een aantal West-Vlaamse studenten niet
in Gent blijven hangen. En files veroorzaken aan de frituur, waar ze for some reason
‘middelmatige’ frieten bestellen, … In officiële termen heet het natuurlijk ‘de braindrain
tegenhouden’.
Omdat niet elke wetenschapper de opwarming van de aarde, dan wel de West-Vlaamse
braindrain kan tegenhouden, zijn er gelukkig nog een paar goede oude geleerden die

kritische vragen stellen. Waarom struisvogels niet kunnen vliegen bijvoorbeeld. Puur
uit vadsigheid, zo blijkt nu. Australische wetenschappers ontdekten dat de vogels vroeger wel konden vliegen, wat ook nodig was
om aan de dinosaurussen te ontsnappen.
Maar toen die het loodje legden, werden
de struisvogels op de grond niet langer bedreigd en konden ze onbezorgd schransen.
Waardoor ze inmiddels te dik en te zwaar
zijn om nog te kunnen vliegen.
Maar wij moeten niet te hard lachen, ofschoon struisvogels altijd grappig zijn. Ook
de mens gaat erop achteruit, en wel genetisch. Door de toegenomen medische mogelijkheden overleven niet enkel the fittest,
waardoor de natuurlijke selectie een beetje
in verval geraakt. Ook de vruchtbaarheid van
de menselijke soort heeft betere tijden gekend. Ouders die via kunstmatige bevruchting toch een kroost op de wereld zetten,

geven via de genen ook hun onvruchtbaarheid door. Waardoor genetische onvruchtbaarheid steeds vaker zal voorkomen.
Neen, dan mochten de oude Egyptenaren
een stuk trotser zijn op hun genetisch materiaal. Al was het toen ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Toetanchamon,
bekend farao en mediafiguur in zijn tijd,
stond al langer te boek als een kleine hypochonder. De farao met vrouwelijke trekjes
was de vrucht van een incestueuze stamboom (vader en moeder waren broer en zus)
en was er qua degeneratie bijna net zo beroerd aan toe als de struisvogel. Vandaag
luidt de diagnose dat hij stierf aan een erfelijke botziekte en malaria.
Tot slot nog een bericht uit de sociale wetenschappen. Gewiekste vorsers ontdekten
namelijk dat niet elke Facebook-vriend ook
een echte vriend is. Schokkend! ¶

Zelfmoordenaars
en hun hersenen
Wat er fout gaat voor de kogel erdoor gejaagd wordt. door Rosien Colin
Dankzij neuroimaging en andere nieuwe technieken kan de biologische basis
van emotie steeds beter worden gevat. Het
departement psychiatrie van de UGent
maakt er dan ook volop gebruik van.
Bij een studie naar mentale pijn bij 39
depressieve personen werden er testen afgenomen om de mate van mentale pijn,
zelfmoordgedachten en wanhoop bij deze
mensen te bepalen. Ook de bloedstroming in de hersenen werd gemeten aan
de hand van single photon emission computed tomography (SPECT). De niveaus van
mentale pijn bleken significant positief
gecorreleerd te zijn met niveaus van zelfmoordneigingen en wanhoop.

In vergelijking met personen met een
lage score van mentale pijn vertoonden
die met een hoge score een verhoogde
bloedtoevoer in de rechter dorsolaterale
prefrontale cortex (het deel in de hersenen
dat instaat voor de executieve functies en
het werkgeheugen), in de occipitale cortex
(verantwoordelijk voor de verwerking van
visuele informatie), in de inferieure frontale gyrus en in de linker inferieure temporele
gyrus (waar emotie en cognitie met elkaar
worden verbonden). Deze mensen met een
hoog niveau van mentale pijn hadden ook
een verlaagde toevoer in de medulla (controleert de hartslag en ademhaling).

Deze bevindingen geven aan dat mentale pijn bij depressieve personen gerelateerd is met een verhoogd risico op
zelfmoord en met veranderingen in de
bloedtoevoer in die hersengebieden die instaan voor emotieregulatie.
Verdere studies zullen moeten aantonen of deze correlatie tussen veranderingen in hersenactiviteit en mentale pijn al
dan niet geassocieerd kan worden met
veranderingen in de cognitieve controlemechanismen van deze emoties. Er zal
ook onderzocht moeten worden of deze
veranderingen in activiteit en functioneren al dan niet behandelbaar zijn. ¶

ill. thebe

i-brain: een hersenfestijn
Breinwijzer, UGent en De Bijloke steken de hoofden bij elkaar en halen de
hersenen eruit. Tijdens het weekend van 6 maart probeert een heus breinfestival
onze kijk op de bovenkamer scherp te stellen: i-brain in een notendop.
door Dietmar Hertsen
Wetenschapspopularisering, het is een
vak apart. Veel te lange namen en grote ideeën scoren nu eenmaal niet. Om écht zieltjes te winnen ga je de boer op met ludieke
experimenten, muziek, film en ander licht
verteerbaars. Dat is precies wat i-brain zal
doen: op 5, 6 en 7 maart legt het de neurowetenschappen uit voor de absolute leek.
Hokjes

Neurowetenschappen is de verzamelnaam voor alle wetenschappen die zich
rechtstreeks interesseren voor de werking
van het brein en de geest.
De grijze massa is
de biologische
en dus

stoffelijke structuur die het brein vormt, materie dus. Dat orgaan functioneert op een
zodanige manier dat complexe fenomenen
zoals emoties en bewustzijn ontstaan. Al
deze uitwerkingen van het brein vormen de
geest. Prof. Rik Achten zet de puntjes op de
i: “Vroeger deden onderzoekers met een verschillend diploma elk in hun eigen kamertje
onderzoek. Nu we het holistisch aanpakken,
begrijpen we onze hersenen een stuk beter.”
De vooruitgang die de neurowetenschappen de laatste decennia hebben geboekt, is
prikkelend. Veel onderzoeksresultaten doen
nadenken over de manier waarop onze samenleving omgaat met geestelijke gezondheid, maar ook met fundamentele thema’s
zoals schuld of vrije wil. Het publiek heeft
honger en de specialist wil de juiste accenten leggen: ziehier i-brain.
Een belangrijk maatschappelijk
debat is bijvoorbeeld dat over het dualisme. Dat onderscheid tussen brein en
geest zou een splijtzwam betekenen voor
de neurowetenschappen. De geschiedenis noopt echter tot de omgekeerde weg: er
zijn steeds meer aanwijzingen dat brein en
geest één zijn. Als we aannemen dat alles
wat in de hersenen, het brein, gebeurt
een oorzaak is van (epi)genetica en externe prikkels, dan gaat dat evenzeer
op voor de geest. Vrije wil wordt dan
een vraagteken.

