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KORT
NDV Zonder universiteit zou Gent slechts
een saai provinciestadje zijn, met een paar
versleten historische gebouwen die toch alleen maar Japanse amateurfotografen aantrekken. Brugge, iemand? De studenten zijn
het jonge bloed dat deze oude stad in leven
houdt, met de studentenverenigingen als
het hart dat hen drijft. Uiteraard heeft de
stad veel cultuur en geschiedenis te bieden,
maar waar denkt iedere ex-student nostalgisch aan terug? Uiteraard aan de epische
cantussen, de dolkomische activiteiten en
de vriendschappen voor het leven. Vergeet
al die musea en culturele centra, daar kom je
nog genoeg als je oud en verbitterd bent – nu
is het tijd om te leven.
Het is tijd voor de schachten en de commilitones om respectievelijk hun masochistische en hun sadistische kantjes boven te
halen op de notoire – geloof de geruchten
– studentendopen. Gelukkig zijn er nog peter-en-meteravonden om de brokken wat te
lijmen. Verder loopt niets zo over van studentikoziteit (en van bier en braaksel) als
een heerlijke cantus, waarvan er elke avond
wel meerdere plaatsvinden in en rond de
Overpoort. Wie zijn feestmuziek liever niet
zelf zingt, kan terecht bij één (of meerdere)
van de talloze openingsfuiven de komende
weken, waarvan vooral de fuiven in de magnifieke Vooruit aan te bevelen zijn. Wie liever een feestje wil met minder muziek en
meer drank, kan terecht op de talloze cocktail-, Duvel- en streekbierenavonden.
Dankzij het hardnekkige waanbeeld dat
studenten ook sportief zijn, worden er ook
heel wat sportactiviteiten georganiseerd.
Zo mogen de geneeskundestudenten elkaar
voor de verandering eens verwonden in een
potje paintball (12/10). De filologen ruilen
literatuur in voor minivoetbal op 14/10.
Politeia gaat dan weer de (van dichtbij bekeken verrassend gore) Gentse binnenwateren
per kano (13/10) verkennen, samen met de
economen. In het InterFacultair Toernooi
(25/10) gaan de verschillende kringen elkaar
te lijf in verschillende sporten, waarin de studenten LO & kiné uiteraard weer roemloos

ten onder zullen gaan. De dierenartsen in
spe doen niet mee, want de dag ervoor rijden
ze van Knokke naar Gent in gocarts (24/10).
Jawel. We zouden het bijna vergeten, maar
ook voor cultuur wordt gezorgd! De filologen kijken naar Robin Hood: Men in Tights
(11/10) en gaan het publiek in De Laatste

Show (20/10) wat opfleuren, net als de
geografen (21/10). De Oosterse Afrikaanse
Kring gaat dan weer culinair met een Thaïs
etentje (21/10) en Geografica houdt het
wat westerser met een kaas- en wijnavond
(11/10). Januari is nog zo ver weg! ¶
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Sterf, leerkrediet!
Op krot in Gent

Studievoortgangsbewakingsmaatregelen? Overpoortganger,
ontmoet je nemesis.
De koteconomie in handen van de
Liechtensteinse maffia? Hier leest
u de echte verklaring voor de
hoge prijzen.
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De Kick-Off was tof

Horrorverhalen over beestjes down under,
gezellige gezwellen en Hans Pijpelink.
Of nee, wacht, dat was een ander artikel.
“Je hebt veel tijd als student, zeker als je
verstandig spijbelt, geniet ervan”, aldus
The Van Jets. U nam hun goede raad
massaal ter harte op de Kick-Off.
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In ‘t zak gezet

