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studenten komen rector strot uit
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KORT
CV Begin september in hartje Gent. Een
niet nader genoemde bleke jongeman zit op
de stoep aan een huis in een niet nader genoemde Gentse straat. De zweetvijvers onder zijn oksels zouden aan de verzameling
kois van zijn nonkel Fred genoeg ruimte bieden voor een daguitstap, doch buiten waait
een frisse wind. “Er zijn geen zomers meer”,
zei zijn moeder nog, en ze verplichtte hem
een extra trui aan te doen. Na een race tegen de tijd en een treinrit met vertraging is
dit al het derde studentenkot waar hij op de
huisbaas zit te wachten. Die slechte zomer
had hem dan toch aan het studeren gezet zodat zijn beschamende examenresultaten uit
de eerste zit — die het resultaat waren van
al te veel studentenactiviteiten — vergeten
konden worden. Het contract van zijn kot
was echter door zijn razende vader al opgezegd. Een nieuwe zoektocht kon beginnen.
Nu wordt het toch tijd dat hij een geschikte
kamer vindt, want ook de start van het studentikoze academiejaar komt dichterbij.
Op 27 september zakt hij alvast af naar het
Openingsevenement van Filologica aan
de Blandijn, waarna hij zich zal bezuipen tijdens de afsluiter van de ESN Welcome Day
van het Erasmus Student Network. De dag
daarna doet hij het wat rustiger aan met de
Sterrenkijkavond van de Vereniging Voor
Natuurkunde op 28 september op de De
Sterre.
De niet nader genoemde bleke jongeman
kijkt voor de zevende keer op de klok van
zijn gsm. Hij moet straks nog naar de boekhandel om zijn eerste cursussen en zou een
uitstapje naar IKEA wel zien zitten om zijn
toekomstige stekje gezellig te maken. Dit
toekomstig stekje is echter net het probleem.
Het academisch kwartier is nu wel voorbij en
nog steeds is er geen kotbaas te zien. Bijna
wil hij zijn zoektocht opgeven wanneer een
kleine dikkerd met een grote zwarte snor
komt aangewandeld en hem de kamer laat
zien waar tussen bureau en kleerkast amper plaats is voor de niet nader genoemde
bleke jongeman z’n mager lijf. Alweer niets.

In de homes van de universiteit was er natuurlijk ook geen kamer meer vrij voor een
late beslisser als hij. Toch was hij van plan
om op 6 oktober naar de Openingsfuif van
Home Boudewijn te gaan. Al zijn er nog
mogelijkheden die avond, zoals de WiNaopeningsfuif in De Rector en een avond

vol spelplezier op de Open-Source Gaming
Night van de nerds van Zeus WPI. De niet
nader genoemde bleke jongeman zal zijn
zoektocht naar een kamer in Gent moeten
voorzetten als hij een plaats wil om uit te
rusten van al zijn studentikoze uitspattingen
… en om te studeren natuurlijk! ¶
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Alien vs. Predator

edito

Op 4 oktober plant de NSV! een debat tussen
Philip Dewinter (Vlaams Belang) en Abu Imram
(Sharia4Belgium) in auditorium I van de faculteit
Economie. De extreemrechtse achterhoede kijkt alvast vol verwachting uit naar de clash tussen de twee
‘titanen’ en een enkeling postte ter gelegenheid van
het evenement zelfs een aardig rijmpje op Facebook:
“Europa trots en vrij, de islamitische kolonist en zijn
haatkazerne horen daar niet bij!”. De rector weigerde
vorige week echter om het debat te laten doorgaan
in de faculteit, waarop de NSV! nog maar eens de
vrijheid van meningsuiting bedreigd zag en naar de
Raad van State trok. Op de site van de NSV! werden
alvast de parodiërende ‘Durf Debatteren’-stickers van
‘Censuurcollege Gent’ nog eens bovengehaald. Die
pittige rechtse humor toch.
De NSV! tovert het stokpaardje van de vrije meningsuiting nog maar eens tevoorschijn en verwijt
de universiteit bovendien dat ze “zwicht voor linkse
chantage”. Maar bij de motivatie van de rector om het
debat te weigeren wordt met geen woord gerept over
het thema van het debat, het gaat vooral over de veiligheid van de avond. Een debat organiseren tussen
Filip Dewinter en Abu Imram is dan ook een beetje
hetzelfde als Alien en Predator elk een micro te geven om eens ‘rustig te debatteren’ over het voortbestaan van de aarde. Het gesprek is gewoon gedoemd
om uit de hand te lopen. Wanneer de universiteit zijn
lokalen ter beschikking stelt voor het debat, moeten
er dus veiligheidsmaatregelen genomen worden om
ervoor te zorgen dat het auditorium heelhuids teruggegeven wordt. En daar wringt nu net het schoentje.
In februari organiseerde de NSV! in het ICC het colloquium ‘Europa Europees!’, waarbij het Citadelpark
voor de gelegenheid werd opgeleukt met een prikkeldraadafsluiting, enkele gepantserde politiewagens en
een aantal Voorpostmannetjes. Allemaal erg sfeerbrengend, maar je kan het de rector niet kwalijk nemen dat hij hetzelfde machtsvertoon liever niet naar
de universiteit brengt.
Wil de rector het debat veilig laten verlopen, dan
moet hij de faculteit Economie in de late namiddag
van 4 oktober afsluiten en een aantal lessen schrappen die op dat moment nog doorgaan. De rector kan
uiteraard ook zijn kop in het zand steken, het hele debat laten doorgaan zonder veiligheidsvoorzieningen
en bidden dat het auditorium niet gesloopt wordt.
Geen van beide scenario’s is in het financieel voordeel
van de universiteit. In het alternatief scenario besluit
de rector dus dat het niet de taak is van de universiteit om controversiële debatten van niet-erkende
studentenverenigingen in goede banen te leiden en
vraagt hij de NSV! om het debat dan maar elders te
organiseren. Terecht. ¶

foto Adriana Stuijt

Lise Eelbode

AWIS Toelatingsproeven zijn niet alleen om de hoek
van je kot een discussiepunt. Zelfs aan de andere kant
van de evenaar worden ze ervaren als een heikel punt
in het onderwijs. Dagen aan een stuk vinden er rellen
plaats in Zuid-Afrika, waarvan de meest recente in Port
Elizabeth, waar een universiteit gehuisvest is. Studenten
protesteren er tegen een proef op het einde van de middelbare school. Deze test kan vergeleken worden met
de Amerikaanse SAT’s. De resultaten ervan bepalen of
de student toegelaten wordt tot het hoger onderwijs. In
een land als Zuid-Afrika verlies je met een onvoldoende
op één test een pak opties.
Het probleem ligt echter niet bij de toelatingsproeven zelf, eerder bij de voorbereiding ervan. Door een
langdurige staking van leerkrachten en de sluiting van
scholen zijn de leerlingen verre van voorbereid. De staking die nu nog gaande is, begon op 18 augustus nadat
gesprekken over loonsverhogingen met de overheid stilvielen. In het totaal legden zowat 1,3 miljoen mensen
uit verschillende sectoren in Zuid-Afrika het werk neer.
Het protest van de leerlingen zelf begon met een
massale weigering om de toelatingsproeven in te vullen. Nu is er al sprake van met stenen bekogelde wagens,
stapels brandende banden en door vuur aangevreten
schoolbussen. Midden september werden 200 studenten gearresteerd op hun campus. Er werd niet getwijfeld
om tegen opstandelingen pepperspray, traangas en rubberen kogels te gebruiken. Voor een 17-jarige leerling
betekende zo’n rubberen kogel meteen het einde van
zijn carrière. Vlak daarna passeerde een Kill Bill door
het Zuid-Afrikaanse Wetstraatje, waardoor ‘beperkt’
dodelijk geweld vanwege de politie toegelaten zou worden. Meer en meer lijkt het land met zijn aparte historie
terug te keren op zijn stappen. ¶
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Een nieuw jaar,
een nieuw OER
Elk jaar veranderen er weer een hoop regels
aan de UGent. Omdat wij al lang niet meer
kunnen volgen, staken we ons licht op bij
Gertjan Dewaele, verantwoordelijke voor
onderwijs bij de Gentse Studentenraad.
door Jeroen De Mets
Welke concrete veranderingen zullen de
studenten dit jaar voelen?

“In de eerste plaats is er de implementatie van OASIS. Dat is een elektronisch
platform dat alle studentenadministratie
moet centraliseren. Als student betekent
dat bijvoorbeeld dat je je curriculum
moet bepalen via internet, maar ook dat
je puntenbriefjes en attesten gewoon zal
kunnen downloaden.
Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere wijzigingen. Zo bepaalt het onderwijs- en examenreglement (OER) nu dat
je een vak waarvoor je geslaagd bent
niet meer opnieuw kan afleggen. Een
andere wijziging is dat de studentenkaarten vanaf nu vijf jaar geldig blijven.
Dat is een besparingsmaatregel, waartegenover helaas geen verlaagd inschrijvingsgeld staat. Een laatste belangrijke
nieuwigheid is dat er eindelijk duidelijkheid is over wat een ‘billijke spreiding’
van examens is. Voor studenten in een
modeltraject moet er telkens 24 uur tussen twee examens liggen.”
Veel studenten en proffen hebben de indruk dat het onderwijs- en examenreglement
zo vaak wijzigt dat niemand nog exact weet
wat de regels zijn. Klopt die indruk?

“Dat moet ik toch relativeren. Het is
juist dat er heel wat wijzigt, maar het
gaat vaak over cosmetische ingrepen.
Als er al eens een inhoudelijke wijziging
www.schamper.ugent.be

is wordt die meestal gecommuniceerd.
Maar de fundamentele zaken zijn al jaren ongewijzigd.”
Een andere trend lijken strengere inschrijvingsvoorwaarden. Er is de bindende voorwaarde (wie tweemaal niet slaagt voor de
helft van zijn opgenomen studiepunten mag
een andere richting zoeken) en veel faculteiten maken de voorwaarden voor het volgen
van een geïndividualiseerd traject strenger.
Hoe kijk je tegen die evolutie aan?

“Het is juist dat na de flexibilisering
van de BAMA-hervorming de slinger
nu wat in de andere richting zwaait.
Enerzijds is dat goed, omdat het veel
studenten beschermt tegen onnodige
studieduurverlenging, maar anderzijds
moeten we opletten dat we niet té streng
worden. Zo mogen de credit(doel)contracten (losse inschrijving voor één vak,
n.v.d.r.) niet aan meer voorwaarden onderworpen worden.” ¶
Het onderwijs- en examenreglement is te vinden via www.ugent.
be/nl/onderwijs/administratie/
regelgeving. Voor wie niet graag
reglementen leest, is er ook het
Vademecum voor studenten,
waarin alle universitaire en decretale regelgeving op begrijpelijke
wijze staat uitgelegd.

Schamper zoekt volk!
Schamper zoekt (eind)redacteurs,
illustratoren, fotografen, lay-outers en
informatici. Eeuwige roem verzekerd!
Elke maandag om 20 uur houden we
redactievergadering in studentenhuis
De Therminal. Wees welkom!
Meer info op
www.schamper.be/werk of via
schamper@schamper.ugent.be.
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Commentaar?
Lezersbrieven en opinies zijn welkom
op schamper@schamper.ugent.be

Een handleiding van Gent
voor nieuwelingen
Een namiddag op stap met erasmussers

Het zijn mensen die je moet waarderen, die erasmussers. Ze zitten
boordevol culturele rijkdom, inzichten die we (nog) niet kennen en
spannende verhalen over verre oorden. En ze komen zo schattig over
wanneer ze hun beste Nederlands bovenhalen. Het is een hele
zoektocht als je net bent aangekomen in een vreemde stad.
U herinnert zich waarschijnlijk ook nog wel die eerste keer toen
u in Gent kwam, toen u dacht te verdwalen zonder enige vorm van
gids. Schamper zou Schamper niet zijn als we deze mensen niet enkele
van de mooie bekende en minder bekende plekjes van Gent zouden tonen.
We gidsen hen langs de as Sint-Pietersplein-Gravensteen, waar we hen
de voornaamste natjes en droogjes laten proeven.

foto Joost Vanderdeelen

door Hannes Maertens en Jeroen De Mets

We starten onze tour bij De
Gouden Saté in de Overpoortstraat,
een frietkot dat iedereen kent als de
Julien. Voor de mensen bij wie de bekende Gentenaar geen belletje doet
rinkelen: hij baat een van de weinige
frietkoten uit waar je ook om zes uur
‘s morgens frieten en bicky’s kan bestellen. We laten onze buitenlandse
gasten proeven van een groot pak
frieten met mayonaise en stoofvleessaus. Tiago hapt gretig de lekkernij
binnen en steekt zijn duim omhoog.
Victor denkt even na en velt nauwgezet zijn oordeel. Hij quoteert een
doordachte 8,5/10. Hij vindt het ideaal dat de frieten onder de saus liggen
en niet erboven, zodat hij zijn frietjes
kan laten glijden over de saus. De kater van de dag voordien speelt hem
vermoedelijk nog parten, want hij kan
hulp gebruiken om het bakje te ledigen. Julien himself geeft zijn schatske
Barbara zijn kaartje mee. De eer! Uit
Clara komt al die tijd niet het minste geluid en al snel komt de aap uit
de mouw: hoewel ze voor ons bezoek
al gegeten had, blijkt ze ondertussen
een heel bakje te hebben binnengewerkt. Respect!
Frituur De Gouden Saté, op de
hoek van Overpoort en de SintPietersnieuwstraat. Elke dag
open tot 7 uur ‘s ochtends.
We zetten de rondleiding verder
richting
Sint-Pietersnieuwstraat.
Clara uit haar bewondering voor de
Sint-Pietersabdijkerk. Ze vindt het
een prachtexemplaar. ‘t Zal wel zijn
da! De waterkanaaltjes vindt ze heerlijk om langs te kuieren.
Victor vindt de Gentse fietsvriendelijkheid een groot pluspunt.
Automobilisten zijn vriendelijker hier
en er zijn minder bergen en heuvels
waardoor het fietsen hier heel aantrekkelijk lijkt. En wij maar klagen
over de Blandijnberg. Er zijn slechts
twee dingen die aan Gent ontbreken
om de perfecte stad te zijn, vindt hij:
een strand en mooi weer.
Onderweg passeren we de pokkedure chocoladebar Quetzal en het
www.schamper.ugent.be

koffiehuis OR (den Or, zoals we zeggen), maar die laatste blijkt helaas
gesloten te zijn. Jammer, want in een
cappuccino had Victor wel zin.
We wandelen verder tot aan het
Emile Braunplein. Een vredesactivist
drukt Clara een flyer voor een betoging in de handen. Clara reageert enthousiast en wil aan meerdere acties
in Gent deelnemen. Is het niet mooi
hoe pol- en soccers elkaar zelfs over de
grenzen heen vinden?