Frivoliteit alom

Breinwijzer vzw, dat samen met de
Universiteit Gent en Muziekcentrum De
Bijloke het festival organiseert, wil het debat
aanzwengelen, maar vooral op een correcte
manier informeren. Meer dan in andere wetenschappen zijn de moraalwetenschappen
immers gevoelig voor verkeerde interpretaties. Achten beaamt: “Daarom moeten we
uit de kelders van onze research kruipen en
in het daglicht durven te komen, anders zal
men ons niet vinden om nuances te leggen.”
De kritiek dat i-brain een huppelfestijn
zou zijn waar het sérieux ver te zoeken is, pareert Achten: “Kennis verwerf je in laagjes.
Wat een festival voor heeft op een klassiek
symposium, is dat er ook amusement is. Dat
verlaagt de drempel en vergemakkelijkt de
verwerking van nieuwe informatie. Wij nemen in elk geval aan dat het grote publiek
een statistische populatie van slimme individuen is.”
De avond van vrijdag 5 maart wordt er
een in het teken van muziek en kunst in het
brein. Zaterdag 6 en zondag 7 maart zullen
worden opgevuld met presentaties, experimenten en muziek. Daarnaast is er op zaterdag de Brain Show en is er zondagmiddag
een debat gepland over de plaats van de neurowetenschappen in onze samenleving. ¶

i-brain: van 5 t.e.m. 7 maart in
Muziekcentrum De Bijloke.
Helemaal gratis en voor
iedereen toegankelijk.
Meer info op www.i-brain.be.
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Schamper gaat op zoek naar mensen die ook nog ná hun studentenleven aan de universiteit vertoeven
en laat hen aan het woord over hun dagdagelijks onderzoek. door Dietmar Hertsen
Wouter Rogiest legde in 2008 zijn doctoraat neer, werkte acht maanden in de privésector en keerde opgelucht terug naar zijn
alma mater. Een gesprek over de kille buitenwereld, wetenschap voor dummies en de
jeugd van tegenwoordig.
Te traag
Met wat voor onderzoek vult u de dagen?

“Mijn onderzoek spitst zich toe op schakelaars in glasvezelnetwerken. Tot in het
midden van de jaren zeventig waren koperen geleiders dé manier om gegevens te
transporteren. In de jaren tachtig heeft men
ingezien dat glasvezel bijkomende voordelen biedt. Zo zijn bijvoorbeeld veel minder
tussenstations nodig bij lange kabels. De
knooppunten of schakelaars die overblijven, zijn echter op een totaal andere manier
opgebouwd.
Een doorsnee-internetverbinding begint
met een koperen huis-tuin-en-keukenkabel.
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Verderop in het netwerk, waar al die draden
samenkomen, staat een schakelaar en daarachter ligt glasvezel. Aan de ene kant heb
je dus de elektrische signalen in koper, aan
de andere kant data in de vorm van licht.
Daarnaast komen schakelaars ook nog voor
tussen verschillende glasvezelkabels.

Mijn deel van het verhaal is de wiskundige modellering van zulke componenten. Ze
worden daarbij opgevat als een verzameling
van wiskundige uitdrukkingen. Dat is natuurlijk abstract; wij hebben hier bijna nooit een
stuk glasvezel in de handen. De fysische werkelijkheid is slechts een randvoorwaarde.”

“Kwaliteit is de
norm, maar de
ramen staan open.”

Wat voor snelheden zouden bereikt kunnen
worden?

De inefficiënte manier waarop al die
schakelaars werken, beknot de capaciteit
van netwerken. De glasvezels die vandaag
onder de grond liggen, blijven met andere
woorden onderbenut. Er zijn wel al meerdere voorstellen gedaan om het rendement
te verhogen, maar het blijft koffiedik kijken
welke het zullen halen.

“40 tot 50 terabit zijn onderzoeksrecords.
10 terabit zou mogelijk moeten zijn met het
netwerk dat nu in Vlaanderen ligt. Zoiets
komt ruwweg overeen met 300.000 mensen
die tegelijkertijd naar een high definitionfilm kijken.”
Agorafobie
Dit onderzoek lijkt gegeerd door de industrie
en toch loopt u hier nog rond. Pleinvrees?

“Toen ik van wal stak als doctoraalstudent, had ik een strak ritme voor ogen: vier
www.schamper.ugent.be

jaar en dan de wijde wereld in. In 2008 heb ik
mijn doctoraat neergelegd en ben ik vertrokken richting bedrijfswereld. Acht maanden
later ben ik opnieuw gestart aan de UGent,
ditmaal als postdoc.
Die rentree heb ik niet gemaakt als verbitterde industrieel of als bevlogen academicus.
Het zijn twee werelden waar ik van geproefd
heb, met wisselend succes. De universiteit is
gewoonweg de omgeving die mij het meeste
aanspreekt.”

foto Jelle Verherstraeten

Als dat geen pleinvrees is, wat is dan wel de
reden?

“Universiteit en bedrijf hebben elk hun eigen bestaansreden en dus hun eigen cultuur.
Waar ik nu ben, is het mogelijk om vijf jaar
lang te wroeten in onbekende grond, met
diepgang, met tijd en kans op falen. Een bedrijf beroept zich op een andere logica: daar
is diepgang niet altijd nodig, het onderwerp
volatiel en de tijd duur.
Academisch onderzoek is ook veel persoonlijker. Het onderwerp is een keuze en
er is ruimte om expertise op te bouwen. De
economie daarentegen baat niet bij een karrenvracht hyperspecialisten. Mijn wil valt
daar moeilijk mee te rijmen.”
Catch me if you can
De universiteit kan je moeilijk betichten van
een waterhoofd. Hoe groot is de kans dat u blijft
en prof wordt?

“Dat is toekomstmuziek. In principe kan
iemand zijn hele leven lang postdoc zijn,
iets tussen doctoraalstudent en professor
in. Dat is echter een zeer onzeker bestaan.
Opklimmen tot docent kan, maar het aantal
plaatsen aan de top is beperkt en de selectie
genadeloos.
Het trapjeslopen van master tot gewoon hoogleraar kan alleen als er onderzoekers zijn die naar beneden donderen.
Verwonderlijk eigenlijk dat het er zo vriendschappelijk aan toegaat. In bedrijven wemelt
het van mensen die ‘het beter zouden kunnen als zij baas zouden zijn’, hier niet. Ik ben
ervan overtuigd dat dat geen gelatenheid is,
maar een soort intellectuele integriteit.
Wedijver is trouwens nodig voor die laatste druk op het gaspedaal. Perfect haalbaar
www.schamper.ugent.be

zonder, al laat je dan heel wat aan je voorbijgaan. Het bestaat natuurlijk ook in het
bedrijfsleven. Toch is het daar relatief eenvoudig om zonder talent door te stromen.
Het aantal beoordelingscommissies aan
universiteiten is té groot voor een catch me
if you can.”

“Catch me if you can:
onmogelijk aan
de UGent.”
Wat is het verschil tussen doctoraalstudenten,
postdocs en proffen?

“Doctoraalstudenten zijn person-years.
Ze leggen zich tijdens een lange periode toe
op één onderwerp. Onderwijs is bijzaak, zeker voor beursstudenten, iets minder voor
assistenten. Postdocs hebben meer ervaring
opgedaan en krijgen minder tijd voor één
onderzoek. Daarnaast wordt het belang van
onderwijs en het coördineren van projecten
groter. Professoren coördineren, onderwijzen én onderzoeken. Er wordt vanuit gegaan
dat hun ervaring de tijdsdruk compenseert.
De tijd die zij aan één onderwerp spenderen,
is vrij beperkt.”
U kijkt nu naar de bovenkant van de aula. Wat
is er veranderd sinds uw tijd op de banken?