edito

Waar wonen in Gent? Bij de aanvang van een
nieuw academiejaar moet een mens al eens knopen
doorhakken in zijn zoektocht naar een geschikte woning. Flip a coin: kot of huisje?
Welke rechten heb je als huurder van een kamerwoning? Behoorlijk veel. Op de site van de Stad Gent
staat een politiereglement dat — op het mierenneukende af — uitlegt aan welke voorwaarden je kamer
moet voldoen. Van de vereiste tussenafstand tussen
de treden van een brandladder tot een waslijst met
veiligheidsvoorschriften.
Wil je graag wat zelfstandiger zijn, dan komt al vlug
de verleiding om met een bende vrienden een huisje
te huren. Geen huisregels als ‘overnachtingen van derden zijn niet toegestaan’ en het vooruitzicht op wekelijkse kotfeestjes zonder zeurende kotmadam. Alles
peis en vree, tenzij je plots merkt dat je in ’t zak gezet
bent. Bij het openprutsen van een deur waar volgens
de verhuurder ‘enkel een leegstaande kelder’ achter
zat, merk je plots dat de kelder in kwestie onder water staat. Op het water drijven enkele olievlekken, een
stopcontact bengelt op vijf centimeter van het water
naar beneden en een penetrante keldergeur komt uit
het ondergrondse krocht naar boven (zie foto blz. 8).
Het kan natuurlijk ook wat subtieler: een toilet dat
doorloopt, een barst in het raam of de verwarming
die bij de eerste vrieskou niet blijkt te werken.
Welke rechten heb je dan als medehuurder van
een huisje? Ai. Blijkbaar niet veel. De verhuurder is
niet verantwoordelijk voor de brandverzekering, dus
die moet je als huurder zelf nog afsluiten. Al die fijne
gadgets die je krijgt bij het huren van een kot — rookdetectors, brandblusapparaten, een automatische
brandmeldingsinstallatie — schaf je best zelf aan.
Hoe zit het met de kapotte verwarming of met de
barst in het raam? Onduidelijkheid alom. De Dienst
Wonen houdt zich vooral bezig met grotere mankementen, en raadt aan om de Huurdersbond te contacteren. Deze geven dan weer ‘geen telefonisch advies’.
Ze vragen je om eens langs te komen met je huurcontract en om ineens 15 euro te betalen voor je jaarlijkse
lidmaatschap, waarna ze je uiteraard verder helpen.
Voor veel studenten intussen al net iets te veel moeite
om gewoon een barst in een raam te laten maken. De
kans is groot dat je na je korte zoektocht besluit om
dat gebarsten raam gewoon te negeren, om zelf een
elektronisch vuurtje op je kamer te zetten of om de
deur naar je ondergelopen kelder zo goed mogelijk
af te sluiten. Volgend jaar zoek je wel een ander krot
en moet de volgende huurder maar afrekenen met
die mankementen. Und so weiter, tot iemand zich op
dezelfde manier bekommert om studenten die een
huisje huren, net zoals dit al eerder gedaan werd voor
kotstudenten. ¶
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Lise Eelbode

ddm Jonge onderzoekers nemen steeds vaker de
benen. Tot die weinig verrassende vaststelling kwam
Paul Van Cauwenberge, rector van onze Alma Mater
en nieuwbakken voorzitter van het FWO (Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, de instantie die in
Vlaanderen de onderzoeksbeurzen uitdeelt, n.v.d.r.). “We
kunnen net iets meer dan een vijfde van de voorstellen
honoreren,” aldus Van Cauwenberge, “terwijl het streefdoel op minstens een derde ligt.” Schrijnende toestanden.
Hoewel de interesse voor onderzoek de laatste jaren
stijgt, zijn de budgetten niet meegegroeid. Nochtans:
minder innovatie betekent, zeker op lange termijn, weinig goeds.
Het is geen louter Belgisch probleem, ook in GrootBrittannië wordt de alarmbel geluid. Het onderzoek dat
daar verdwijnt, wordt dankbaar voortgezet in Azië, de
VS en zelfs in Frankrijk en Duitsland. Die landen verhogen hun budgetten en ontvangen buitenlandse onderzoekers met open armen. “Jonge onderzoekers hebben
weinig te verliezen en bij het kiezen van hun uitvalsbasis is funding een cruciaal element”, weet de vicerector
van de universiteit van Cambridge.
Waarom zou men dan in die funding willen snoeien?
“We zijn immers al ongelooflijk efficiënt met de middelen
die we hebben”, stelt een prof van Oxford University, die
binnenkort zijn laboratorium naar Hamburg verhuist.
Een gebrek aan research heeft niet te onderschatten gevolgen voor de rankings en dus voor de uitstraling
van de universiteiten. Het risico bestaat dat in bepaalde
domeinen het onderzoek zo goed als stilvalt, omdat er
simpelweg geen geld voor is. Overheden geven hiermee
het signaal dat onderzoek niet wordt gewaardeerd. Het
valt af te wachten of die verontrustende tendens gekenterd kan worden. ¶
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UGent brengt academiejaar plechtig op gang
Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Ook dit jaar
gaf rector Paul Van Cauwenberge op plechtstatige
wijze de aftrap van het prille academiejaar.
door Tieneke Van de Velde
Eens in het jaar ziet onze rector zijn
kans schoon om de bestofte dode hermelijn uit zijn garderobe te vissen en er
onder het mom van de traditie zijn schouder mee te bekleden. In een bonte stoet
van keurig uitgedoste decanen, schrijdt
de rector vervolgens de Aula binnen om
er in het gezelschap van academici, studentenvertegenwoordigers, minister van
Onderwijs Pascal Smet en de occasionele verdwaalde student de namiddag te
vullen met doorgaans saaie speeches.
It’s all about the money