Barbara De Kegel
Leeftijd: 18
Richting: 1e bachelor Rechten
Afkomst: geboren in België, woonde van
1999 tot september 2010 in Oost-Europa

Chocoladebar Quetzal,
Sint-Pietersnieuwstraat 99.
Op de meeste dagen open
van 12 tot 22 uur.
OR Espresso Bar,
Walpoortstraat 26.
Tijdens de week open
van 7.30 tot 17.30 uur.
Verderop stappen we voorbij Klein
Turkije. Onze gasten gniffelen bij het
horen van ‘little Turkey’ en denken dat
het om een klein wandelend kerstdiner gaat. We passeren er Ero-Swing,
de enige titties bar van Gent. “The only
one?”, reageert Victor. Schatergelach.
Het enthousiasme mindert echter
wanneer ze horen dat een pintje er
gemakkelijk 5 euro kost.
Ero-Swing, Klein Turkije 8.
De openingsuren kennen we
uiteraard niet, vuilaard!
Wanneer we over de SintMichielshelling wandelen, staan we
bovenaan de brug even stil om te
genieten van het idyllische uitzicht
op de drie torens, de Graslei en een
stuk van de Korenmarkt. Tiago laat
een spontane “amazing!” ontsnappen
en prompt komen de fototoestellen
boven.
Langs de trappen naderen we de
Graslei, waar je altijd terecht kan bij
mooi weer om met vrienden te genieten van een fles goedkope wijn of enkele halveliters. Het is een trekpleister
voor hippies en je kan er soms niet
wandelen zonder fucking stoned te
worden. Een zatte medemens springt

Tiago Rito
Leeftijd: 24
Richting: 3e master Geneeskunde
Afkomst: Portugal

Clara Pachon
Leeftijd: 27
Richting: 1ste master Pol&Soc
Afkomst: Colombia

Victor Milet
Leeftijd: 24
Richting: 3e master Geneeskunde
Afkomst: geboren in Brazilië, woont
sinds 1993 in Portugal

U
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al eens in de Leie en op de kade kan je een
gedicht van Paul van Ostaijen lezen. Tiago
en Victor vertellen dat ze hier al langsgekomen zijn. Ze zochten een emmer om te poetsen en kwamen pardoes in OdeGand terecht.
Concerten op het water, stel je voor! Wat ze
nog vreemder vinden, is dat oude mensen
hier ook bier drinken.
Onze tocht eindigt bij Het Waterhuis aan
de Bierkant. We laten onze uitgewisselde
vrienden van zes uitstekende Belgische bieren proeven: Duvel, Klokke Roeland, Orval,
Gruut, Tripel Karmeliet en Kwak. Victor
neemt met pretoogjes een foto van alle bieren samen. “This is not beer, this is culture.”
Tiago vindt Duvel niet mis, en fluistert dat
het ruikt en smaakt naar cannabis. Niet dat
hij daar ervaring mee heeft, want Portugezen
zitten blijkbaar vooral aan de hasjiesj. Orval
vindt hij ook geen mis biertje. Hij vertelt dat
de bieren hem doen denken aan het bier in
Portugal, omdat ze daar nu ook de overgang
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maken van blond naar donkerder bier. Hij
vraagt waarom er een ijzeren plakkaatje
hangt aan het glas van de Gruut. Wanneer
we hem zeggen dat je in de weerspiegeling
van twee bierkaartjes in het plakkaatje een
naakte vrouw kan zien, denkt hij dat we hem
in de maling nemen.
Barbara zegt dat de bieren onderling sterk
verschillen, en vindt ze scherp van smaak.
Victor genoot niet van zijn Kwak, het glas
vindt hij echter wel mooi. Hij zou geblinddoekt niet met zekerheid kunnen zeggen dat
het bieren zijn, omdat ze zulke speciale smaken hebben. Verder geeft hij de Portugese
visie op het klinken van glazen. Die houdt
in dat klinken alle vijf zintuigen betrekt bij
het drinken van een glas. We zien, ruiken en
proeven het bier, we voelen het glas, en door
te klinken horen we het bier. Azo.
Met enige schaamte geeft Clara toe
dat ze toch al wat in de wind is. Ook onze
Portugese vrienden krijgen kleine oogjes. Het

Dreupelkot laten we dan ook links liggen.
Jammer, want je kan er zo’n 150 jenevers proberen. Wie graag eens experimenteert, vindt
er peper- of witloofjenever. Wel niet vergeten
slurpen als je de glaasjes gaat halen.
Het Waterhuis aan de Bierkant,
Groentenmarkt 9.
Open tot de vroege uurtjes.
‘t Dreupelkot, Groentenmarkt 9.
Open tot Pol in slaap valt.
Plots werpen Tiago en Victor nog snel een
vraag in de groep. Of we geen matras of deken op overschot hebben? Ze blijken al twee
dagen op de grond te slapen, en merken toch
dat je daar enigszins stijf van wordt. We tonen ons van onze meest menslievende kant
en bieden hen een slaapzak aan. Onze hemel
was weer eens verdiend en het was dan ook
tijd om afscheid te nemen. Tot een volgende! ¶
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Homo Ludens *
Studeren is ook niet alles. Wie tegen het einde van het academiejaar niet hersendood wil zijn,
zoekt daarom best een zinnige nevenactiviteit. Wij zetten je alvast op weg. door Lise Eelbode

Fotografie
Zowel amateurfotografen als geoefende fotografietalenten kunnen
terecht bij Fotoklas. Fotoklas organiseert onder meer lessen over verschillende aspecten van fotografie – van
analoge fotografie tot Photoshop – en
regelt lezingen door bekende fotografen. Een vereniging waar je kritiek kunt
geven en krijgen op je foto’s en die af
en toe ook uitstapjes organiseert om in
groep foto’s te gaan nemen. Bonus: in
het studentenhuis De Therminal heeft
Fotoklas zijn eigen donkere kamer,
waarin je voor ongeveer € 10 per semester je eigen foto’s kan ontwikkelen.

Dans
De Gentse Universitaire Dansclub
(GUDc) organiseert zowel in de faculteit Wetenschappen als in het studentenhuis De Therminal swingende
danslessen. Het aanbod bestaat uit
Ballroom- en Latin-dansen, aangevuld met Salsa en Swing. De lessen
in de Therminal vinden plaats in de
Podiumzaal, die enkel met een glazen
wand afgesloten is van de gang van het
studentenhuis en de daardoor lopende
studenten. Wie niet van starende toeschouwers houdt: zwijg en dans verder.

Muziek
Zit er een symfonisch orkest in je
borst dat graag naar buiten wil stormen? Verschillende universitaire verenigingen proberen met alle macht het
opperste muzikale talent uit de studenten te halen. Zo kan je als muzikant

terecht bij het vrij recent opgerichte
Gents Universitair Harmonie Orkest
(GUHO) of bij het Gents Universitair
Symfonisch Orkest (GUSO). Wie liever zingt, kan zich aansluiten bij het
Gents Universitair Koor (GUK), dat
jaarlijks ook een koorreis naar het buitenland organiseert. Liever je longen
aan flarden blazen in een ouderwetse
fanfare? Studentenfanfare Ghendt
biedt je houvast in donkere tijden.

Toneel
Toneelspelers kunnen terecht
bij het studententheatervereniging
MaTRaK, een overkoepelende naam
waaronder verschillende regisseurs
hun eigen ding doen. Vorig jaar bracht
het MaTRaK-beestje onder andere een
Engelstalig toneelspektakel dat zich
afspeelde in Venezuela, een absurd toneel over ‘de zoektocht naar existentie’
en een meertalige experimentele theaterproductie onder de titel La Traque.
Wie graag auditie wil doen voor één van
de producties van het MaTRaK, kan
op donderdag 30 september naar hun
info-avond in De Therminal komen.

Sport
“Vanaf dit academiejaar ga ik elke
week joggen langs de Watersportbaan.”
Nieuwe studenten onderschatten vaak
hun eigen doorbijtvermogen en stellen
na enkele lesweken vast dat die voeten
zelden de weg naar de sportschoenen
vinden. Sportieve voornemens hebben
gelukkig meer kans op slagen wanneer je in groep sport, of wanneer je
te veel inschrijvingsgeld betaalt om
die reeks sportlessen zomaar voor

bekeken te houden. In het Universitair
Sportcomplex GUSB lokken ze je alvast met gratis proeflessen tijdens hun
Opendeurweek, van maandag 27 t.e.m.
donderdag 30 september. Er is keuze
tussen verschillende balsporten, dansvormen, vechtsporten, watersporten en sportieve trends als Zumba of
Body Flow. Wie graag zijn competitieve driften op een tegenstander botviert, kan verder zijn gading vinden bij
het Interfacultair Tornooi (IFT) en
het Interfacultair Kampioenschap
(IFK). Iets grootschaliger zijn de
Vlaamse Studenten Sportfederatie
(VSSF) en de Belgische Universitaire
Sportfederatie (BUSF).

Online
Fotoklas:
student.ugent.be/fotoklas
GUHO:
student.ugent.be/guho
GUK:
student.ugent.be/guk
GUSO:
www.guso.be
GUDc:
www.gudc.be
MaTRaK:
student.ugent.be/matrak
Studentenfanfare:
fkserv.ugent.be/~sf
GUSB:
ugent.be/nl/voorzieningen/sport

(* de spelende mens)

foto Joost Vanderdeelen

Stuvers vs. Pascal Smet
Op 13 september haalde De Presidenten, een spin-off van jongerenzender
Urgent.fm, Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet naar Gent. Schamper
was ook van de partij maar besloot de interviewopdracht te delegeren naar
enkele studentenvertegenwoordigers. Hieronder het resultaat.
door Joost Vanderdeelen
De stuverdelegatie bestond uit Raad
van Bestuur-stuvers Joeri Deryckere en
Wouter Degrève. Voorzitter van de Gentse
Studentenraad Tijs Vogelaere en GSR-leden
Gertjan Dewaele en Joachim Schouteten
waren ook aanwezig, maar hadden blijkbaar
weinig te vertellen. (Voor meer informatie
over de GSR, zie kader.)
Het duurde evenwel een tijdje alvorens
we de minister te pakken kregen. 13 september was immers ook de dag waarop
de Vlaamse pers uitpakte met koppen als
“Watervalsysteem van ASO, TSO en BSO
verdwijnt” en “Smet stelt ingrijpende hervorming secundair onderwijs voor”.
Joeri: In de pers verscheen vandaag dat u
het secundair onderwijs wil hervormen en daarmee vooral het watervalsysteem wil bestrijden.
Transporteer je dat systeem op die manier naar
10
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het hoger onderwijs? Er zijn immers steeds meer
studenten die aan de universiteit beginnen, merken dat het niet lukt en dan een professionele bachelor starten.

“Nee, want zoals je zelf zegt, is die waterval er al voor een stuk. Met de hervorming
willen we vooral veel meer aandacht hebben voor de schoolloopbaanbegeleiding. We
willen jongeren al op jongere leeftijd leren
kiezen. Zo krijgt elke leerling een portfolio waarin zijn vroegere schoolcarrière, zijn
interesses enz. opgenomen zullen worden.
Op basis daarvan kan je dan samen met je
ouders en de klassenraad op achttienjarige
leeftijd een heel goede, weloverwogen studiekeuze maken.
Of er steeds meer watervalstudenten
zijn, is trouwens niet zeker. We moeten eerst
zien wat de definitieve cijfers zijn. De voorlopige cijfers dit jaar tonen zelfs eerder het

omgekeerde aan, namelijk dat het aantal
inschrijvingen in de hogescholen stijgt. Dat
noemt men dan het zalmprincipe: eerst een
professionele bachelor, dan een schakelprogramma en dan een academische master.
Dat we eerder die richting uitgaan op dit
moment is eigenlijk ook zo slecht niet.
Ik vind het wel belangrijk dat iedereen
die vindt dat hij academisch onderwijs wil
volgen, ook die kans krijgt. Sommigen pleiten ervoor om een selectieproef in te voeren.
Dat vind ik geen goed idee: dat is niet democratisch. Je kan ook ‘naar een selectieproef
leren’ — iets waar mensen uit sociaal-economisch zwakkere milieus minder gemakkelijk
in zullen slagen.”
Joeri: Staat het systeem van het leerkrediet
daar dan niet haaks op? Dat is immers een systeem dat vertraging in het studieproces afstraft.
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Wouter: Ook mensen die een verkeerde keuze maken worden zwaar afgestraft — terwijl u
kiezen zo belangrijk vindt.

“Ja, maar als ze verkeerd kiezen, betekent dat dat ze te hoog kiezen. En je moet
niet te hoog kiezen. Ik denk dat je moet kiezen aan de hand van jouw talent en hoe je
dat wil ontwikkelen. Velen kiezen te hoog
omdat ze vinden dat een universitair diploma beter is dan een professionele bachelor,
terwijl dat onzin is – een doorsnee jurist
verdient minder dan een goeie loodgieter.”
Joeri: Er is ook nog altijd de perceptie die
heerst bij de bevolking.

“Vandaar dat we dat moeten doorbreken, onder andere door de afschaffing van
ASO, TSO en BSO. Binnenkort gaan we
mensen uit de marketing, de media, het
onderwijs en de arbeidswereld samenbrengen om na te denken over hoe we die
beeldvorming kunnen doorbreken. En dat
gaat niet op één-twee-drie, want dat is dertig jaar vooroordeel dat er ingebakken zit.
Maar ik geloof wel dat mensen en samenlevingen kunnen veranderen.”
Wouter: Wat mij het meest zorgen baart, is
de haalbaarheid ervan. Men heeft nu al moeite
om te differentiëren in het lager onderwijs.