“De flexibilisering van het onderwijs en
een groep die prevelt dat dat een slechte
zaak is. Vroeger was de examenperiode een
mythisch blok waar niet aan te ontsnappen
viel. Die angel is eruit. Studenten kunnen nu
in grote mate kiezen wanneer ze hun vakken
afleggen. Dat zorgt voor meer administratie,
meer achterblijvers, maar ook opluchting.
Een deel van de studenten ademt vrijer en
slaagt.
Elektronische begeleiding zal helpen
om de achterblijvers mee te krijgen. In het
papieren tijdperk had menig bos moeten
sneuvelen voor één student. Dat terzijde: het
stemt mij gelukkig dat de meerderheid tijdens werkcolleges wél goed antwoordt en er
studenten zijn die uit vrije wil tweemaal per

jaar kluizenaar spelen. Ik zie geen algemene
verdomming.”
Met beide kanten van het verhaal achter de
kiezen: wat betekenen industrie en universiteit
voor elkaar?

“Het klassieke antwoord op die vraag: de
een heeft kennis, ideeën, tijd en geldnood,
de ander noden en geld. De privésector besteedt heel wat onderzoek uit en de academische wereld kan heel wat onderzoek
verrichten dankzij die geldstroom. Dat zij
daarvoor verantwoording moet afleggen, is
logisch. De neutraliteit hoeft daar niet onder
te lijden.
Daarenboven stomen universiteiten
mensen klaar voor onontgonnen gebied. Iets
wat vandaag nog niet op de markt is, heeft
al zijn experten. De som is snel gemaakt als
je weet dat nieuwe producten nieuwe kennis
vergen.”
Vulgariseren
Onlangs schreef u een stuk voor EOS. Heeft u
problemen met vulgariseren?

“Neen. Onze samenleving bouwt op de
wetenschap, maar het animo ervoor is klein.
Dat we het tij moeilijk kunnen keren is duidelijk. Toch hebben wetenschappers baat
bij een wetenschappelijke cultuur. Daarmee
werven we de jeugd aan die de aula’s bevolkt
en verantwoorden we ons tegenover een samenleving die ons ruimte gunt.
Onder voorbehoud koesteren we de illusie om valse wetenschap te doorprikken.
Het is ongelooflijk hoeveel valse argumenten ontstaan door plat opportunisme. In dat
opzicht ben ik blij met een vakgebied waar
geen haan naar kraait.”
Slechte wetenschap of geen wetenschap?

“Zonder nuance: geen van beide. Ik ga
niet op de barricaden staan voor de kleinste
fout, daarvoor heiligt het doel de middelen.
Ooit zaten professoren opgesloten in ivoren
torens, waren studenten mijten en was de
meute nog dommer. Laten we hopen dat die
tijd voorgoed voorbij is en we de wetenschap
kunnen opentrekken. Binnenskamers blijft
kwaliteit de norm, maar de ramen staan
open.” ¶
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Cultuur

agenda
door Nikita Vos

Muziek

Podium

Op maandag 1 maart kan je voor een
avond vol muzikaal en literair vertier terecht in de Blandijn op Departuur, een benefietavond ten voordele van CAW Artevelde.
Verwacht onder andere voorleesverhaaltjes
door Anne Provoost en Roel Richelieu Van
Londersele (voormalig Gents stadsdichter) en een muzikaal intermezzo door The
Bony King of Nowhere, dé revelatie van de
Belgische muziekscène in 2009. Wie nog snel

foto Myrriah Gossett

Tijdsbesef sloop inmiddels weer je leven
in, spaghetti’s van de Brug ruimden baan
voor een meer evenwichtig dieet en alweer
barst je van de goede voornemens. Jawel, het
tweede semester is aardig op gang gekomen.
Maar wat met je gezonde portie cultuur?
Raymond van het Groenewoud wordt
60 en we zullen het geweten hebben. Pas
nog geheel remastered voor slechts € 4,95
bij Humo, op 4 maart weer op de bühne van
NTGent. Raymond brengt er een overzicht
van 40 jaar als muzikaal genie. Genieten is de
boodschap aan zij die een ticket konden bemachtigen, want dit concert is uitverkocht.
Had je eigenlijk toch liever leren jasjes, warrige haren en tonnen pretentie op
eenzelfde podium? Op de halve finale van
Humo’s Rock Rally vind je dit alles en veel
meer. Up-and-coming muzikaal talent wedijvert voor een fel begeerde plaats in de finale van het rockconcours. Als je nu al popelt
en als The Black Box Revelation je steeds
opnieuw kan bekoren, moet je erbij zijn op
zondag 7 maart in de Vooruit.

Zijn jazz en soul meer je gading, dan zak je
beter af naar de Handelsbeurs. Op 13 maart
stelt de Portugese Carmen Souza er haar
Kaapverdische roots ten toon. Ga en dans.
Veelbelovend en daarenboven goed voor
de portemonnee is Megafaun. Ook nadat
Justin Vernon (nu: Bon Iver) opstapte bleef
de groep een pareltje! Deze bebaarde mannen staan met hun zangharmonieën en banjo’s garant voor een avondje eerlijke folklore
dat alle geroezemoes doet verdwijnen. Wat
mag dat grapje kosten? Niets. Je ziet hen in
het Vooruitcafé op 9 maart.

een ticket in voorverkoop wil bemachtigen
haast zich best nu naar Café Amber. Voor
dit alles tel je overigens slechts 6 euro neer.
Koopje, toch?
In Métrage Variable (3 en 4 maart, Vooruit)
voert Halory Goerger een dialoog met zichzelf: hij vertelt vijf anekdotes waarbij hij
zichzelf steeds in de rede valt en uitweidt.
Met een mooie mengeling van theater en
comedy belooft Goerger ook na Valentijn je
hartje even sneller te doen slaan. Blijf donderdag na de voorstelling gerust wat langer op je comfortabele plekje zitten, want
Goerger komt gezellig een babbeltje slaan.
Meer interactie op en bij de bühne vind
je bij Theater Tinnepot, waar op 7 maart een
wedstrijd in improvisatietheater wordt gehouden. Je denkt: Allerslechtste Aller Tijden
en Ik wil graag zien? Denk opnieuw, want De
Lama’s zijn er niets tegen.
Expo

Paul D’Haese exposeert in de
Ontmoetingsruimte in de Zebrastraat een
selectie van zijn buitengewone fotografie.
Zijn portretten van mensen met gesloten
ogen en landschaps- en architectuurbeelden
zijn er van 4 tot 28 maart dagelijks te bewonderen. Toch liever een stukje Gent zien maar
niet bijster veel zin om vries- of regenweer te
trotseren? In het Caermerklooster loopt nog
tot 28 maart Lijn 3 – Beelden uit de stadsrand
van Gent, een fototentoonstelling met werk
van onder meer Filip Claus en Jimmy Kets.
Waar je misschien ook eens kan binnenspringen voor het te laat is: Seeing One’s Own
Eyes. Door middel van conceptuele kunst
tracht het kunstenaarscollectief Mandeln,
onder leiding van Xu Zhen, het clichématige beeld van China en het Midden-Oosten
te ontwrichten. Er is niet alleen kritiek op de
maatschappij, ook op de dwaze zoektocht
van de kunstenaar naar originaliteit. Haast
je onmiddellijk naar het S.M.A.K., want op 15
maart is het te laat. ¶