“Als je in iets gelooft, is alles haalbaar.
En dat gaan we nu met de mensen op het
veld uitwerken. Maar het is heel belangrijk
dat de consensus groeit dat we het op die
manier doen. Voor elk probleem is er een
oplossing. Voor elke uitdaging is er een
antwoord. En dat is echt zo.”
Joeri: Binnenkort komt er een evaluatie van
het leerkrediet. Welke punten zou u er zelf aan
willen veranderen?

“Daar ga ik niet op vooruitlopen. Als je
een evaluatie doet, moet je die evaluatie
serieus nemen. Ik heb daar natuurlijk zelf
ideeën over, maar ik heb geleerd in het
onderwijs dat een onderwijsminister niet
te pas en te onpas z’n eigen ideeën moet
lanceren. Laat ons gewoon de evaluatie
afwachten.”
Wouter: Ik vind het leerkrediet een zeer asociale maatregel — en dat vanuit een partij die
het sociale hoog in het vaandel draagt.

“En waarom vind je dat een asociale
maatregel?”
www.schamper.ugent.be

Wouter: Iemand die iets te lang twijfelt en na
twee jaar universiteit met een lege rugzak zit, is
afhankelijk van de goodwill van de instelling zelf
of hij verder mag gaan of niet. Of je moet, zoals
in Leuven bijvoorbeeld, dubbel inschrijvingsgeld
betalen. Iets wat mensen uit een economisch
mindere positie benadeelt.

“Welja, ik vind het heel belangrijk dat
mensen leren kiezen, juiste keuzes maken,
maar ook de verantwoordelijkheid dragen
van keuzes. Leerkrediet is ook een maatregel die enkel die mensen treft met een
echt héél traag studieproces. Ik ben het er
alleszins niet mee eens dat het een asociale maatregel is.” (Fun fact: op de faculteit
Letteren & Wijsbegeerte werden dit jaar al
zo’n 400 mensen geweigerd wegens te weinig
leerkrediet. Meer daarover in de volgende
Schamper, n.v.d.r)
Joeri: De regering heeft zware besparingen
aangekondigd, terwijl het mij lijkt dat de hervorming van het secundair veel geld zal kosten.

“Als ik nu kijk, zit het budget dat we vrijmaken voor het secundair onderwijs boven het Europees gemiddelde. Ik zeg niet
dat ze minder geld moeten krijgen, versta
me niet verkeerd, maar ik stel wel vast dat
we boven het Europees gemiddelde zitten.
De afgelopen jaren is er ook de gewoonte ontstaan: ‘Als je iets wil hervormen, kost
het altijd meer geld.’ Terwijl hervormen
niet altijd meer geld moet kosten. Dat doet
me een beetje denken aan mijn voorganger
als vluchtelingencommissaris. Die was ook
altijd aan het roepen dat hij geen geld had
om te hervormen en de asieldossiers op
tijd te behandelen. Dan ben ik er gekomen
en hebben we die wel op tijd behandeld. Ik
denk dat we ons allemaal de vraag moeten
stellen: gaat het geld dat we uitgeven naar
de juiste dingen?
We hebben in het secundair onderwijs
op dit moment trouwens 800 studierichtingen. Als we dat aantal zouden verminderen
tot 200, gaat er al heel veel geld vrijkomen
dat we in die hervorming kunnen steken.”
Gertjan: En in het hoger onderwijs? De integratie van de academiserende richtingen, de
tweejarige master, dat kost toch allemaal veel
geld.

“Ja, maar de regering heeft beslist dat er
deze legislatuur 42 miljoen extra naar het
hoger onderwijs gaat juist om de integratie

Stuvers,
c'est
quoi
ça?
AWIS, JDM De Raad van
Bestuur is the top of the bill,

het hoogste bestuursorgaan
van de unief. Naast enkele vertegenwoordigende studenten
kunnen zowel de rector, de vice-rector als een selecte groep
proffen hier hun zegje doen. Bij
de vergaderingen wordt onder
meer vastgelegd welk wetenschappelijk onderzoek groen
licht krijgt, welke academische
veranderingen er zullen worden
doorgevoerd en vooral: hoe dat
alles gefinancierd zal worden.
De Sociale Raad, een orgaan
dat zoals de Raad van Bestuur
op centraal niveau werkt, bevat
vier rechtstreeks verkozen studenten, maar ook drie studenten uit de Raad van Bestuur en
één afgevaardigde van de studentenverenigingen. De leden
van deze raad houden zich bezig met de sociale voorzieningen van de universiteit.
De Gentse Studentenraad
(GSR) is het orgaan dat alle
centrale en facultaire stuvers
verenigt. De GSR is vooral een
overlegorgaan, maar beheert
ook een fonds van 260 000
euro, waarmee bijvoorbeeld
de Student Kick-Off en de gele
fietsen worden gesubsidieerd.
De alledaagse werking ligt bij
het dagelijks bestuur, dat vooral beleidsvoorbereidend werk
verricht, maar waarbij je ook
terecht kan met elk probleem
omtrent de universiteit. ¶

U
te betalen. Dat zijn de prioritaire keuzes die we gemaakt hebben.”
Onderzoekscultuur
Joeri: Een tendens die we ook steeds vaker zien bij
universiteiten, is dat de nadruk er meer en meer op onderzoek ligt, omdat er zo meer geld binnenkomt. Op die
manier lopen we met de universitaire instellingen het risico dat onderwijs minder belangrijk wordt.
Wouter: Proffen worden gehonoreerd op het feit dat
ze onderzoek doen. Nooit worden ze gehonoreerd op
het feit dat ze onderwijs doen, terwijl de onderwijstaak
aan een universiteit van fundamenteel belang is. Dat is
toch geen goede zaak?

“Een universiteit bestaat zowel uit onderwijs
als onderzoek. Dat is de dubbele pijler. Als de
vermindering van het belang van onderwijs een
ongewenst neveneffect zou zijn van het financieringsdecreet, dat we overigens ook gaan evalueren,
dan zullen we dat corrigeren. Maar op dit moment
bereiken mij geen berichten dat dit zo zou zijn. Als
jullie vinden dat dat wel zo is, dan moeten jullie
dat documenteren. En dan nemen we dat mee in
de evaluatie.”
Joeri: Het nijpend tekort aan studentenkamers is al
jaren een hot topic. Het probleem is dat die materie zowel
op lokaal, gewestelijk en federaal niveau speelt. Worden
er initiatieven genomen om die drie niveaus samen te
brengen en te kijken naar een gezamenlijke oplossing?

“Ik denk dat je in Gent in een specifieke situatie
zit: door de groei van de universiteit en de hogescholen is de druk op de stad zo groot geworden
dat een veel grotere uitbreiding voor de stad heel
moeilijk wordt. Dat is een fysieke beperking die je
hebt en waar je mee zit. Dat terwijl er in Brussel
of in Antwerpen bijvoorbeeld gemakkelijk studenten zouden kunnen bijkomen.” (Fun fact n° 2: volgens De Standaard van 20 september zijn er zowel in
Brussel, in Antwerpen als in Gent slechts 3% van de
koten nog beschikbaar, n.v.d.r.)
Nu, studentenhuisvesting is iets waar wij niet in
tussenkomen. Dat is een affaire van lokale overheden. Wij geven wel geld voor studentenvoorzieningen, maar hoe het besteed wordt, is een zaak van
hier.”
Wouter: Tot slot een beetje chauvinisme, dat is altijd
leuk om mee te eindigen. Er bestaan al lang geruchten
dat de UGent in vergelijking met de K.U.Leuven ondergefinancierd is, deels vanwege die beroemde financieringswet. Klopt dat, en hoe zit dat voor de toekomst?

“Als dat klopt, dan is het aan de universiteit van
Gent om mij daarvan te overtuigen.” ¶
12
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Resto's, een flinke hap
uit universitair budget

◉

“DURF gezond, gevarieerd en evenwichtig ETEN”, luidt het motto van
de Gentse studentenresto’s. Wat
studenten echter niet beseffen, is
dat ze de UGent al jaren de oren
van de universitaire kop vreten.

AWIS, JVDD Ex-studentenvertegenwoordiger Geert Cleuren
gebruikte de studentenresto’s als case study in een economisch
onderzoek voor zijn masterproef. Niet helemaal onverwacht
blijkt daaruit dat de universitaire resto’s niet bepaald winstgevend zijn.
Nemen we eerst even De Brug onder de loep. De grootste
en meest bezochte resto van de UGent kan vooral dankzij die
populariteit de verliezen binnen de perken houden. In oktober 2009, overigens één van de topmaanden, sloot De Brug
af op ‘slechts’ 25,9% verlies. De andere reus onder de restaurants, de Overpoort, scoort met 75% een stuk slechter, maar
Sint-Jansvest verovert de eerste plaats met — verslik je niet
in je broodje Hawaï — 103,4% verlies. Al moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat de resto’s nooit bedoeld waren
als big business, maar louter het label van ‘service’ verdienen.
Toch is Cleuren scherp voor de slechtst draaiende resto’s: SintJansvest, nochtans dé plaats om ’s middags af en toe prof.
Georges Martyn te spotten, zou beter gisteren zijn deuren gesloten hebben. De Overpoort idem dito.
De resto’s zijn dan wel bedoeld als sociale voorziening, toch
blijft de universiteit manieren zoeken om de kosten te drukken. Over de jaren heen werden al aanpassingen doorgevoerd
in De Brug, waardoor het hele proces van kookplaat tot afwas
sneller en dus goedkoper verloopt. In het kader van zijn thesis draaide Cleuren even mee aan de andere kant van de toog,
naast de doorgewinterde medewerkers. Hij concludeerde dat
aan zaken als aankoopkosten niet veel kan worden veranderd,
maar dat er bij de afwas wel verbeteringen mogelijk zijn. Om
die reden werd trouwens eerder al besloten servettendispensers te plaatsen, opdat uw lompe medemens er geen vijfendertig van een stapeltje zou gritsen om later talrijk op zijn plateau
achter te laten — servetten van plateaus verwijderen kost immers tijd en dus geld.
Ook tijdschriften moeten er volgens Cleuren aan geloven:
zou het van hem afhangen, dan verdwijnen de Metro‘s, Guido‘s
en Schampers in de ingang van de resto’s. Die kleven namelijk
nog hardnekkiger aan je plateau dan een servet.
Je hoort het dus: laat deze Schamper niet liggen, maar steek
‘m in je rugzak. Zo hebben je vrienden er ook nog wat aan. ¶

www.schamper.ugent.be
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Make-over geen garantie op succes
Ondanks een grondige make-over, greep de Braunschool naast de jackpot in
de Vlaamse Monumentenprijs. De hoofdprijs heeft dit gebouw van de faculteit
Rechtsgeleerdheid niet gewonnen, maar het mag toch best fier zijn op zijn
laureatenstatus.

door Barbara De Kegel

De Monumentenprijs wordt elk jaar toegekend aan een privé- of overheidsinitiatief
met een bijzonder belang of belangrijke verdiensten op het gebied van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Dit jaar
waren er in totaal 53 kandidaten en daaruit werd uiteindelijk een laureaat voor elke
Vlaamse provincie gekozen. Met de restauratie en herbestemming van het kasteeldomein Pietersheim (gelegen te Lanaken) tot
bezoekerscentrum gingen de Limburgers
met de grand prize van 15 000 euro lopen. Als
een van de laatste vijf kreeg Gent toch een
mooie prijs van 2500 euro cadeau.
Een korte les geschiedenis

De Emile Braunschool was oorspronkelijk, dan hebben we het over de jaren 16601773, een jezuïetenklooster en -college. De
jezuïeten waren uitgenodigd door de Gentse
schepenen om onderwijs te geven in de stad.
Dat bleek al snel populair. Door het groeiende aantal studenten en met behulp van
de financiële steun van het stadsbestuur,
kochten de jezuïeten huizen om hun lokalen
en patershuis uit te breiden. Het kloostergebouw van 1633 had alles om aan de wensen
www.schamper.ugent.be

van een student te voldoen; een brouwerij,
een bakkerij, een keuken en een bibliotheek.
Het onderwijs bestond voornamelijk uit retorica, poëzie, grammatica en Latijn. De
wetenschappen bleven in die tijd wat in het
donker liggen.
Vanaf de 18de eeuw ging het downhill
met het jezuïetencollege. De Braunschool
heeft dan even gediend als Koninklijk
College en als gebouw voor de Raad van
Vlaanderen (lange tijd het hoogste gerechtshof in de Nederlanden) voor het in 1817 de
locatie werd van de eerste lessen van de
Rijksuniversiteit Gent. Tegen die tijd had de
kerk plaats gemaakt voor een aula van de
universiteit en had het gebouw zijn hedendaagse naam gekregen. Het werd genoemd
naar de toenmalige burgemeester van Gent.
Het allereerste academiejaar telde de universiteit maar 190 studenten en vier faculteiten:
Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid,
Wetenschappen en Geneeskunde. Dat is wel
anders vandaag!
De Facelift

Nu, bijna 200 jaar later na die eerste lessen,
heeft de Braunschool een verdiende make-

over gekregen. Die was al in het begin van de
zomer afgerond en viel een week geleden te
bewonderen op de Open Monumentendag.
De architecten en archeologen onder u vragen zich waarschijnlijk al af wat er dan precies veranderd is aan die Braunschool. Het
glansnummer is ongetwijfeld het sierplafond
in de bibliotheek dat een eeuw geleden was
verwijderd en nu pas terug op zijn plaats is
gebracht. Dit kunstwerk staat op naam van
Jan-Christian Hansche, een Vlaamse artiest die actief was tijdens de tweede helft
van de 17de eeuw. Bezoekers getuigen alleszins van een stijve nek. Verder zijn er door
de restauratie nieuwe fresco’s ontdekt en
heeft de Braunschool een paar eigentijdse
toevoegingen gekregen. De nieuwe vleugels
die er gekomen zijn dienen als uitbreiding
van de Rechtsfaculteit en bestaan vooral uit
kantoren en vergaderzalen. De restaurateurs
waren niet bang om ook met moderne materialen te werken en de Braunschool is nu
een harmonieuze mengeling van nieuw en
oud geworden. Rechtenstudenten zullen er
dit jaar ook wel een paar stukken moderne
kunst tegenkomen. ¶
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Dubbel Plezier...
De nieuwe lijnen 42 en 44
vervangen je campuslijn 8

42

44

Al je favoriete bestemmingen
via lijnen 42/44:
• Blaarmeersen
• Station Gent Sint-Pieters
• Rectoraat en Technicum
• Ingenieurswetenschappen (J. Plateaustraat)
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde
(Tweekerkenstraat)
• Studentenrestaurants De Brug en Overpoort
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
(Blandijnberg, Rozier)
• Adviescentrum voor studenten (Sint-Pietersplein)
• Overpoort
• Kinepolis
• Zuid

Je campuslijn 8 is vervangen. Oké, maar wat betekent dat voor jou?
Met de nieuwe lijnen 42/44 reis je nog steeds om het half uur rechtstreeks van het station Gent Sint-Pieters
naar de studentenbuurt. Maar dat is niet alles: met lijn 44 bereik je de campus Diergeneeskunde. En de
Blaarmeersen? Daar raak je ook moeiteloos met deze 2 nieuwe lijnen. Over dubbel reisplezier gesproken...

Meer weten over de lijnen 42 en 44 en het nieuwe laatavond- en nachtnet in Gent?
• Surf naar www.delijn.be/gent
• Of bel De LijnInfo op 070 220 200 (€0,30/min)
• Of ga langs in een Lijnwinkel

Ook in Gent:
nieuw laatavond-en nachtnet
Na 23 uur is er het een en ander veranderd aan
het aanbod van De Lijn in Gent.
Zo is er een nieuw laatavondnet en
is het nachtnet aangepast.

Dit moet je weten over het laatavondnet:
•
•
•
•

Van 23 tot 2 uur, in de week én het weekend
7 nieuwe lijnen: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
enkel bussen, geen trams
om de 45 minuten een rit.

Dit moet je weten over het nachtnet:
•
•
•
•
•

van 1.45 tot 4.45 uur, enkel op vrijdag- en zaterdagnacht
centraal opstappunt is Gent Zuid
er zijn geen lijnen weggevallen en de reiswegen zijn behouden
de nachtlijnen N1 , N4 en N6 rijden om de 90 minuten i.p.v. om de 45 minuten
de nachtlijnen N2 , N3 en N5 zullen nog maar tweemaal uitrijden.

Info www.delijn.be/gent - 070 220 200
€ 0,30/min

Gespot: cultuurcheques
ddm Na een deugddoende zomervakantie, waarin we onszelf al eens een luie dag of
honderd hebben toegestaan (studeren voor
al dan niet talrijke herexamens even buiten
beschouwing gelaten), is met het nieuwe academiejaar het grote werk weer aangebroken.
Omdat het recht van elke student op een
regelmatige dosis ontspanning vooralsnog
wacht op definitieve verankering in internationale mensenrechtenverdragen, springen
onze Alma Mater, alle hogescholen, de Stad
Gent, de Gentse cultuurhuizen en CJP ook
dit jaar in de bres met een lading cultuurcheques voor Gentse studenten. In Antwerpen
hebben ze ’t schijnt een gelijkaardig project
op poten gezet. Het hoeft zelfs niet retorisch
gevraagd waar die hun mosterd zijn gaan halen … Soit, we dwalen af !
De leegheid van de gemiddelde studentenportemonnee is niet langer een excuus

om leeghoofdigheid — leerstof en alcohol
niet te na gesproken — te rechtvaardigen.
Voor 10 luttele euro’s kan iedere culturele
vezel in je lichaam zijn noden schaamteloos botvieren op honderden deelnemende
evenementen.
Het systeem is simpel: voor je geld krijg
je een cultuurchequevoucher met een unieke registratiecode. Deze code valideer je op
www.cjp.be/gent. Een week later vind je in
je brievenbus 5 cultuurcheques op naam en
een CJP-cultuurchequecard. Met die card
— zeg nooit zomaar ‘kaart’ tegen een ‘card’
— bewijs je dat jij de rechtmatige eigenaar
bent van de cultuurcheques. Zo wordt misbruik ervan vermeden. Bovendien blijft de
cultuurchequecard de eigenaar ervan ook
cultuurvoordeel opleveren lang nadat diens
cheques zijn opgebruikt, zowel binnen als
buiten Gent. Tot slot wordt er ook een funky

CJP-gids bijgeleverd, opdat je te allen tijde zou weten waar je heen kan met al die
cheques.
Zit er een cultuurwoelrat in jou waar
geen verdelger tegen is opgewassen? Maak
je graag indruk op je vrienden met esoterische recensies van de allernieuwste belevenissen in town? Of ben je het integendeel beu
die pompeuze betweters te moeten aanhoren zonder hen van een gewiekste repliek te
kunnen voorzien? Rep je dan als de vliegende
bliksem om je portie cultuurcheques! Voor
de snelle UGent-student: cultuurchequevouchers zijn verkrijgbaar in studentenhuis
De Therminal en tijdens de Student Kick-Off.
Andere verkooppunten, deelnemende cultuurhuizen en alle denkbare informatie ligt
voor het grijpen op www.cultuurcheque-gent.
be of in het keihandige foldertje. Zolang de
voorraad strekt. ¶
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Geboortedatum? 11 december 1959
Woonplaats? “Overmere, een dorpje van 3.000 inwoners waarvan het enige vermeldenswaardige feit is dat
daar in 1798 de Boerenkrijg ontstaan zou zijn.”
Kinderen? “Drie zonen, iets wat mijn vrouw mij nog
altijd verwijt.” (lacht)
Combinatie kinderen en werk? “Mijn vrouw en ik
hebben zelfstandigheid als opvoedingsprincipe altijd
zeer hoog in het vaandel gedragen. Toen de kinderen
klein waren, heeft zij haar beroepsactiviteiten tijdelijk op
een laag pitje gezet, maar in het secundair zijn onze zonen alle drie naar het internaat geweest.
De enige interferentie tussen mijn job en mijn kinderen was toen mijn oudste zoon rechten ging studeren.
Voor de eerste les had mijn zoon gezegd: “Pa, je schijnt
nogal formeel te zijn en je les te beginnen met ‘Dames
en heren’. Doe dat alsjeblieft niet.” En natuurlijk, een paar
dagen later begin ik mijn les met ‘Dames en heren, mijn
naam is …’.”
Wat wou u worden als kind? “Bakker, zonder enige
twijfel. En ik baal nochtans van taarten, ik lust enkel carré confituurkes.”
Waarom bent u decaan geworden? “Ik beschouw
mezelf als een workaholic, ik werk zeer graag. In 2006
werd ik directeur Onderwijsaangelegenheden en liet ik
mijn faculteit grotendeels achter me. Toen mijn faculteit
mij in 2008 terugriep met de vraag om decaan te worden,
ben ik daarop ingegaan en heb ik mijn DOA-mandaat
vroegtijdig beëindigd.”
Ambities? “Persoonlijk zou ik graag een groter stuk
van de wereld zien. Ik ben al twee keer in Afrika geweest
en dat heeft me twee keer zeer sterk gecharmeerd. Op
professioneel vlak ben ik zeer gelukkig. Al zou ik graag
wat meer wetenschap kunnen doen, eens een goed handboek schrijven in het vakgebied waar ik werk.”
Moeilijkste beslissing uit uw carrière? (denkt lang
na) “Waar ik het meest over getwijfeld heb, is de beslissing om mijn doctoraatsonderzoek aan te vangen en mijn

deeltijds assistentschap van 50% uit te breiden naar 80%.
De morele verplichting die dat doctoraat met zich meebracht, heeft mij het langst doen twijfelen. Jezelf drie jaar
opsluiten, dat is niet niets. Maar ik heb er geen spijt van.”
U moet aan de UGent één faculteit afschaffen.
Welke? “Elk antwoord dat ik nu ga geven, gaat mij minstens één vijand opleveren. Het lijkt me misschien beter om een unief af te schaffen. In Hasselt bijvoorbeeld
startten twee jaar geleden 240 studenten met de bachelor
Rechten, waarvan slechts 40 studenten ‘afgenomen’ werden van andere universiteiten. Het grootste deel waren
dus studenten die niet naar de universiteit zouden gaan,
ware het niet dat er één in hun achtertuin werd opgericht.
Dat lijkt me absoluut geen goede zaak.”
De NSV! wil een debat organiseren aan uw faculteit. Mogen ze? “Gelukkig beslist de rector daarover en
niet ik, maar ik zou als goede bewaarder van het patrimonium van de faculteit heel beducht zijn voor de mogelijke
gevolgen van zo’n debat. Freedom of speech is uiteraard
een heel belangrijk beginsel, maar dat is ook niet absoluut en moet in balans zijn met andere fundamentele
rechten en vrijheden. Veel zou dus afhangen van het onderwerp van de voordracht.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen, en
ik ben er ook nooit door gevraagd. Ik ben wel lid van de
Orde van den Prince, een vereniging die het uitdragen
van de Nederlandse taal en cultuur voorstaat.”
Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “Aan
onze universiteit zitten een aantal ambitieuze vrouwen,
maar blijkbaar is dat fameuze glazen plafond er nog
steeds. Dat vind ik spijtig, want vrouwen kunnen een aantal dingen nuchterder benaderen dan mannen. Al overweeg ik nu ook geen geslachtsoperatie.” (lacht)
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke positie speelt u? “De plaats die ik altijd gehad heb —
ik ben heel slecht in voetbal, verdediger. Met Geert De
Soete in de goal, want die kan het luidste roepen.” ¶

Decaan van de Week

5

Om de twee weken reikt Schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit in
ruil voor een kort gesprek. Deze week: prof. Piet Taelman van de faculteit Rechtsgeleerdheid, omdat de Emile
Braunschool zo mooi gerestaureerd werd (zie blz. 13). door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver

Inschrijvingscijfers:
facepalm!
Neem deel aan
WORLDMUN 2011
in Singapore!

Na het recordjaar 2009 zou de UGent dit jaar
de kaap van 6000 nieuwe studenten niet overschrijden. Uit verschillende hoeken hoor je allerhande theorieën en verklaringen. Hoog tijd
om feit van fabel te onderscheiden.
door Marion Van Hecke

Elk jaar stuurt onze universiteit een delegatie studenten naar WorldMUN,
de meest internationale
simulatie van de Verenigde
Naties ter wereld, onder de
naam UGentMUN.
Neem vóór 18 oktober deel
aan de selectieprocedure en
wie weet word jij in maart
diplomaat voor een week in
Singapore!
Alle UGent-studenten komen in aanmerking.

Infoavond:

Dinsdag 5 oktober,
Blandijn, Auditorium A

23 september 2010
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Aantal generatiestudenten op 23 september in:

Meer informatie op
www.ugentmun.ugent.be

23 september 2009

Aantal generatiestudenten per faculteit
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verschil (%)

Farmaceutische wetenschappen (FW)

237

200

37

18,5%

Diergeneeskunde (DI)

284

260

24

9,2%

Rechtsgeleerdheid (RE)

830

767

63

8,2%

Bio-ingenieurswetenschappen (BW)

224

211

13

6,2%

Economie en Bedrijfskunde (EB)

559

538

21

3,9%

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW)

705

716

-11

-1,5%

Letteren en Wijsbegeerte (LW)

926

942

-16

-1,7%

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GE)

967

992

-25

-2,5%

Ingenieurswetenschappen (IrW)

494

528

-34

-6,4%

Wetenschappen (WE)

411

492

-81

-16,5%

Politieke en Sociale Wetenschappen (PS)

399

537

-138

-25,7%

www.schamper.ugent.be

achter
k lap
Smarties en wieleroutfits

Het aantal generatiestudenten, de massa
18-jarigen die vers van de middelbare schoolbanken komt, is sinds 2000 met ruim dertig
procent gestegen. Ook het aantal studenten
dat doorstroomt uit professionele bacheloropleidingen is goed voor een aandeel van
ruim 600 studenten. 2009 was een recordjaar: 6134 ongerepte jonge hersenen en ruim
2000 doorstromers voegden zich bij de Gentse
universiteitsfamilie.
Sinds augustus 2010 luiden overal de alarmbellen. Waar de teller in 2009 op hetzelfde moment al op ruim 2600 nieuwe inschrijvingen
stond, bleef die deze zomer steken op een
‘schamele’ 2347. Kan het zijn dat de universiteit aan aantrekkingskracht moet inboeten?
Zijn nieuwe studenten meer geneigd een opleiding te kiezen die werkzekerheid biedt in
plaats van een prestigieus masterdiploma te
behalen?
Beebies!