Megafaun: de ex-groep van de huidige Bon Iver-frontman. Op 9 maart gratis in de Vooruit.
www.schamper.ugent.be

Bits
TV Martin
Scorsese is terug, en hoe! Voor
zijn nieuwste prent Shutter Island viste hij Leonardo DiCaprio opnieuw
op om de rol van Teddy Daniels te vertolken. In deze psychologische thriller
gebaseerd op het gelijknamige boek
van Dennis Lehane (uit wiens oeuvre
ook Mystic River en Gone Baby Gone
gepuurd werden), trekt Teddy Daniels,
een U.S. Marshal, op zoek naar een
moordenares die wist te ontsnappen
uit een draconisch beveiligde instelling voor geestesgestoorde delinquenten. Al snel komt aan het licht dat de
queeste zowel psychedelisch als reëel
gebeurt. De donkere, dramatische en
soms zelfs poëtisch aandoende shots
verhogen de suspense en overgieten
het geheel met een griezelig sausje.
Maar de echte kwaliteiten komen
pas bij een tweede ‘lezing’ aan de oppervlakte: met de ontknoping in het
achterhoofd worden banale dialogen
plots verrassend indicatief.
Een
ander
veelbesproken Hollywoodexcreet heet The
Imaginarium of Doctor Parnassus.
Deze productie van de hand van
Terry Gilliam haalde vooral de pers
als zijnde de laatste film waarin
Heath Ledger in actie kwam. De fantasierijke plot verhaalt de escapades
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The Imaginarium of Doctor Parnassus

film

van Doctor Parnassus, een escamoteur en magiër die op geregelde basis
weddenschappen afsluit met Mefisto
himself (Mr. Nick). Zijn wonderbaarlijke, rondtrekkende circusgezelschap
biedt gedeprimeerde toeschouwers de
kans om via een mysterieuze spiegel
even aan de realiteit te ontsnappen.
De kat komt echter op de koord wanneer Mr. Nick de duivelse deal tussen
hem en Doctor Parnassus (onsterfelijkheid in ruil voor het eerste kind)
wil voltrekken.
Een iets realistischer alternatief biedt Vincere. Deze theatrale
film werpt een blik op de matrimoniale handel en wandel van Benito
Mussolini. Voornamelijk de historie
van diens eerste huwelijk met jeugdliefde Ida Dasler en hun zoon Albino
wordt belicht.
An Education behandelt dan weer
een thematiek die menig student
na aan het hart ligt. De intelligente,
zeventienjarige Jenny krijgt in het
Londen van de jaren zestig te kampen met een hartverscheurend dilemma: of plichtsbewust colleges volgen
met het oog op een stekje aan Oxford
University, of het echte leven opsnuiven in jazzclubs en restaurants aan
de zijde van haar mature, cultuurminnende vriend. Met dit filmoverzichtje
in de hand laten we ook u de keuze. ¶

CV Van Gogh blogt! Na vijftien jaar
onderzoek naar de briefwisseling van
Vincent van Gogh werd het resultaat
tentoongesteld in het Van Gogh Museum
te Amsterdam. Die verzorgden i.s.m. het
Huygens Instituut met een prachtige zesdelige boekenreeks de uitgave die Van
Goghs correspondentie verdient. Wie
zich met zo’n lijvig werk echter geen raad
weet, kan kennismaken met de schilder
via het wereldwijde web. Alsof hij een laptop in zijn atelier had staan, lezen we op
www.vangoghsblog.com hoe Vincent
van Gogh over de kunst dacht en waar hij
inspiratie vond. Op thema, naam en datum kan je fragmenten uit zijn brieven terugvinden. De blog werd online geplaatst
door Antenna Audio en het Van Gogh
Museum en put uit de website van het
Huygens Instituut waar je de brieven in
hun totaliteit kan lezen (www.vangoghletters.org). Alsof een tentoonstelling, een
boekenreeks en twee websites nog niet genoeg waren, biedt het Van Gogh Museum
ook nog eens een iPhone-applicatie aan
die je aan de hand van van Goghs brieven, schetsen en schilderijen inleidt in
het woelige leven van de man. Van Gogh
is overal en bovenal cool! ¶

foto Tom Verbruggen – Ghentology
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“Wij geloven voor 100 %
in onze muziek”
Antwerpse groep Dez Mona toert rond met Hilfe Kommt

Dez Mona speelde in februari drie enthousiast onthaalde concerten in Parijs.
Schamper ontmoette hen tijdens de culinaire voorbereiding van het laatste
concert in een oer-Frans restaurantje in de Marais.
door Ruben De Winne
We treffen het Antwerpse vijftal aan op
het verwarmde terras van “Au Petit Fer à
Cheval”, waar ze genieten van aperitief en
sigaret. Maar ze hebben honger, dus zoeken we binnen snel een tafeltje. De spécialités en plats du jour worden zonder aarzelen
besteld, het restaurant is dan ook de vaste
bevoorradingspost van Dez Mona eenmaal
in Parijs. Daar, in de concertkelder van Le
Sentier des Halles, stellen ze vanavond
voor de derde opeenvolgende donderdag het
vorig jaar verschenen Hilfe Kommt voor, een
plaat die jazz, gospel, soul en wat nog meer
op succulente wijze samenbalt in doorwrochte levensmuziek.
Gregory Frateur (zang, songschrijver):
“Mijn god. Het is muzíek. Hou op met het
te labellen. Wij zijn niet bezig met het maken van (nadrukkelijk) alternatieve post
rock jazz met soulinvloeden en touches van
RnB. Het gaat erom wat de luisteraar er zelf
in vindt. Soms haat je bepaalde muziek – en
dan weet ík dat het reggae is. Behalve in geval van Grace Jones. Als zij reggae maakt,
hou ik ervan.”
Hilfe Kommt is al geen gemakkelijke plaat,
maar live gaan jullie nog een stap verder.

Nicolas Rombouts (contrabas, songschrijver): “En dat doen we heel bewust. Cd
en liveconcert zijn beide een wereld op zich,
maar vullen elkaar ook aan. Hilfe Kommt is
onze eerste studioplaat waarvoor we met
overdubs alles mooi gearrangeerd en functioneel gemaakt hebben. Maar live breken we
de muziek af om haar op een veel heftigere
manier opnieuw in elkaar te zetten.”

www.schamper.ugent.be

Jullie twee schrijven samen de songs: moeten
jullie daarbij compromissen sluiten?

NR: “Allesbehalve, er is net wederzijdse
inspiratie. Als ik Gregory hoor zingen, of als
hij met melodieën, teksten of piano-akkoorden komt aanzetten, werkt dat onmiddellijk
inspirerend voor mij. Nu nog altijd. Als je er
allebei voor wilt gaan, schuif je je ego opzij
om dat ene verhaal te vertellen.”