Historisch gezien is deze trend niet meer
dan logisch. De laatste opflakkering van het geboortecijfer was in 1991, toen 123 554 nieuwe
Belgen het levenslicht zagen. Wie even meerekent, weet dus ook dat die kinderen in 2009 de
gezegende leeftijd van achttien bereikten en
dus aan een hogere opleiding begonnen- logica kan soms geweldig zijn. Sinds 1991 dalen
de geboortecijfers echter. Als je weet dat er in
2007 ‘maar’ 67 862 wolkjes geboren werden,
kan de rector nu alvast een speech voorbereiden voor de rampzalige cijfers van 2025.
www.schamper.ugent.be

Het is dus onnodig om te
beginnen dramatiseren. Rector
Paul Van Cauwenberge wist
bij een toespraak half september nog te zeggen dat de inschrijvingen dit jaar vijf dagen
langer duren dan gewoonlijk.
Wie de grafiek erbij haalt, merkt
dan ook een stijgende lijn sinds
de laatste dagen, maar de cijfers
van vorig jaar evenaren is niet
meer dan utopisch. Op 20 september had de UGent 5763 nieuwe inschrijvingen en 489 aanmeldingen
voor schakelprogramma’s.
De studentenpopulatie moet
ook niet te snel juichen. De kans dat
je minder lang moet aanschuiven in
studentenresto’s of tijdens den blok
gemakkelijker een plaatsje zal kunnen veroveren in de Boekentoren
of De Therminal, is bijzonder klein.
Ook al hebben we cijfermatig minder
inschrijvingen aan de universiteit, de
hogescholen doen het uitzonderlijk
goed dit jaar. Arteveldehogeschool
haalt een stijging van ruim twaalf procent. KAHO Sint-Lieven schreef tot nu
toe acht procent meer studenten in en
Hogeschool Gent klokt voorlopig af op
een stijging van vier procent. De kans
is dus groot dat de volgende tong die in
uw mond verdwijnt bij de eerste dronken studentennacht er een is van een
hogeschoolstudent. ¶

In de reeks Du hast zu viel Geld lanceerde de
UGent onlangs een nieuw propagandawapen:
de Durf Denken-smartie. De smartie is enkel
in het blauw en in het geel verkrijgbaar en de
woorden ‘Durf Denken’ zijn op zijn minuscule snoeplijfje getatoeëerd. Het prestigieuze
snoepje werd voor het eerst gespot op het
personeelsfeestje ter ere van UGents 90ste
plaats in de Shanghai-Rankings. Minder
subtiel promotiemateriaal is de UGentwieleroutfit. Fietsliefhebbers kunnen vanaf
heden opnieuw voor 90 euro een nauwaansluitend fietspakje in de kleuren van de
Alma Mater aanschaffen en met een zekere
universitaire zelfgenoegzaamheid langs de
Vlaamse velden fietsen.
Nieuwe studentenbeheerder

Het monument ‘Hans Pijpelink’ zal
vanaf begin oktober niet langer brullend
door de gangen van De Therminal stampen. Althans, toch niet meer in zijn functie als studentenbeheerder. Werner “ik
ben misschien 1/3e van het volume van
Hans, maar ik ga hem toch proberen te
vervangen” Raeymaeckers neemt binnenkort de fakkel over en krijgt onder
andere de verantwoordelijkheid over
de uitbating van het studentenhuis.
So long vuilnisbakkenvoetbal

Brallende studenten die elke donderdagnacht vuilniszakken in de
buurt van de Overpoort kapot schopten, zullen het vuilnisbakkenvoetbal
dit jaar moeten missen. In 44 straten in de buurt van de Overpoort
werd sinds kort het ophaaluur voor
het vuilnis verlaat, zodat de bewoners tot 12 uur vrijdagmiddag de
vuilniszakken mogen buitenzetten.
Vrijdagmorgen naar de les fietsen
zonder tussen het rottend afval te
slalommen: het zal de eerste keer
zijn. ¶
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Wetenschap
Een bezoek aan het VIB

Als je ooit een Japanner tegenkomt die Gent weet liggen, dan zit hij waarschijnlijk in de biotechsector. Het Gentse Departement Planten Systeembiologie is
immers uitgeroepen tot het beste ter wereld. Schamper trok een labojas aan
en ging een kijkje nemen.
door Pieter Van Nuffel en Lise Beirinckx
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is een samenwerking tussen de vier Vlaamse universiteiten, die ons
met behulp van gentechnologie het leven
wat aangenamer probeert te maken. Dat
gentechnologisch gegoochel niet enkel gebruikt kan worden om kanker te genezen of
stamceltherapie op punt te krijgen, wordt
nog het best geïllustreerd in één van onze
eigen Gentse afdelingen. Het Departement
Planten Systeembiologie (PSB) onderzoekt hoe planten nu juist in elkaar zitten
en hoe ze genetisch geoptimaliseerd kunnen worden voor toepassingen in de landbouw of de farmaceutische industrie. Dat ze
daar erg succesvol in zijn, bleek deze zomer
nog maar eens. Het ARC Centre of Excellence
uit Australië vergeleek wereldwijd de impact van alle vermaarde instituten voor
20
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plantenonderzoek. En wat bleek? Met een
gemiddelde van 18 verwijzingen per artikel
liet het Gentse PSB andere gerenommeerde
instituten (waaronder het Australische ARC
zelf) ver achter zich.
Torenhoge ambitie

Professor Geert De Jaeger van de vakgroep Planten-biotechnologie en Genetica is
niet verbaasd: “Er heerst hier een enorm ambitieuze onderzoekscultuur. We staan onder
druk om zéér kwaliteitsvolle publicaties af te
leveren. Bij ons tel je pas mee vanaf een impactparameter 5. (Dit is een cijfer dat de kwaliteit van een tijdschrijft weergeeft, n.v.d.r.) Je
moet geen IQ hebben van 160 om in Nature
te publiceren, maar je moet de lat wel enorm
hoog leggen.”

We worden rondgeleid door de labo’s
van het PSB. Overal zijn jonge en ambitieuze wetenschappers druk bezig met hun
onderzoek. “Er werken hier zo’n 300 onderzoekers. De doctorandi onder hen komen
bovendien voor de helft uit het buitenland”,
vertelt De Jaeger. Opvallend is een labo dat
is volgestouwd met computers en bureaus
in plaats van pipetten en erlenmeyers. Bioinformatica is dan ook een belangrijk aspect
van het onderzoek.
De plantenbiotechsector is eigenlijk al
lang een paradepaardje van de Gentse faculteit Wetenschappen. In de jaren ’80 ontwikkelden Marc Van Montagu en Jeff Schell,
beiden verbonden aan de toenmalige RUG,
een technologie die het mogelijk maakte om
om de genetische code van planten te wijzigen. Deze ontdekking veroorzaakte een ware
www.schamper.ugent.be

Van De Peer kraakt appel
Sinds vorige maand kent de mensheid de genetische
code van een appel. Ook hier was het VIB sterk bij betrokken:
professor Yves — met de bijna toepasselijke naam — Van De
Peer en zijn collega’s Lieven Sterck en Sebastian Proost
van de vakgroep Moleculaire Genetica hielpen mee
het genoom te kraken.
revolutie in het planten onderzoek en werd de basis
voor de ontwikkeling van de huidige biotechgewassen, ook wel bekend als ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen, n.v.d.r.).

foto Joost Vanderdeelen

Internationale uitstraling

Toen in de jaren ’90 het VIB werd opgericht, was
het dus vanzelfsprekend dat de plantenafdeling in
Gent moest komen, onder leiding van deze twee pioniers. Onderzoekers van over de hele wereld staan
dan ook te drummen om hier te mogen komen werken, wat op zijn beurt de kwaliteit ten goede komt.
“Sinds de jaren ’80 hebben we een grote internationale uitstraling. Dat kan ook moeilijk anders, als je
met de eerste genetisch gemanipuleerde plant ter
wereld aan de wieg staat van de moderne biotechnologie. In de jaren ’90 is dat wat teruggevallen, maar
de laatste jaren is de internationalisering hier weer
enorm toegenomen.”
“Toch is het niet evident om onze eigen studenten warm te maken voor plantenbiotechnologie.
Landbouw tout court heeft een weinig aantrekkelijk
imago, terwijl werken op alzheimer of kanker als een
veel grotere uitdaging beschouwd wordt”, aldus De
Jaeger. Onterecht, vindt hij: “Uiteindelijk is het percentage dat sterft aan deze ziektes veel kleiner dan
de hoeveelheid mensen die wereldwijd afhankelijk
zijn van de groei van gewassen.”
Het genetisch manipuleren en modificeren van
planten is slechts één van de vele domeinen waarop
PSB zich toespitst. Er wordt erg veel onderzoek verricht naar hoe een plant juist werkt en reageert op
signalen zoals langdurige droogte of extreme koude.
Wetenschappers van het PSB werkten ook mee in
een internationaal team dat er enkele weken geleden
in slaagde om het genoom van de appel te kraken (zie
Van De Peer kraakt appel).
Lucratieve patenten

Eenmaal het onderzoek bevredigende resultaten
heeft opgeleverd kan er naar toepassingen gezocht
worden. Die worden gepatenteerd en doorverkocht
aan bedrijven, waarna de winst opnieuw in onderzoek kan worden geïnvesteerd. Voorlopig krijgt het
VIB nog erg veel subsidies van de Vlaamse regering,
www.schamper.ugent.be

door Pieter Van Nuffel en Lise Beirinckx
Een genetische code is eigenlijk niet meer dan een combinatie van miljoenen lettertjes. Welke informatie kunnen jullie daar dan uithalen?

“Klopt, een genetische code is de specifieke opeenvolging van
vier verschillende nucleotiden die het genoom opmaken. Met het
‘kraken’ ervan, bedoelen we niet alleen het bepalen van de combinatie van die nucleotiden, maar ook het ‘vertalen’ van die opeenvolging in biologische kennis. In principe zit alle informatie nodig om
een appelboom (of eender welk ander organisme) te maken, vervat
in het genoom. Het is echter op basis van de genen dat eiwitten worden aangemaakt. Daarom is de genoomannotatie ofte het ‘vertalen’
eigenlijk even belangrijk en dit laatste is helaas niet zo simpel. Je kan
het een beetje vergelijken met het opstellen van de inhoudstafel van
een boek dat geschreven is in een taal die je nauwelijks kan lezen.
Gelukkig beschikken we na jaren onderzoek wel al over voldoende
technieken om deze taak toch tot een goed einde te brengen.”
Hoe komt het dan dat elke cel van de appelboom hetzelfde DNA bevat
maar toch een verschillende functie en morfologie heeft (stam, twijg, appel,
zaadje, blad)?

“Dat heeft te maken met welke set van genen aan- of uitstaat in
die cellen. Het appelgenoom bestaat uit zo’n 60 000 genen en het tot
expressie komen van verschillende subsets geeft aanleiding tot de
vorming van bepaalde weefsels en structuren.”
Dit genoomproject was een samenwerking van verschillende wetenschappelijke instituten. Hoe verloopt zoiets juist?

“Voor zo’n enorme opdrachten moet je wel samenwerken. Elke
onderzoeksgroep heeft zijn eigen specialiteit en dus zijn eigen taak.
Onze expertise is vooral de genoomannotatie, dus worden we regelmatig gevraagd voor het vertalen van de verkregen genoomsequentie (de opeenvolging van de baseparen, n.v.d.r.).”
Het menselijk genoom ontcijferen duurde zo’n 10 jaar. Hoe lang hebt u
er, anno 2010, over gedaan om dat van de appel te kraken?

“Dat zal zo’n twee jaar geweest zijn. Je moet daar wel een paar
bedenkingen bij maken: het menselijk genoom is een viertal keer
groter dan dat van de appel en de volledigheid ervan was ook beter.
Hoe dan ook gaat het hele proces nu al een stuk sneller dan pakweg
vijf jaar geleden. We zijn steeds bezig technieken te ontwikkelen om
het nog sneller te laten gaan.”
Denkt u dat het met die verbeterde technieken ooit mogelijk zal zijn om
die klus op één dag te klaren?

“Het zal binnen enkele jaren goed mogelijk zijn om een ruwe sequentie te bepalen in een voormiddag, maar om in de namiddag
ook nog eens de code te kraken, dat lijkt mij onwaarschijnlijk.” ¶

W
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maar het is de bedoeling dat het ooit een
zelfvoorzienend instituut wordt. “We zitten
nog in het beginstadium, maar we hopen
dat dit een bal is die aan het rollen gaat. Tien
jaar geleden was er nog een totale scheiding
tussen bedrijven en de academische wereld.
Toen werd het als not done beschouwd als
proffen zich met economisch rendabele zaken bezighielden. Ik denk dat ons succes bewijst dat die interactie het onderzoek juist
naar een hoger niveau kan tillen.”
Toch benadrukt De Jaeger dat het instituut volledig onafhankelijk is van de industrie: “Je mag het zeker niet vergelijken met
de farmaceutische sector waar je als lab klinische proeven uitvoert voor een bedrijf. Ik
moet mijn publicatie niet eerst naar Bayer of
Crop Design sturen om het door hen te laten
goedkeuren. Het enige waarin zij geïnteresseerd zijn is een eventuele licentie op een
patent van het VIB. Op die manier betalen
ze de Vlaamse belastingbetaler en zo genereren we kennis.”
Door het raam zien we de talrijke biotechbedrijven die zich in het Zwijnaardse
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technologiepark gevestigd hebben. Stuk voor stuk zijn het
spin-offs die ontstaan zijn uit
onderzoek dat ooit aan het PSB
gevoerd is. Crop Design bijvoorbeeld, waar men de voordelen
van genetisch gewijzigde maïsen rijstsoorten onderzoekt en
men de hoeveelheid groengewas of zaad tracht te verhogen.
Of Solucel, momenteel nog een
klein bedrijf dat de technologie
ontwikkelt om farmaceutische
producten uit planten. De onderneming gaat op zoek naar de
genen verantwoordelijk voor de
productie van de geneeskrachtige molecule en probeert deze
extra te stimuleren.
Communautaire populieren

De grote trots van het PSB is
de veldproef met de populieren.
Ze staan buiten op een veldje

« Het wordt
niet langer
als 'not done'
beschouwd als
proffen zich
met economisch
rendabele zaken
bezighouden. »

achter het PSB-gebouw, omgeven door een hoge schrikdraad
en permanente camerabewaking. Deze populieren zijn zo
genetisch gemanipuleerd dat
ze vijftig percent minder lignine produceren, één van de stoffen die de boom zijn stevigheid
geeft. Hierdoor zouden ze beter
geschikt zijn voor de productie van bio-ethanol, wat door
proeven met in serres gekweekt
hout wordt bevestigd: ze leveren tot vijftig procent meer bioethanol dan het ‘wild type’ (het
vakjargon van de biotechnologen voor de oorspronkelijke,
niet-gemodificeerde
varianten – gewoon hout, quoi). Deze
veldproef gaat na of zoiets ook
in de buitenlucht lukt.
“Het ziet er veelbelovend
uit”, vertelt prof. De Jaeger. “De
resultaten bij de eerste oogst
waren dezelfde als in de serre”.

www.schamper.ugent.be

Wat eruitziet als een doodgewoon veldje met pas gegroeide
populieren is eigenlijk een mengsel van twee transgene lijnen. Bovendien zit er ook een ‘wild type’ controlelijn tussen
om de omgevingsvariatie zoveel mogelijk weg te filteren.
“Je kan het verschil met de genetisch gemodificeerde populieren enkel zien aan de rode kleur als je een snede maakt
in de stam.”
Sinds de oprichting van het VIB in 1996 is dit de allereerste veldproef. Europa is namelijk heel erg sceptisch ten
opzichte van ggo’s, mede onder druk van een aantal groene
bewegingen, Greenpeace op kop. Tussen 1998 en 2004 werden alle veldproeven verboden, omdat men eerst wou nagaan wat de risico’s voor het leefmilieu en de biodiversiteit
waren. Daarvóór was Vlaanderen eigenlijk wereldleider in
het aantal veldproeven, maar die positie is volledig verloren
gegaan.
Ondanks het recente tolerantere beleid van Europa, was
het twee jaar geleden nog steeds niet evident voor het VIB
om toestemming te krijgen om de populieren buiten te laten groeien. “Dat had te maken met de communautaire
problematiek. We kregen groen licht van de bioveiligheidscommissie, maar daarenboven dienden we nog de handtekening te verzamelen van de verantwoordelijke ministers:
één Vlaamse en twee Waalse. Je kan het resultaat al raden:
één stem voor, twee tegen. We zijn toen naar de Raad van
State gestapt omdat we vonden dat ze dit niet konden tegenhouden op basis van een politiek argument.”