“We willen vooral
niet dat iedereen
van ons houdt, maar
als men van ons
houdt, moet het onvoorwaardelijk zijn.”
Het publiek in Le Sentier was week na week
uitzinnig. Doet dat deugd?

NR: “Natuurlijk. Maar wij balanceren op
twee velden. Aan de ene kant is er de voor
ons zeer belangrijke oprechte muziekliefhebber die onze muziek waardeert. Maar
daarnaast hebben we ook mensen uit de
professionele sector nodig om deuren te
openen. En die waren er in Le Sentier gelukkig ook. Zo was er vorige week iemand van
Fnac Paris die helemaal weg was van het
concert en onmiddellijk de cd in Frankrijk
gebombardeerd heeft tot ‘coup de coeur’, de
aanrader van de week.”

GF: “Voor ons als performers is het heel
interessant om in een andere omgeving met
nieuwe mensen te komen: er heerst een totaal andere sfeer, een andere energie. Alles
wat nieuw is, betekent een interessante strijd
om aan te gaan. Nieuw onontgonnen publiek
is maagd ten opzichte van onze muziek en
dan moeten wij voor bevrediging kunnen
zorgen. Het is fantastisch als dat lukt. Maar
vergis je niet: het is al mislukt ook. Mensen
komen luisteren, maar kunnen er soms geen
touw aan vastknopen. Maar dat is net het
avontuur dat onlosmakelijk met onze stiel
verbonden is. We willen vooral niet dat iedereen van ons houdt, maar als men van ons
houdt, moet het onvoorwaardelijk zijn.”
Dez Mona voor het leven
Is muziek spelen werken voor jullie?

NR: “Voor mij wel.” (Rombouts speelt naast
Dez Mona ook in andere groepen en projecten,
waaronder Brazzaville, Guido Belcanto en
Namid, n.v.d.r.)
GF: “Voor mij niet. De muziek op zich is
geen werk, alles wat er rond hangt wel: je
plaat aan de man proberen brengen, optredens versieren. Maar aangezien we voor 100 %
geloven in ons ding, is ook dat geen opgave.
Je moet niet in je zetel zitten wachten tot het
komt, want dan komt het niet.”
Kunnen jullie leven zonder Dez Mona?

GF: “Neen. Mijn job als zelfstandig layouter blijf ik verdragen omdat ik de muziek
heb.”
NR: “Ik zou ook niet zonder Dez Mona
kunnen. Elke noot die ik speel, ook al is dat
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in een andere vorm of op een ander moment,
leidt voor mij altijd naar Dez Mona toe.”

GF: (tot SC) “En dat is niet aan u gevraagd!” (hilariteit)

De nood om muziek te maken, waar komt die
vandaan?

Is het toeval dat net jullie vijven verenigd zijn?

GF: “Simpel: die is er. Op een bepaald moment voel je dat lichamelijk en geestelijk aan
en valt de puzzel in elkaar. Dat klinkt heel
esoterisch, maar vanaf dat moment voel je
dat je niet anders meer kunt doen. Voor mij
wil dat zeggen dat ik op een podium moet
staan. Optreden betekent steevast een absoluut hoogtepunt in mijn leven. Ik blijf een
performer, de verteller.”
Jij bent een erg bezwerende, aanwezige
frontman, met als enige instrument je stem en je
lichaam. Je lijkt als door de duivel bezeten.

GF: (lacht) “Als door de duivel bezeten? Ik
vind het beter om Tom Waits te citeren: “You
know there ain’t no devil. It’s only god when
he’s drunk.” Ik ben blij dat ik het op mijn manier kan doen. Die bezetenheid, zoals jij het
noemt, valt niet onder woorden te brengen.
Net daarom maak ik muziek.”
Ik denk dus ik ben (lid van Dez Mona)

De huiswijn is ondertussen al vlot aan de
man gebracht. Een ober met een rollende r
dient het eten op. Frateur neemt eend, iemand vraagt of het kip is. “Neen, ’t is eend.
Een magere eend. Een magere, lekkere eend.”
Roel Van Camp, onmiskenbaar de accordeonist van het gezelschap, en Steven Cassiers,
drummer, krijgen hun steak tartaar. Ik vraag
of ze de vaste leden van Dez Mona zijn.
RVC: (geconcentreerd op het ei in zijn
steak) “Ja. Nee. Ik niet.”
GF: “Dat is het meest normale antwoord
dat je van hem zal krijgen.”
RVC: “Wij hebben een contract getekend
van vijf jaar (hilariteit). Neen, het is puur
engagement. Ik vind dat Dez Mona mooie
muziek maakt en toffe mensen verenigt bovendien. (stilte) Ok, dat van die toffe mensen
is misschien niet waar. (hilariteit) Maar dan
doe je toch al eens iets meer.”
GF: “Ah zo, wat doe je dan meer?”
RVC: “Meer? Denken!”
GF: “Maar heb jij al eens in een groepje
gespeeld waarbij je niet moest denken?”
SC: (knikt)
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GF: “Wat is toeval? Op onze eerste concerten leerden Nicolas en ik Roel kennen en
was er interesse van zijn kant. Toen wij hem
later vroegen om bij ons te spelen, was hij
ervoor te vinden. Steven en Bram (Weijters,
pianist, n.v.d.r.) heb ik in de Antwerpse jazzscene zien optreden en maakten een grote
indruk op mij. Ik keek enorm op naar hun
muzikale kwaliteiten. Het leek voor mij iets
onbereikbaars en wanneer iets onbereikbaar
is, vind ik het interessant. Het heeft geen zin
om met mensen samen te werken waarvan
je weet dat je het zelf beter kunt. Het is dan
ook heel leuk als je net met die mensen één
stem kan vertolken.”

“Spelen in een band
is zoals een relatie
hebben: veel gezeik,
veel plezier.”
Mooie complimenten krijgen jullie hier, Bram
en Steven!

GF: “Ik bedoelde het zelfs niet als compliment. Je groeit samen. Bovendien is het niet
zo dat er niks tegenover staat. Wat we doen
blijft iets heel persoonlijk. Het vereist heel
wat energie om dat mee te kunnen delen.
Het is zoals in een relatie: met ups en downs.
Veel gezeik, veel plezier. Veel geluk, veel verdriet. En als er veel verdriet is: veel drinken.
En dan is er weer geluk.”
Eigen fucking gevoel

De maaltijd wordt afgerond, de rekening
betaald, Le Sentier des Halles wacht. Er
werden voor vanavond 35 tickets verkocht,
maar dankzij heel wat uitnodigingen zal het
zaaltje toch vollopen.
GF: (als door een bij gestoken) “Nu weet ik
wat ik vorige week wou zeggen! (plechtig tot
de ober) C’était impeccable.”
RVC: “Nee nee, als je het echt wilt zeggen,
zeg je beter ‘impecc’’.”

GF: “Zeg ik het dan niet echt misschien?
Zit hier een plastieken pop? Als ik dat zeg begrijpen de mensen toch wat ik wil zeggen?”
Vorige week speelden jullie covers van Nina
Simone en Sandy Denny (vroegtijdig overleden
grande dame van de Britse folkscene uit de jaren
’60 en ‘70). Wie bepaalt de songkeuze?