◉

Geneeskundestudent zkt. lijk

De Ledeganck, een kille plaats?
Daar heeft de dissectiezaal
op de benedenverdieping misschien wel iets mee te maken.
Schamper onderzoekt waar de
lijken vandaan komen.
door Pieter Van Nuffel

Om een lijk te dissecteren heb je nu eenmaal een
lijk nodig. In de 16de eeuw moest Andreas Vesalius
nog stiekem in de duisternis voorbij de stadspoorten
sluipen om het verse lijk van een misdadiger aan de
galg te kunnen bemachtigen. Heden hebben chirurgen-in-wording het iets gemakkelijker en moeten ze
niet langer zelf hun lijk gaan stelen. Ze rekenen daarvoor op de goedwillendheid van lichaamsdonoren.

De Jaeger vindt het jammer dat hier nog steeds zoveel
misverstanden heersen over ggo’s. “Iedere politicus staat
onder druk van zijn achterban en denkt te weten hoe slecht
ggo’s zijn, maar niemand neemt de moeite om er eens de
publicaties op na te lezen. In Wallonië is die perceptie trouwens nog veel negatiever.”
“Voor groene organisaties zijn ggo’s een symbooldossier
geworden, zoals kernenergie dat er één was in de jaren 80.
Al staan er stilaan wel enkelingen binnen Greenpeace op
die eraan denken hun protest te laten varen. Als er toepassingen als golden rice op de markt komen die het gebrek aan
vitamine A in ontwikkelingslanden kunnen verhelpen, dan
zullen ze ook wel inzien dat dit iets positief is.”
Volgens De Jaeger zal men op termijn sowieso beroep
moeten doen op de plantenbiotechnologie om de klimaatproblemen op te lossen die ons te wachten staan. “Zeventig
procent van de waterverspilling gebeurt door de landbouw.
Als tegen 2050 de voedselopbrengst moet verdubbeld worden, dan is dat met de conventionele landbouw onmogelijk,
want we beschikken gewoonweg niet over genoeg water. We
zullen dus wel moéten sleutelen tot we gewassen verkrijgen
waar je minder water moet aan geven. Monsanto brengt in
2013 bijvoorbeeld het eerste maïsgewas op de markt dat
beter bestand is tegen de droogte. Dat is het begin van een
zéér zware uitdaging.” ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Negatieve perceptie

Nobele geste

In België ben je automatisch orgaandonor en dit
krijgt uiteraard ook voorrang op het afstaan van je
lichaam. Voor dat laatste moet je zelf actie ondernemen en kan je terecht op de website van de dienst
voor Anatomie en Embryologie. Daar vind je een voorbeeldtestament en door dat over te schrijven, te ondertekenen en het simpelweg op te sturen, schenk je
je lichaam aan de wetenschap. Na enkele weken zit er
een brief in de bus waarin u wordt bedankt voor uw
“edelmoedige en menslievende daad”.
“Het lichaam moet binnen de 48 uur na het overlijden via een begrafenisondernemer naar hier gebracht
worden”, vertelt professor Katharina d’Herde (zie
foto), afdelingshoofd van de Anatomie en Embryologie
Schamper 491
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W
(vakgroep Medische Basiswetenschappen).
“Er wordt via de aders een vloeistof binnengebracht om het lichaam te balsemen. Na
een verblijf in een bad met balsemvloeistof
wordt het bewaard in frigo’s bij 4°C. Het lichaam wordt hier dan gemiddeld een jaar
onderzocht.”
Lijken gevraagd

foto Joost Vanderdeelen

“Per jaar ontvangen we zo’n vijftig lichamen. Dat zijn er momenteel eigenlijk véél te
weinig omdat de training van chirurgen op
kadavers nu in volle ontwikkeling is en omdat steeds meer afdelingen chirurgie daarvoor naar ons komen.”
De lichamen worden niet enkel gebruikt
voor wetenschappelijk onderzoek en gespecialiseerde workshops, maar vooral ook voor
didactische doeleinden. “Vroeger werden de
studenten bij een dissectiepracticum echt
voor de leeuwen gegooid. Ze kwamen de zaal
binnen en zagen daar 27 vrijwel intacte lichamen liggen”, herinnert D’Herde zich nog.

“Nu worden eerst enkele kleine delen van
het lichaam bestudeerd en later bij de echte
dissectie maken we vooraf de huid los zodat
het er allemaal toch iets minder levensecht
uitziet. Men moet een evenwicht vinden tussen respectueus omgaan met het menselijk
lichaam en het tegelijk als studieobject zien
zonder je er té emotioneel verbonden mee te
voelen.”
De dissectie is in tegenstelling tot vroeger
ook geen eindcompetentie meer van de richting geneeskunde. “De studenten die daar
écht last mee hebben, moeten we niet dwingen het scalpel te hanteren”, vindt D’Herde.
Dissectiepret

De dissecties gebeuren momenteel op
de gelijkvloers van de Ledeganck, maar tegen 2014 moeten ze er weg en zullen de
dissectiezaal, balsemlokalen en koelinstallaties naar de campus Heymans aan het
UZ verhuizen. Dat is een dure aangelegenheid en je kan je afvragen of het in een tijd

van gespecialiseerde computeranimaties
en 3D-beelden nog wel zinvol is om een onervaren geneeskundestudent met een bevend scalpel in een mensenlichaam te laten
peuteren.
Prof. D’Herde is overtuigd van wel:
“Mutimedia-ondersteuning zal nooit hetzelfde zijn als het ruimtelijk aspect dat je
ervaart als je zelf tussen de spieren in de
diepte gaat zoeken naar een bepaald bloedvat. Bovendien gaan de studenten tijdens de
dissectie ook eens bij hun buren kijken, want
geen enkel lichaam is hetzelfde. Je kan bijvoorbeeld een zenuwtak zien lopen op een
plaats die je niet verwacht. Het zelf terugvinden van anatomische wetmatigheden, het
zien en het voelen, het geanimeerd samenwerken in groep: de dissectie is een belangrijke leerervaring en daarom pleiten wij voor
het behoud ervan. In Rotterdam is die trouwens uit het curriculum geschrapt en de studenten vonden dat zo jammer dat ze beslist
hebben om de dissecties buiten de lessen ‘s
avonds zelf te organiseren.” ¶

foto Shiken

in de mondholte (jammie!). Hierbij
treedt een chemische reactie op die
absoluut dodelijk is voor bacteriën
en tandplak. Met dank aan dokter
Komiyama namens de kussende
medemens!

•••
Stel, het gaat goed met het nieuwe lief, dan moet je er wel gemiddeld twee goede vrienden voor
inruilen (bros before hoes, iemand?).
Onderzoekers aan de Universiteit
van Oxford stellen dat dit komt door
de intimiteit die met een liefdesrelatie gepaard gaat. Over het algemeen
zorgt die ervoor dat je deze minder
bij anderen gaat zoeken. Hou er dus
rekening mee dat je één zeer goede
vriend en één belangrijk familielid de
rug toekeert – zolang de relatie duurt.

Verder brengt het nieuwe academiejaar ook de nodige stress met
zich mee. Voor wie zich afvraagt
hoeveel druk er nu werkelijk op zijn
of haar schouders rust, is er sinds 9
september aan de buitenmuur van
de liftkoker die toegang geeft tot de
UGent-Volkssterrenwacht een unieke oliebarometer te vinden. Deze
barometer is een ontwerp van de
Italiaan Evangelista Torricelli en
toont hoe de lucht drukt op onze
aardbol. Dit gebeurt via een vacuümpomp die de 13m lange buis gevuld
met 200 liter olie luchtledig zuigt. Zo
duwt de luchtdruk de olie in de buis
omhoog en kan via de stand van de
olie de luchtdruk afgelezen worden.
Voor de nachtelijke bezoekers worden de buis en de cijfers verlicht met
led- en UV-verlichting.

•••
foto Christos Gatzidis

foto Tibchris

Ook de wetenschap kan u helpen aan een lief voor het nieuwe academiejaar; wie had dat
gedacht? Psychologen van de Britse
Northumbia Universiteit onderzochten namelijk de invloed van mannelijke dansbewegingen op vrouwen.
De groep wetenschappers filmde negentien dansende mannen en maakte hier een computeranimatie van
zodat het uiterlijk van de dansers
geen rol meer kon spelen. Vervolgens
kregen 35 vrouwen de beelden voorgeschoteld en werd hun oordeel over
de meest aantrekkelijke ‘moves’ gevraagd. Conclusie: mannen, als jullie
denken dat het achterwerk de opwinding bepaalt, zal het een eenzaam
jaar worden … Veel belangrijker zijn
bewegingen met rechterknie en linkerpols. Daarna komen het hoofd en
de borstkas. Deze lichaamsbewegingen zouden voor een vrouw bepalen
of een man sterk en gezond is. Laat
die bar dus maar voor wat hij is en
begeef je naar de dansvloer!

•••

•••
Indien het dansen gewerkt heeft
en ze komt op je af, is het van belang dat een slechte adem je niet
alsnog de das omdoet. Gelukkig ontwikkelde een Japans onderzoeksteam aan de Canadese University of
Saskatchewan een tandenborstel die
tandpasta volledig overbodig maakt.
De Soladey-J3X, die eind 2011 de
winkels zou moeten bereiken, werkt
volledig op zonne-energie en laat
elektronen die tijdens het poetsen
op een loodstaafje bewegen, reageren met het natuurlijk zuur aanwezig

Ook bellen met je lief is helemaal
not done, althans op trein, bus en andere publieke oorden. Je medemens
wordt immers hoorndol van telefoongesprekken waarvan ze maar één
zijde horen. Dat heeft Amerikaans

onderzoek aan de universiteit van
Cornell uitgewezen. “Ons brein heeft
de neiging voorspelbare dingen te
negeren en meer aandacht te besteden aan dingen die onvoorspelbaar
zijn”, aldus onderzoekster Lauren
Emberson. Vandaar dus dat we de
neiging vertonen spontaan mee te
luisteren wanneer we iemand horen
telefoneren. We zijn niet te nieuwsgierig, we zijn menselijk!

•••

Last but not least, wordt het via

Google Street View steeds makkelij-

ker om die uitjes op voorhand op de
pc te bekijken. (Dan moet je al héél
diep in het glas gekeken hebben om
toch nog verdwaald te raken.) Naast
de befaamde Street View auto’s zal er
nu ook een ‘rugzak’ zijn intrede doen
die fotorealistische 3D-modellen van
zijn omgeving maakt. Hier dankt de
wetenschap dan weer het hoofd van
het Amerikaans onderzoeksteam,
professor in de elektrotechniek
Avideh Zakhor. ¶

Wetenschapskort

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes
uit de wondere wereld der wetenschappen. door Hanne Vyncke

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

De stad Gent glundert bij het zien van
zoveel frisse studentengezichten en staat te
popelen om menig cultuurfanaat te verwennen met fijne concerten, theaterstukken en
tentoonstellingen. Hier alvast een selectie
van wat de stad te bieden heeft.
Concert

foto Dirk Pauwels

Woensdag 29/09 is de place to be natuurlijk het Sint-Pietersplein en de Vooruit, want
op die locaties vindt de Student Kick-Off
plaats. Met klinkende namen als X-Session
(hou je alvast klaar om te zwijmelen bij Gene
Thomas’ gespierde bovenarmen), The Van
Jets, School is Cool, De Mens en Amatorski is
een knallende start van het nieuw academiejaar een garantie.
Diezelfde avond kan je het grote geweld
van gillende schachtjes ook ontwijken en
naar de Handelsbeurs trekken, waar singer-songwriter Eilen Jewell het podium
zal sieren. Deze Amerikaanse zangeres
brengt zachtaardige liedjes met heerlijke
blues- en countryinvloeden. Smijt de stresserende begindagen even overboord en laat
je meevoeren naar de landschappen van

'Coming People', tot 17 oktober in het SMAK.