GF: “Ik. Nu ik er zo over denk: ik ben daarin nogal dominant.”
RVC: “Ik heb ooit eens voorgesteld om
The Police te coveren.”
GF: (plechtig) “Ik zal nooit ofte nimmer
reggae spelen.”
BW, RVC, SC: (in koor) “Maar het is The
Police!”
RVC: “Ik dacht dat dat goed bij zijn stem
zou passen, maar het heeft niet mogen zijn.
Op dat vlak is hij inderdaad dominant.”
GF: “’t Was wel niet voor Dez Mona, maar
ooit heb ik wel “Revolution Blues” van Neil
Young gecoverd, waar ik normaal gezien
nooit zelf aan zou denken. Het was pas nadat een journalist zei dat onze stemmen
op elkaar leken dat ik naar Neil Young ben
beginnen luisteren. Voorheen kende ik die
muziek niet. Hetzelfde met The Beatles:
ken ik niet. Die muziek heeft simpelweg
nooit mijn pad gekruist. Maar daar hoef ik
mij voor geen meter voor te schamen. Paul
Webb (producer van Hilfe Kommt, maar ook
van o.a. Beth Gibbons en voormalig lid van
Talk Talk, n.v.d.r.) leert The Beatles pas nu
kennen, maar moet toch toegeven dat die
mannen wel iets gerealiseerd hebben (lacht).
Je moet gewoon niet naar muziek luisteren
omdat dat zo hoort.”
Moet je als muzikant dan niet weten wat er al
gemaakt is?

GF: “Neen, toch? (belerend) Dat is
voor musicologen, niet voor muzikanten.
Muzikanten maken muziek. Als je iets vanuit jezelf brengt, vanuit je hart, met een eerlijke overtuiging, dan hoef je ook niet bang
te zijn dat je iets brengt dat al gebracht zou
zijn. (komt nu helemaal op dreef) Wat denk je
nu, dat Tom Waits zomaar weg kan van wat
hij doet? Die brengt toch ook gewoon blues?
Maar wel blues met fucking eigen gevoel. Je
gaat toch niet bezig zijn met wat al gebeurd
zou zijn? Dan kan je beter stoppen en – met
alle respect – een Franse bakkerij openen.” ¶
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Koen van den Broek: Curbs

& Cracks

Onder de titel Curbs & Cracks wijdt het S.M.A.K. een overzichtstentoonstelling
aan Belgisch kunstenaar Koen van den Broek. Schilderkunst zoals te verwachten
en te voorzien was.
door Simon Leenknegt
Nog geen veertig jaar, maar toch al een retrospectieve krijgen, dat wil wel iets zeggen.
Naar kunstenaarsmaatstaven is Koen van
den Broek (°1973) nog een jongeling. Dat
schrikt het S.M.A.K. echter niet af om nog
tot 16 mei een selectie tentoon te stellen van
de werken die hij de afgelopen tien jaar heeft
bijeengeschilderd.
Banaliteit troef?

Het moet worden gezegd: een betere titel
dan Curbs & Cracks kon men niet kiezen. Op
de tentoonstelling krijgt men schilderijen
te zien van stoepranden (‘curbs’), autowegen met barsten in (jazeker: ‘cracks’), tankstations, landschappen en meer van dat.

“Inspiratie in ‘het onderweg’ zijn”, volgens
het vage foldertje dat bij deze expo hoort.
Banaliteit troef ? Nee en ja. Laat me het uitleggen aan de hand van de monumentale
muurschildering die Van den Broek schilderde aan de inkomstbalie. Men lijkt te kijken
naar twee zwarte torens die dreigend opdoemen tegen een achtergrond van een blauwe
hemel. De Twin Towers? Nee, twee onnozele pijlers die Van den Broek in datzelfde
New York fotografeerde. Maar zelfs met die
kennis blijft het tafereel een dreigend tintje
behouden.

Nogal meta

Om het foldertje nog eens te citeren:
“Curbs & Cracks staat het idee van ‘her-zichtbaarheid’ voor, de zoektocht naar het schilderen an sich.” Huh? Waarschijnlijk bedoelt
men het volgende: Van den Broek — zoals
veel hedendaagse schilders overigens — is
bewust bezig met zijn medium. Dat merk
je aan de manier waarop hij zijn verfstreken
nadrukkelijk toont. Een tip bij het bekijken
van zijn werk: ga ook eens iets verder van het
beeld staan, het effect kan verschillen. Dat
Van den Broek veel reflecteert over het schilUnheimlich
deren zelf, is tevens te merken aan de wijze
waarop hij stoepranden of scheuren in het
Er hangt een unheimlich sfeertje over veel wegdek tien keer op een andere manier afvan Van den Broeks schilderijen. Nergens zie beeldt. Sommige versies zijn abstracter dan
je mensen afgebeeld, alleen zaken waar je andere, waardoor het niet meer duidelijk
tijdens de gemiddelde autorit nauwelijks op is of je nu naar een stoeprand of een streep
let. Van den Broek fotografeerde veel van
verf aan het kijken bent. Ook de werken
deze zaken tijdens autoritten, onmet de Amerikaanse kunstenaar
der andere in de VS, en schilJohn Baldessari, foto’s uit
derde ze vervolgens op
hun functie gelicht door
doek. Zo werden de tafeVan den Broeks verfborKoen van den Broek:
relen echt interessant.
stel, passen in het kader
Curbs & Cracks
Schrale
kleurtinten,
van die ‘metaschilderdreigende zwarte schakunst’. Op zich nog
duwen,
vervagende
boeiend, maar te veel
Nog tot 16 mei in het S.M.A.K.
motieven, de bewust
focus daarop — lees:
Open van dinsdag tot
crappy manier waarop
een beetje veel van hetzondag, van 10 tot 18 uur.
Van den Broek de voorzelfde — kan best saai
bereidende foto’s nam:
worden. Niettemin is
-26 jaar: € 1
het zijn een aantal elemenCurbs & Cracks geslaagd,
ten van zijn werk die hun efvooral omdat Van den Broek
fect niet missen. Onwennig, maar
echt een interessant schilder is.
fascinerend, zou je kunnen stellen. Een
En ja, het is nog altijd één euro voor de
vergelijking met het werk van iemand als min 26-jarigen. ¶
Luc Tuymans is niet uit de lucht gegrepen.

‘Broken Yellow Border’, 2003.
www.schamper.ugent.be
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C
Florence in
Wonderland
IDJ Op 21 februari werd de concertzaal van de Vooruit al vlug gevuld om
Florence and The Machine in al haar
schoonheid te aanschouwen. Een hemelse verschijning, met vuurrood
haar, een bleke huid als van porselein,
en vooral een stem om betoverd van te
worden.
Het voorprogramma Sian Alice
Group (kunnen de linken met het
verhaal van Lewis Carroll nog duidelijker?) bracht iedereen alvast in de
juiste mindset. Zachte melodieuze
nummers voerden onze gedachten
naar verre werelden vol spiritualiteit,
met goblins en speelse elfjes.
Het moment dat Florence Welch
het podium kwam ophuppelen, hield
iedereen benieuwd de adem in. Al vlug
werd duidelijk dat de capaciteiten van
Welchs longen iedereen verbluft zou
achterlaten. De nummers van het album Lungs werden mooi aaneengeregen, maar we misten wat schwung. De
zangeres maakte dan ook een vrij vermoeide indruk en durfde daarom minder haar stem te gebruiken. Jammer,
want op de momenten dat ze écht
haar voornaamste troef uitspeelde,
konden we niet anders dan haar met
open mond aanstaren en zelfs, mannekes toch, een krop in de keel wegslikken. Het publiek smulde wel van de
magie die vaag in de lucht hing, maar
wij hebben haar al indrukwekkender
weten zijn, namelijk op Pukkelpop
deze zomer.
Maar oké, dat maakt het optreden
natuurlijk niet slecht. Er waren veel
goeie momenten, zoals bij The Dog
Days Are Over, Drumming Song en uiteraard bij de hitjes Rabbit Heart (Raise
It Up) en You’ve Got the Love. Florence
kan dus zeker de aandacht optimaal
houden, door de nodige dramatiek in
stem en song. Toch kunnen we niet
volledig lyrisch zijn over het concert.
Bij de volgende passage terug een
montere indruk, mademoiselle Welch,
en we zijn weer helemaal verkocht. ¶

“Ik ben erg
on-rock ‘n roll”
Men zegt dat de drummer de heartbeat is van
een muziekgroep. Adam Ficek is de drijvende
kracht achter Babyshambles, een band met wel
erg vreemde hartritmes.
door Ine De Jonge
Ook al is Adam Ficek niet het meest
bekende bandlid van Babyshambles
(met die eer mag mijnheer Doherty
gaan lopen), toch maakt hij ook deel uit
van het creatieve netwerk van de groep.
Vaak vergeet men dat de zanger niet als
enige talent bezit, want ook Ficek heeft
aanleg. Zo heeft hij andere muzikale soloprojecten lopen, zoals Roses Kings
Castles. Dit was oorspronkelijk een
alternatief om zich mee bezig te houden naast Babyshambles, maar begon
meer en meer een eigen leven te leiden. Schrijven deed hij op tournee, hij
nam demo’s op en zette die vervolgens
op zijn MySpace-profiel. Ondertussen
heeft hij al een eerste album en een EP
uitgebracht.
Transcendente spiritualiteit

Momenteel is Adam Ficek een
drukbezet man. Hij is net klaar met
de opnames voor het nieuwe Roses
Kings Castles-album (Suburban Time
Bombs), werkt aan nieuw materiaal
voor Babyshambles en treedt tussendoor ook nog op. Zelf geeft hij toe dat
het nogal chaotisch kan zijn, maar dat
hij de ideale manier heeft gevonden om
rust te vinden: meditatie. “Erg on-rock
’n roll, ik weet het, maar het geeft me
een kalm gevoel. Ik heb de technieken
van de transcendente meditatie geleerd en doe nu elke dag oefeningen.
Het helpt me om met allerlei zaken om
me heen om te gaan.”

Dat is vast nodig met een band als
Babyshambles, waarvan frontman Pete®
Doherty constant op een nogal negatieve manier in de media verschijnt. Als
we vragen in hoeverre de roddels hem
of de groep beïnvloeden, geeft hij kort
antwoord: “Mij doet het niets meer. En
ik kan me inbeelden dat Peter daar ook
totaal niet mee bezig is. Het is niet de
bedoeling dat het de band uit elkaar
haalt.”
Muzikale lagen

Naast
het
optreden
met
Babyshambles of met Roses Kings
Castles draait Adam ook nog regelmatig enkele dj-sets. Zo ook onlangs in de
Make-Up Club, het indiewalhalla van
Gent. Tijdens Hindu Nights deelde hij
pure en elektronische songs met het
enthousiaste publiek. Op 12 maart
mag hij het overdoen in Het Depot in
Leuven. Zelf houdt hij er ook wel van
om wat dansmoves te tonen (“to cut
some rug”, in zijn eigen woorden) als de
muziek juist zit.
Uitgaande van zijn playlist en zijn
concerten hoor je dat de man veel
verschillende muzikale lagen in zich
heeft. “Ik heb ook zin om wat nummers voor en met een orkest te schrijven, maar dat zal nog even moeten
wachten. Momenteel is de prominente
laag de Babyshambles-dj-ing-remixingroses-stijl. Ik heb het gevoel dat er
nog veel andere soorten muziek in me
www.schamper.ugent.be

zitten die naar buiten willen komen, maar
op dit moment heeft het nieuwe album van
Babyshambles even voorrang.”
Het is geleden van de release en de tournee van Shotter’s Nation dat de leden van
Babyshambles samenwerkten. Peter Doherty
heeft ondertussen ook een soloalbum uitgebracht, waardoor het even stil werd rond de
band. Adam geeft toe dat het vaak moeilijk is
om iedereen op één plaats samen te krijgen,
maar als het lukt, is het een warm weerzien.
“Het voelt goed als we weer samen zijn. Nu
zijn we bezig met ideeën voor het album. We
schrijven wat, nemen hier en daar al iets op.
De sfeer zit alvast goed.”
Een paar jaar geleden, toen het even niet
zo goed ging met Babyshambles en Pete,
moest Adam zelf de touwtjes in handen
nemen. Hij was verantwoordelijk voor de
shows, en legde veel interviews af omdat
hij de enige was die de pers ter woord wilde
staan.
Is het nog steeds jouw verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat alles in goede banen
verloopt?

“Ja, ik moet vaak wat de baas spelen.
Maar ik vind het sowieso goed dat iemand
van de band zelf zich bezig houdt met zaken
die normaal weggelegd zijn voor de manager of de platenmaatschappij. Er moet een
actieve aanwezigheid zijn die zich daarvoor
ook deels verantwoordelijk stelt. Zeker in
deze nieuwe tijden, waarin er heel wat artiesten worden gedumpt door de labels en
meer en meer mensen hun ding doen in eigen beheer.”
Subjectiviteit is de norm

Adam Ficek investeert veel tijd in het
schrijven van songs. Roses Kings Castles is
ontsproten aan de saaie momenten waarop
hij niets anders te doen had dan pen en papier in de hand te nemen.

Kunnen de songs voor Roses Kings Castles en
Babyshambles gescheiden blijven?

Wat doe je nu het liefst: met een band spelen
of helemaal alleen het podium bestijgen?

“Als Babyshambles een nummer van me
wil gebruiken, dan kan dat gerust. Als ze
het niet willen, dan hou ik het gewoon voor
Roses Kings Castles. Het is niet zo dat ik op
voorhand beslis welk lied er voor welk project is. De laatste tijd voel ik wel meer de
drang om mijn nummers te sturen naar een
bepaald genre, want als muzikant moet je
toch wel wat mee zijn met de tijd.”
Zelf zegt hij verder dat zijn muziek heel
erg subjectief is. Hij vindt dat iedereen de
nummers mag interpreteren zoals hij of zij
zelf wilt. “Het is juist interessant als de lyrics
en melodieën op uiteenlopende manieren en
door verschillende mensen worden opgevat.
Dat is zoals het zou moeten zijn.”