Massachusetts, waar deze dame vandaan
komt.
Het Bal van de Gevallen Engelen is er
ook weer bij, en dit op 2/10 in de Kunsthal
van de Sint -Pietersabdij. De hemel en de hel
lagen zelden zo dicht bij elkaar. De folkgroep
Peasant zal het iets minder wild aanpakken
in de Video op 5/10. Gevoelsmatige nummers zullen dit gezellig cafeetje op de Oude
Beestenmarkt omtoveren tot een oase van
zachte fluisteringen en ingehouden adem.
En het kost je geen cent.
Hou je meer van iets dansbaars? In de
Vooruit krijgen indiekids hun zin met Hindu
Nights. Uit hun boxen zullen enkel rockbands als Arctic Monkeys, Kings of Leon
en MGMT schallen. Als laatste nog een fijn
adresje om in het achterhoofd te houden op
een ongeïnspireerde avond; de Hotsy Totsy
(Hoogstraat 1), met vele fijne optredens en
tentoonstellingen.
Podium

“Taking every motion seriously” is het
motto achter Tanzung, de nieuwe productie van en met Jan Decorte. Voor het eerst

vertrekt de artistieke omnivoor vanuit dans
en beweging. Verwacht je dus niet aan een
klassieke theatervoorstelling maar wel aan
mystieke dans en beeldtaal (tot 2/10 in
CAMPO nieuwpoort). In De Man Zonder
Eigen Eigenschappen (van 29/09 tot 2/10
in de Vooruit) maken we kennis met enkele kleurrijke personages die op satirische
wijze worden weergegeven. Door hun blindheid en eeuwige nostalgie naar de voorbije
grootsheid van de stad Wenen zien ze niet
hoe de wereld rondom hen vergaat.
Woensdag 29/09 lijkt een culturele hoogdag te zijn, want dan vindt ook het Koorts!
Festival voor Gents Theater plaats (tot
2/10, in Arca en de Minardschouwburg).
Kriebelt het om even bekwaam en talentvol
te worden als Shakespeare, Pinter of Fabre?
In de workshop over theaterschrijven leer
je alvast de basistechnieken. Ook zit er een
leuke wandeling doorheen het theatrale
Gent in het programma en zijn er talrijke
amateurvoorstellingen. Een must voor de
dramaqueen/king.
Expo

Wil je teruggrijpen naar de vakantiesfeer,
dan heeft het Huis Van Alijn de ideale tentoonstelling: ’t Is Vakantie! (tot 3/10) Daar
wordt een reeks vakantiefoto’s voorgesteld,
van mooie zonsondergangen in Bali tot
zwembadplezier in de eigen achtertuin. Zelf
kan je ook exposeren door je eigen vakantiekiekjes op te sturen, zolang het tenminste
niet gaat om beelden van je dronken oom in
een te kleine Speedo.
De Wereld van Kina mag dan een museum voor kinderen zijn, Baobab Airport
(tot 31/12) is een erg fijne expo die de verscheidenheid van de etnografische kunst
in Afrika weergeeft. In het SMAK loopt dan
weer de expo Coming People (tot 17/10).
Dit is een groepstentoonstelling rond de afstudeerprojecten van KASK en Sint – Lucas,
die de nederigheid van de dingen verbeeldt.
De tentoonstelling heeft dan ook de toepasselijke ondertitel L’Humilité des choses. ¶
www.schamper.ugent.be

Jonge
Wolven

«

Tamara Drewe

film
CV, JVDD

Het najaar
slaat ons niet enkel met grillige herfstkoude, maar ook
met Vlaamse films om de oren. Films
als Smoorverliefd, Zot van A, 22 mei en
Turquaze krijgen de ondankbare taak
om het succes van De Helaasheid der
Dingen te proberen te evenaren en de
goed ingeduffelde Vlaming naar de
bioscoop te lokken.
Hans Van Nuffel luidde op 8 september alvast het nieuwe filmseizoen
in met Adem, een — vergeef me de
flauwe woordspeling — adembenemend drama over mucoviscidosepatiënten en hun hang naar een ietwat
normaal leven. De regisseur lijdt zelf
aan de longaandoening en slaagt er
aldus in om op een pakkende manier
de leefwereld van muco’s Tom, zijn
broer Lucas, Xavier en diens vriendin
Anneleen waarheidsgetrouw weer te
geven met knap acteerwerk van onder andere jongeling Stef Aerts en al
iets oudere rot Wouter Hendrickx. De
tijd lijkt hen in te halen op hun zoektocht naar levenskwaliteit en liefde
waarin ze elkaar vinden, botsen en
terugvinden. De talrijke ziekenhuisscènes liegen niet om de geringe gezelligheid die met een leven als muco
gepaard gaat en ook de prachtige buitenscènes tonen amper warmte in het
www.schamper.ugent.be

leven van Tom en co. Adem grijpt ijskoud naar eenieders keel.
Zo stil wandel je de zaal uit na
Adem, zo gelaten zal je na Tamara
Drewe op café gaan. Stephen Frears
waagde zich aan deze verfilming van
Posy Simmonds‘ volwassenenstrip
met dezelfde titel. Het resultaat is
een lichtvoetig komisch drama met
karikaturale personages dat zich afspeelt op het Britse platteland. In een
boerendorp in Dorset komen schrijvers samen om in alle rust hun taak
te volbrengen maar — wie had dat
gedacht? — die rust wordt verstoord.
De ene bizarre situatie volgt de andere op, met als onruststoker van dienst
het lelijke eendje Tamara Drewe (exBondgirl Gemma Arterton) dat na
een neuscorrectie terugkeert naar
haar geboortedorp en plots menig
mannenhoofd op hol brengt. Een film
over een omhooggevallen popster, een
overspelige detective-auteur, enkele
mislukte schrijvers, een bemoederende huisvrouw, een brave boerenzoon
en twee overacting pubermeisjes die
erin slagen eenieders lot te bepalen.
Ook te zien in de zalen: Ondine,
een mysterieus zeesprookje met een
toch wel erg banale plot, en Women
without Men, een visueel pareltje van
de Iraanse Shirin Neshat waarbij de
plot gewoon ontbreekt. ¶

SL Amper negentien lentes is hij jong,
maar Dries Depoorter (1991) heeft al
een paar interessante stukjes mediakunst op zijn palmares. Een van die werken heet Inaudible (2010), dat samen met
zijn andere creaties op zijn website (www.
driesdepoorter.tk) te bewonderen is. “Mijn
werken zijn analyses die ontstaan in het
dagelijkse leven. Bij Inaudible vroeg ik mij
af of je uit iemands uiterlijk kon afleiden
naar wat die persoon graag luistert.” Het
werk toont 35 foto’s van mensen met hun
mp3-speler terwijl ze in de straat wandelden. Wie op een foto klikt, krijgt het
muziekfragment te horen waarnaar ze
luisterden op het moment dat Depoorter
ze tegenkwam. “Ik denk dat ik met dit
werk wel clichés tegenspreek. Luistert
iemand die er uit ziet als een metalhead
bijvoorbeeld wel naar metal?” Of uw vooroordelen omtrent het verband tussen uiterlijk en muzikale liefhebberij worden
bevestigd of ontkracht, moet u zelf uitmaken op zijn website. Kijkt u meteen
maar ook naar de andere artistieke kleinoden die deze tweede bachelor in de
Mediakunst heeft gemaakt. ¶

C
Hoor wie KRAAKt
daar, kinderen?
Keil je platen van Kings of Leon in de vuilbak, verbrand die zilveren
schijfjes van Snow Patrol en scheur die godverse poster van Muse van
je muur. Tijd voor muziek die je echt uitdaagt. Tijd voor KRAAK.
door Simon Leenknegt

Wat is KRAAK? Die vraag stelt menigeen zich misschien.
KRAAK werd in 1997 opgericht door Johan Loones, Pieter Last
en Dave Driesmans voor liefhebbers van wat men wel eens met
een slap woord ‘avontuurlijke popmuziek’ noemt. Muziek uit de
diepste krochten van de experimentele underground. Dat gaat
van satanische folk tot ongedwongen lofi rock, van moderne klassieke muziek tot noise, van metal tot freejazz. Geen mainstream
maar offstream. “Muziek die je in de dagprogrammatie van Studio
Brussel te horen krijgt, zal je niet bij ons terugvinden”, zegt Steve
Marreyt, die samen met Tommy Denys momenteel KRAAK runt.
Om enkele artiesten te noemen die al bij KRAAK hun ding hebben
gedaan: Köhn, Kiss The Anus
of A Black Cat, de portables,
KRAAK plande
Silvester Anfang II, Ignatz tot
zelfs Lali Puna. Zegt dat je weieen uitstap om
nig? Ruim dan maar de smeer uit
de vocale kunsten
je oren.
Eigen volk eerst

KRAAK doet drie dingen: muziekalbums uitbrengen, concerten organiseren en maandelijks
een tijdschrift doen verschijnen. “Elk jaar brengen we een zestal
albums uit van Belgische en soms ook van buitenlandse muzikanten”, legt Marreyt uit. “Meestal gaat het om Vlaamse artiesten,
maar daar zit heus geen politiek achter. (lacht)” En talent van eigen bodem is er: “Er is een bloeiende underground in België, nog
meer dan in Nederland. Zo is in de nasleep van de bloei van noisemuziek in het buitenland die scene ook hier echt opengebroken,
bijvoorbeeld in de streek rond Kortrijk.” KRAAK probeert muzikale
talenten en tendensen te ontdekken lang vóór deze door het grotere clubcircuit worden opgemerkt. Het wil een soort keurmerk
zijn dat de kwaliteit uit de underground filtert. Een van die nieuwe ontdekkingen die KRAAK op plaat voorschotelt is Dolphins
Into the Future. Om deze Vlaamse artiest te promoten, stuurde

Ryo Kuramoto
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van een Ardeense
bosbewoner te
bewonderen: het
burlende hert.
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de organisatie hem op een Europese tour
met het Amerikaanse Ducktails – de nieuwe lieveling van het roemruchte e-zine
Pitchfork Media. “Het is gemakkelijker om
een Belgische band te lanceren door deze
te koppelen aan een buitenlander die al wat
naam heeft gemaakt.”
Een populairder wordend muzikaal fenomeen zijn field recordings, in de open
natuur opgenomen geluiden. Samen met
het Leuvense kunstencentrum STUK heeft
KRAAK het project Displaced Sounds opgericht, een soort artistiek onderzoek naar
geluid waarbij de focus op dergelijke field
recordings ligt. In het kader van dit project organiseerde KRAAK op 25 september
jongstleden een uitstap naar Marche-enFamenne om er de vocale kunsten van een
Ardeense bosbewoner te bewonderen: het
burlende hert. “We hadden een album ontdekt met opnames van het burlen, het ongelooflijke geluid dat herten maken tijdens de
paartijd. Het idee voor de trip naar Marcheen-Famenne komt uit Noord-Frankrijk, waar
men geleide wandelingen houdt om burlende herten te observeren.”
Niet sexy?

Met projecten zoals Displaced Sounds
probeert KRAAK ook op een onderbouwde
manier geluidskunst te benaderen. Marreyt:
“Het is soms goed om de muziek waarmee
we bezig zijn te kaderen voor het publiek
omdat de meeste mensen niet vertrouwd
zijn met deze muziek, die soms wel belangrijk is geweest voor de offstream muziekgeschiedenis.” Een paar van die weinig
bekende pioniers prijken op de affiche van
TWEEKLANK, een nieuw tweedaags festival van KRAAK dat op 1 en 2 oktober plaatsvindt. Zo is er Lubomyr Melnyk, een kranige
zestiger die geboekstaafd staat als de uitvinder van de continuous music en als de snelste
pianospeler ter wereld – zowaar 19,5 noten
per seconde. Melnyk speelt op razendsnelle
www.schamper.ugent.be

en onophoudelijke wijze arpeggio’s op zijn
piano en creëert met de sustain-pedaal boventonen. Het resultaat is een diepe rivier
van geluid.
Concerten
organiseren
zoals
op
TWEEKLANK is de voornaamste bezigheid
van KRAAK. “We proberen er zo’n twee à drie
per maand op te zetten. Het belangrijkste is
het jaarlijkse KRAAK Festival, dat op de eerste zaterdag van maart plaatsvindt. Vroeger
hadden we ook een ander festival genaamd
Pauze, maar dat is nu vervangen door
TWEEKLANK. Voorts doen we ook
het muzikale luik van Courtisane,
een experimenteel filmfestival in
Vooruit.” In de muziek die ze programmeren, probeert KRAAK te balanceren
tussen toegankelijke avontuurlijke pop
en iets ‘moeilijkere’, avant-gardistische
klanktapijten. Deze muziek trekt vooral
een jong publiek van twintigers, “hoewel we soms wel veertigers of tieners bij
concerten zien opdagen.” KRAAK mikt
op een breed publiek, maar het valt op
dat vooral mannen het voor avontuurlijke pop hebben. Marreyt: “We willen
dringend wat meer vrouwen op onze
concerten. Jammer dat experimentele
muziek niet sexy is! (lacht)”
Bling-bling

De derde bezigheid van KRAAK is RUIS,
een gratis magazine met recensies, interviews en veel muziektips. Maar in RUIS
komt ook meer aan bod: “We zitten in een
scene waarin de mensen niet alleen met
muziek bezig zijn, maar ook met beeldende
kunsten. Die twee vullen elkaar goed aan.”
Dus pronken in RUIS ook talrijke illustraties van (alsnog) weinig bekende namen als
Wouter Vanhaelemeesch, Bert Huyghe,
Eva De Leener, Ryo Kuramoto (afbeelding
links) of Tessa De Ceuninck. Elk zomernummer van RUIS is ook volledig gewijd aan
beeldend werk.

Maar hoe ziet het financiële plaatje er
voor KRAAK uit? “We moeten het doen
met structurele subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap en een deeltje van de provincie Oost-Vlaanderen”, vertelt Marreyt. “Die
subsidies mogen we aanwenden voor het organiseren van concerten en gedeeltelijk voor
RUIS. Het label proberen we break-even te
laten draaien. Dat is moeilijk, maar voorlopig lukt het nog.” ¶

TWEEKLANK
Een tweedaags festival van KRAAK op het
Campo Santo in Gent (Sint-Amandsbergen).
Met muzikale performances en vertoningen van vergeten filmparels.
Vrijdag 1 oktober:
Lubomyr Melnyk, Limpe Fuchs en
Gerard Herman. Filmvertoning van
Saturnus (1971) van Ludo Mich.
Zaterdag 2 oktober:
Pyrolator en Phyllis Chen. Filmvertoning
van La nuit du Phoque (1974) van JeanJacques Birgé en Bernard Mollerat.

foto's Phile Deprez

Schamper Scherp

NTGent speelt Aida*

Een 60-koppig NTGent-koor, het voltallige Desselgemse fanfareorkest,
voortdurend getrompetter, een levensgrote namaakolifant, hilariteit, intimiteit,
publieksinteractie en overdadige kostuums. Het is een beetje te veel van het
goede, maar toegegeven: de man geraakt er mee weg. door Nikita Vos
Met Aida* luidt NTGent het tijdperk van Wim
Opbrouck in, die sinds de machtswissel met Johan
Simons eind juni artistiek leider is. De seizoensopener
is dan ook niet anders dan wat we van hem verwachten.
Aida* is overdreven en pompeus maar reflecterend en
mistroostig tegelijk.
De voorstelling werd geïnspireerd door Aïda, de opera
die Guiseppe Verdi eind 19de eeuw schreef om de opening van het Suezkanaal te vieren, en de bezielde toespraken van Ferdinand De Lesseps, die ijverde voor het
graven van datzelfde kanaal. Maar de liefdestragiek van
de opera haalde uiteindelijk het stuk niet. Meer nog: heel
het verhaal liet men achterwege. Wat overblijft zijn trompetpartijen en de droom van De Lesseps, waar het publiek behendig in wordt meegesleurd.
NTGent weer Publiekstheater