“Het hangt er vanaf hoe ik me voel. Er
gaat niets boven mijn energie los te kunnen
laten op mijn drums, maar aan de andere,
meer gevoelige kant, geniet ik er evenveel
van om enkel met mijn gitaar op het podium
te staan.”
Op zijn blog kan je lezen hoe Adam er
niet van houdt om met alleen na een band
te moeten optreden. “Ik kan gewoon niet op
tegen het geluid van een voltallige band. Die
kan een grotere geluidsmuur opbouwen. Ik
heb enkel mijn akoestische gitaar.”
Waar zijn hart dan uiteindelijk ligt, bij
Babyshambles of bij Roses Kings Castles,
heeft maar één nobele respons: “In de muziek.” ¶
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‘t Is niet den ABC ...

... maar Ciné Privé!

Vier dagen lang zette Circa Cultuurcentrum Gent zich in om groot en klein naar
Ciné Privé te loodsen met een veelzijdig filmaanbod. Dit jaar probeerde men
daarbij naast de Belgische filmmakers ook de Bloemekenswijk in de bloemetjes
te zetten.

door Anemoon Soete en Bart Bruneel

Ciné Privé, een project dat al voor de derde
maal op poten werd gezet, laat je kennismaken met ongewoon filmtalent in een uitzonderlijke setting. De laatste factor werd dit
jaar ingevuld door de Bloemekenswijk waar
het toch wat aan rozengeur en maneschijn
ontbrak. Bij het begin van elke filmavond
behoorde het publiek de hartverscheurende keuze te maken tussen twee locaties die
bereikt zouden worden vanuit het Guislain
museumcafé. Wij lieten optie numero uno,
de film Persona non Grata, een verhaal over
priester en rebel Frans Wuytack met Chénesiaanse neigingen, toch maar links liggen.
1, 2, 3 en adem inhouden

De appreciatie van de Bloemekenswijk
werd bewerkstelligd door een wandeling
naar de cinema en place, een oude katoenspinnerij, a.k.a. de Uco-fabriek. Helaas geschiedde dit in barre weersomstandigheden
en zonder al te veel uitleg. “No time to waste,” dacht men bij Circa en al snel werden vijf
bandjes afgedraaid die reeds deelnamen aan
The one minute Belgian open. Daarbij werden
artiesten losgelaten om hun ding te doen in
60 seconden en geen hap naar adem langer.
We werden getuige een kerstman bij de negerkes, plasticineventjes en Errol Flyn in een
bevlogen pianomoment.
Een hilarisch en helaas fictief verhaal
van Stijn Meuris was de eerste in de reeks
kortfilmpjes. In Le Belge reis je naar Senegal
waar Yacouba Doumbouja strijd voert voor
de erkenning van zijn lapje grond als 11e
Belgische provincie. De liefde voor België
schitterde uit de raket van Kuifje in zijn
achtertuin. Wij hopen alvast dat anderen

Yacouba zullen volgen, zowel op het witte
doek als in het echte leven.
Bij het tweede relaas wordt schilder Pol
Bonduelle van (iets te) dichtbij geïnterviewd in het meest clichématige toneeltje
denkbaar. Het beeld van lijdende artiest in
een marcelleke met een wijnglas in de hand
en een helse spot erop gericht, zagen we al
meer. Wij stemmen voor Pol gepresenteerd
als een fris groentje, als Bonduelle, de verrassende kunstenaar van vandaag.
We hebben ook een boodschap voor
Erik Van Looy. Smijt uw gehele jury van
De Slimste Mens buiten en haal Monique,
Catherine en Luce binnen. Die drie bevallige wezens vormen de spil in het verhaal
van Winnie Bauwens. De vleugels van de

Belvédère, een documentaire met een hoog
Man Bijt Hond-allure, laat haar bewoonsters
aan het woord over hun dynamische kijk op
het leven aan de Watersportbaan.
Naar het einde toe kregen we Helden van
de Harmonie van Nele De Cat voorgeschoteld waarvoor zij de Ace Award 2009 voor
de Beste Vlaamse studentenkortfilm op het
Gentse filmfestival ontving. Hierin worden
de fanfarespelers van ‘Vrij en Blij’ gefilmd
in hun dagelijkse bezigheden en wordt er
treffend vastgelegd wat een mens toch kan
fascineren.
Vlokjes van beneveling

Aan de hels koude terugtocht naar het
Guislainmuseum kon Dixie Dansercoer
een puntje zuigen. Fortuinlijk genoeg konden we ons verwarmen aan Four Roses, een
korte langspeelfilm van Kris Demeester.
Wegdoezelend in de kussens die knus en
kriskras over de cinemazaal verspreid lagen,
doodden we samen met de twaalf hotelgasten in de film de tijd. Gefilmd in zwart-wit
en met een louter een focus op de absurd
banale gesprekken der hoofdpersonages,
deed de film wat denken aan vroege Jim
Jarmusch (Stranger Than Paradise, Coffee
and Cigarettes). Niet dat het ons nog wat uitmaakte. Naast onze kritische ingesteldheid,
werden één voor één ook onze andere hersenfuncties uitgeschakeld. De ijskoude, niet
opgewaardeerde Bloemekenswijk leek net
als de gladde terugtocht enorm veraf… Maar
hanteer steeds de visie, tevens dé gedachte
achter Four Roses: “As if you can kill time without hurting eternity.” — Thoreau. ¶

Toch niet zo privé, met al dat volk.
www.schamper.ugent.be

Liegende Reporter

foto Eveline Flamand & JVDD

prostituees palmen Ufo in

bb Sinds de toetreding van Bulgarije tot
de Europese Unie in 2007 heeft de Bulgaarse
maffia voet aan de grond gekregen in Gent.
Het penoze uit de voormalige Sovjetrepubliek
staat vooral sterk in de informele nachteconomie van de Overpoort. In Brussel hebben
ze dan weer greep op de prostitutie rond het
Noordstation.
Tot grote ontsteltenis van de Gentse recherche en Schamper breiden de activiteiten van de Bulgaarse maffia uit richting
Sint-Pietersnieuwstraat. Nog groter is de

www.schamper.ugent.be

consternatie omdat de pooiers één van de
universitaire gebouwen hebben geleased:
het nieuwbakken pronkstuk Ufo. Overdag
gaan er lessen door en ‘s avonds worden de
benedenverdiepingen langs de straatkant ingepalmd door lichtekooien. Hannah Maes
van de Gentse zedencel getuigt: “Jullie rector
is een heel aardige man en als iemand hem
rechtstreeks benadert, heeft hij het vaak
nogal moeilijk om nee te zeggen. Blijkbaar
deden de Bulgaren hem an offer he couldn’t
refuse …”

Met de besparingen waar de UGent voor
staat, hangen de afbetalingen van het Ufo
als een molensteen om de universitaire begroting. Hannah Maes: “Alle begrip voor de
penibele toestand van de universitaire kas,
maar een publieke instelling kan je natuurlijk niet met misdaadgeld financieren. De
rector lijkt mij in de eerste plaats een slachtoffer, je weet niet welke leverage die maffiosi
op hem hebben. Hopelijk vinden we hem
niet op een avond met zijn hoofd in een bord
goulash.” ¶
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film: ‘BRiGHT STAR’ vAn JAne CAmpion

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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