Na een muzikale intro door het huiscollectief staat
Steven van Watermeulen als Ferdinand De Lesseps op
de planken. Hij installeert zich met projector en scherm
voor een toespraak wanneer een technisch defect hem
onderbreekt. Terwijl hij wacht op assistentie dommelt
hij in. Wat volgt is een revue, de droom van een fantast.
Zangcoach Christoph Homberger slaagt er in luttele
minuten in zowel het NTGent-personeel als het voltallige
publiek volledige aria’s mee te laten trompetteren. Op die
manier wordt het NTGent van Wim Opbrouck opnieuw
een Publiekstheater, zoals het huis ooit heette.
Optimale publieksinteractie wisselt af met een bonte
optocht, muzikale begeleiding van KMV De Leiezonen en
oh jawel, een olifant. Altegader heeft het wat weg van een
all you can eat dessertenbuffet met een duidelijk teveel

aan zoetigheid, maar vreemd genoeg stoort het niet.
Opbrouck is publieksmenner par excellence en laat de
schouwburg zonder moeite uit zijn hand eten. Hij slaagt
er in met zijn pompeuze productie een samenhorigheid
te creëren binnen de schouwburg, een gevoel van vooruitgang en onoverwinnelijkheid. Hetzelfde gevoel dat op
17 november 1869 in de havenstad Port Said moet hebben geheerst bij de opening van het Suezkanaal.
Na een uur ontwaakt De Lesseps. Hij spreekt het publiek toe als ware het aandeelhouders van de Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez. Hij spreekt over
veel meer dan een kanaal. Hij spreekt over een toekomst
en over dromen van vooruitgang, maar zijn bezielde
woorden klinken hol. Het vooruitgangsideaal van het fin
de siècle heeft zijn geloofwaardigheid verloren.
Dolend verdwijnt De Lesseps van het toneel. Het stuk
eindigt in mineur terwijl de theatertempel de laatste
restjes euforie als zuchten uitstoot.
Frankie did it again

Aida* is een beetje alles ineen. Jawel, amusant en komisch. Maar ook triest, melancholisch en kwetsbaar. Alle
mogelijke registers werden opengetrokken om er een
spektakel van te maken en in die opzet is het productieteam zeker geslaagd. Het blijft echter afvragen of het
publiek even enthousiast in de roes van optimisme zou
opgaan als niet Wim ‘schoon kleedje’ Opbrouck, maar
een ander, het bespeelde. Maar het moet gezegd: Frankie
did it again.
NTGent balanceert nog tot 11 oktober in eigen huis op
de grens tussen droom en werkelijkheid. Gaat dat zien! ¶
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Gent Festivalt!
De 53ste editie in een notendop

Gouden tijden voor muziekliefhebbers van het eerste knoopsgat, want tussen
18 september en 7 oktober wordt Gent omgetoverd tot een groots muzikaal
Walhalla. Schamper dirigeert je door wat een hoogstaande ervaring moe(s)t
worden: het Gent Festival van Vlaanderen.

door Karlien Lowie

Tot onze grote spijt moeten we melden
dat het festival al een kleine 10 dagen aan
de gang is. Heel wat leuke concerten hebben
dan ook al plaatsgevonden. Zo vond op 18
september de achtste editie van OdeGand
plaats, waar dit keer namen als Aba Taano,
Uri Caine, Lien De Greef en het Brussels
Jazz Orchestra & Tutu Puoane de idyllische Gentse wateren sierden. Op de speciale
OdeGand-bootjes lieten cultuurliefhebbers
zich gewillig van optreden naar optreden varen. Terwijl een koor van 800 zangers Verdi’s
Triomfmars nieuw leven inblies, sloot een
spectaculair vuurwerk op het water dit evenement af. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de tickets voor deze openingsscène
meteen de deur uit waren.
Eveneens voorbij is het volledig uitverkochte eerste deel van het Klaraprogramma
Kaffee Zimmermann in de Vlaamse Opera.
Bij een kop koffie en een lekker stuk cake
kon men genieten van het werk van Barbara
Strozzi, gebracht door het trio Capriola Di
32
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Gioia (zie foto). Op 22 september verfraaiden
de Metamorphosen van Strauss en de Zevende
Symfonie van Bruckner het programma:
onder leiding van Kent Nagano bracht het
Bayerisches Staatsorchester het publiek
in de Sint-Baafskathedraal naar hogere sferen (leest u maar de recensie). Helemaal rustig werd je van The Tallis Scholars, die op
24 september met hun sterke, harmonieuze
stemmen de Sint-Michielskerk terugvoerden naar de 16de eeuw. Nog verder terug
in de tijd waanden zich de toehoorders van
het concert The Dark Night of the Soul in de
Handelsbeurs op 25 september. Dit concert
bestond uit twee delen die door dezelfde
muzikanten werden gebracht, zij het onder
een verschillende naam: onder Qntal weerklonk er traditionele Middeleeuwse muziek,
terwijl Estampie een meer gotische sfeer
creëerde.
Wie muzikale belevenis graag combineert met gezonde beweging, kon op 26
september zijn gading vinden bij Avanti! in

Drongen. Met de fiets pendelde je van concert naar concert, om zo op eigen tempo je
persoonlijke muzikale traject vast te leggen: bewegen kon onder andere op de ritmische Afrikaanse klanken van MET-X of
op de jazzy sounds van Mit4Spiel5, je lichaam vertoonde spontaan de kunst van
Flamencomoves bij de muziek van José
Parrondo en Alexander Gavilan en in de
kerk van Drongen werd je vervoerd door Joel
Frederiksens stem, sterk ondersteund door
the Phoenix Ensemble Münich.
Tweede kans

Mocht je ondertussen overmand zijn
door een gevoel van spijt omdat je er niet bij
was, weet dan dat er een andere optie is dan
uit pure frustratie opnieuw alle afleveringen
van Lost opnieuw te bekijken: de komende
dagen kan je nog steeds volop profiteren van
het Gentse scala aan culturele evenementen. Op 28 september krijg je bijvoorbeeld
www.schamper.ugent.be
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Kippenvel bij
Kent Nagano

een tweede kans om Joel Frederiksen en zijn Ensemble aan het
werk te zien, dit keer in de Handelsbeurs om 20.15 uur.
Ook voor diegenen die graag zouden proeven van de intieme sfeer die in Kaffee Zimmermann heerst, is er goed nieuws:
op 28 september en op 5 oktober vindt dit evenement opnieuw
plaats. Je luistert dan respectievelijk naar een accordeoninterpretatie van de Goldbergvariaties van Bach door Denis
Patkovic of naar een bewerking van diezelfde componist door
het Apsara-ensemble en dit telkens om 14 uur.
Er is meer

Het is natuurlijk mogelijk dat je vriendelijk bedankt voor een
intiemere sfeer en meer voelt voor een passievolle Italiaanse
opera. In dat geval is het Concerto Italiano op 29 september
in de Bijloke misschien iets voor jou. Onder de geoefende leiding van Rinaldo Allessandrini zoekt het muziekensemble de
perfecte balans tussen spanning, drama en rust. Degenen die
beweren dat muziek en theater niet samen gaan, worden door
Pascale Platel op 30 september graag van het tegendeel overtuigd. Haar voorstelling C’est moi, le monstre in het Capitole,
waarin de actrice het subtiele verschil tussen ‘kijken’ en ‘zien’
wenst aan te tonen, bewijst dat de twee kunstgenres harmonieus kunnen samengaan.
Ben je liever zelf actief in het hele muziekgebeuren? Dan
mag je het Venetiaans Bal op 2 oktober niet links laten liggen.
De Concertzaal van de Handelsbeurs wordt dan immers ondergedompeld in een ware barokstijl zodat iedereen zich in het
17de-eeuwse Venetië waant. Pas wanneer je op het einde van
de avond vruchteloos staat te wachten op je gondel, zal je uit
je droom ontwaken. Kijken naar actieve mensen zonder zelf
te moeten bewegen kan natuurlijk ook: op 4 en 5 oktober kan
je in het Capitole genieten van Babel, de nieuwste creatie van
Sidi Larbi Cherkaoui. Belgo-Marrokaan (of hoe noem je zo iemand?) Cherkaoui behoort tot de grote beloften van de huidige generatie choreografen. ‘s Mans voorstellingen tourden dan
ook al meerdere malen het oude continent rond.
Afsluiten doen we met spijt in het hart en met de steun van
drie Portugese Fado zangeressen: Celeste Rodrigues, Raquel
Tavares en Cristina Branco bezingen elk apart hun diepste
zielenroerselen en beloven ons tot in het hart te raken.
Ben je met andere woorden al dat eindeloze zwerven door
de Overpoort moe en wil je dit jaar eens een andere vorm van
vertier, dan kan het Gent Festival van Vlaanderen soelaas bieden. Het programma biedt voor ieder wat wils; er is dans, muziek, beeld en spel. Het ideale moment dus om rustig kennis
te maken met klassieke muziek. Voor meer uitgebreide informatie kan je steeds op de officiële site (www.festivalgent.be) terecht. ¶
www.schamper.ugent.be

KL De 53ste editie van het Festival van Vlaanderen belooft zijn publiek “muziek die het aardse overschrijdt en je
naar hogere sferen leidt”. Wel, op 22 september maakte het
Bayerisches Staatsorchester die belofte meer dan waar.
De Sint-Baafskathedraal straalde een haast mythische
sfeer uit, die door het gefluister van de afwachtende toeschouwers enkel werd versterkt. Op het eerste zicht leek
het podium vrij klein, maar dat werd later op de avond
meer dan voldoende gecompenseerd door de overduidelijke grootsheid van het ensemble.
Het eerste, kortere deel van de avond was volledig gewijd aan Richard Strauss’ Metamorphosen, waarbij een
intieme opstelling van strijkers de naoorlogse wanhoop
en vernietiging trachtte te symboliseren. De lagere, meer
dreigende tonen van de cello’s fungeerden als setting: luisteraars hadden geen al te grote verbeeldingskracht nodig om zich de verwoeste stad München voor de geest te
brengen. Het ijlere, belijdende lied van de violen bezong
de wanhoop en de onmacht die Strauss op het einde van
zijn leven moet hebben gevoeld. Het zich steeds herhalende thema doet eerst een sprankel hoop vermoeden maar
schakelt daarna genadeloos over op je reinste smart en
geeft dit stuk iets van een manische depressie. De spelers
zelf werden overmand door een intens verdriet, waardoor
het orkest er zo mogelijk nóg meer in slaagde je tot in het
diepste van je ziel te raken.
Voor het werk van Anton Bruckner werd de muzikale bezetting aangevuld met blazers en slaginstrumenten.
Bovendien werd het aantal strijkers vrijwel verdubbeld,
wat onvermijdelijk resulteerde in een meer bombastisch
muzikaal spel. Hoewel deze 7de Symfonie eveneens gevoelens van immense droefheid opriep, contrasteerde dit
werk sterk met het eerste deel. Waar je bij Strauss vooral
weemoed, onmacht en wanhoop bespeurde, bemerk je bij
Bruckner nog een zeker gevoel van kracht, van vechtlust.
Ook deze bewerking bezorgde de toeschouwers op verschillende momenten kippenvel. Dirigent Kent Nagano
bewees zijn publiek ten volle dat er heel veel schoonheid
kan zitten in verdriet en lijden. Het langdurige applaus
voor hem en het orkest was dan ook volledig verdiend. ¶

Liegende Reporter
Mislukte aanslag op Carl Devos

De vraag die iedereen zich stelt: waarom
professor Devos, als jullie strijden voor meer
respect voor de pol & soc?
“Vanuit onze lessen over het MiddenOosten weten we dat zelfmoordaanslagen
altijd meer effect hebben. Maar dan zaten

we met een probleem: hoe kan de pol & soc
zelfmoord plegen? Toen kwamen we uit bij
professor Devos, die toch wel een beetje het
symbool is van de pol & soc. Helaas was de
uitwerking wat minder.”

Iedereen zegt dat wij kansloos zijn op de arbeidsmarkt! Dat is echt elitair! Ze zouden
blij moeten zijn dat iemand hen wil bedienen aan de kassa en daarbij kan meepraten
over de politieke actualiteit!”

Jullie vinden dat de pol & soc te weinig
respect krijgt. Is dat echt zo?
(zichtbaar opgewonden) “Het is een
schande! Overal waar we komen worden
we ontvangen met hoongelach! Zelfs op de
Blandijn! Onze richting zou niet van universitair niveau zijn, onze cursussen zouden te
dun zijn en onze studentes te blond. Zelfs
toen we de unief contacteerden om te dreigen met aanslagen werden we uitgelachen.
Het is niet omdat wij soms faciliteiten krijgen bij een vak van een andere faculteit dat
we geen intelligente mensen zijn hé. Het
ergste zijn dan nog die snobs van de rechten! Weet je hoe ze ons noemen? ‘Rechten
light!’ Wat een belediging! En ze willen ons
weg uit de Universiteitstraat! En nog zoiets!

Kunnen we nog andere acties verwachten?
“Het probleem is dat we al ons geld hebben uitgegeven aan die bom en een koevoet
om de deur open te breken. We denken dan
ook in de eerste plaats aan een wafelenbak
om geld in te zamelen. Daarna zullen we
zien welke acties we nog kunnen ondernemen. Carl Devos moet wel geen schrik meer
hebben voor aanslagen, want veel van onze
leden zijn bang dat hij hen gaat buizen.”
Het PSLF heeft ondertussen laten weten
dat hun wafelenbak niet doorgaat en dat ze
nu overwegen om een erkenningsaanvraag in
te dienen bij de Dienst Studentenactiviteiten.
“Als het Anarchistisch Kollektief subsidies
krijgt, waarom wij dan niet?”. ¶

Lege doos

ZoEk
de zeven

verschillen
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JDM Professor Carl Devos is aan een aanslag op zijn leven ontsnapt. De daders hadden een bom in zijn kantoor geplaatst, maar
waren gelukkig vergeten dat de professor
tegenwoordig in de studio’s van de VRT eet,
slaapt en werkt. De aanslag is opgeëist door
het Pol & Soc Liberation Front (PSLF), dat
naar eigen zeggen vecht voor “meer respect
voor de pol & soc”. Schamper kon in contact
komen met deze groepering en had een exclusief gesprek met een van hun leiders. Zijn
identiteit houdt hij strikt geheim. De man,
die zichzelf T Bird noemt, gaat steeds gemaskerd en beweegt zich voort op een vouwfiets, naar eigen zeggen om steeds te kunnen
verdwijnen zonder sporen na te laten.

Pascal Smet
(dit is geen satire)

satire)

Foto: Dogtooth (Kynodontas) / Yorgos Lanthimos 2009
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