Pascal Smet mocht de spits afbijten.
In zijn toespraak zong hij onder meer de
lof van de associaties, de Europese mobiliteit en de continue financiële bijdrage
van de Vlaamse overheid aan de sectie
onderwijs. Hierbij kwam, uiteraard, ook
de economische crisis uitvoerig aan bod
en ondanks de milde houding ten opzichte van zijn eigen kabinet, klonk het toch:
“Goed is echter de vijand van beter”.
Naast deze algemene onderwerpen
raakte hij vervolgens nog even vluchtig
aan de actuele taalproblematiek en hield
hij een vurig pleidooi voor de invoering
van het Engels als — o, ironie — lingua
franca. Tot slot liet de minister zich negatief uit over de stemmen die opgaan
om selectieproeven in het hoger onderwijs op te nemen. Want, zo gaf hij nog
mee: “Genius is 1% inspiration and 99%
transpiration.”
Met dit citaat belanden we naadloos bij
de tweede spreker van de namiddag: Joeri
Deryckere, studentenvertegenwoordiger
www.schamper.ugent.be

in de Raad van Bestuur en beter bekend
onder de geuzennaam Der Juhrer. Zijn
speech onderlijnde het belang van het
geledingenparticipatiemodel en keerde zich tegen de oriënteringsproeven,
door Joeri met de term “hakbijlproef ”
bedacht.
Een andere belangrijke pijler van zijn
discours behelsde de omvorming van de
eenjarige naar de tweejarige master aan
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Die
moet voornamelijk een verhoging van de
opleidingskwaliteit beogen. Het gaat hem
dus niet zozeer om het lucratieve aspect:
de extra subsidies die de universiteit voor
een tweejarige master opstrijkt.
Op het einde van de zitting hing onze
rector nog een somber beeld op over de
toekomstige financiering van het hoger
onderwijs. In tegenstelling tot het beleid in onze buurlanden, ziet de Vlaamse
Overheid zich genoopt om de komende
jaren de knip op de beurs te houden. Dit
getuigt volgens Paul Van Cauwenberge
van een gevaarlijke kortetermijnvisie,
daar een besparing op wetenschappelijk onderzoek ontegensprekelijk ook
een weerslag zal hebben op de Belgische
economie. Met enkele grafiekjes ter illustratie, opperde hij dat wetenschappelijke performantie sowieso een goede
graadmeter vormt voor de welvaart in
een land.
Met een mogelijke daling hiervan in
het verschiet, zou het dus wel eens kunnen dat het failliet van ons Belgenlandje
dichterbij is dan we denken. Al is ook hier
enige nuance op zijn plaats: op de receptie keken ze alvast niet op een euro. ¶

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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zever op www.schamper.ugent.be.

Adverteren?
Bekijk onze advertentiebrochure op
www.schamper.ugent.be/adverteren.
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Slagveld onder
eeuwige studenten
Caféhouders, pas op: de vrolijke student die jaren
aan de unief blijkt plakken is een uitstervende
soort. De UGent dwong dit jaar voor het eerst
‘studievoortgangsbewakingmaatregelen’ af.
De gevolgen zijn groot.
door Jeroen De Mets

Lange tijd waren de omstandigheden
nochtans ideaal voor de eeuwige student.
Toen in 2004 het BAMA-systeem werd ingevoerd, ging dat immers gepaard met een
enorme flexibilisering voor de studenten.
Je eigen programma samenstellen werd nu
veel gemakkelijker. Bissen bestaat bijna niet
meer, want zodra je voor een vak geslaagd
bent, hoef je het nooit meer af te leggen en
kan je al vakken uit een hoger jaar opnemen.
Vrijheid blijheid dus, en op die manier zouden studenten sneller afstuderen.
Althans, dat werd gehoopt. De realiteit
bleek een ander paar mouwen. In plaats van
sneller af te studeren bleken veel studenten
in de praktijk net langer te studeren omdat de incentive om snel te heroriënteren
wegviel. In plaats van snel naar een andere
richting te gaan bleven studenten steeds vaker twee of drie jaar ter plaatse trappelen.
Omdat niet slagen voor een vak nu minder
erg was, gingen bovendien steeds meer studenten vakken op de lange baan schuiven.
Wie vijf herexamens had, stelde er drie uit
en probeerde dan het volgende jaar die examens te maken.
In de praktijk bleek dat vaak geen succes
te zijn. Uiteraard waren de gevolgen dramatisch. Niet alleen dreigden veel studenten
niet of zeer traag een diploma te behalen,
maar ook de maatschappij leed schade.
Meer studieduurverlenging betekent meer
maatschappelijke kosten, omdat de maatschappij langer moet investeren, maar ook
omdat de betrokken studenten later naar de
arbeidsmarkt doorstromen.
6
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Geboorte leerkrediet

Een reactie van de overheid kon dan ook
niet uitblijven en toenmalig Minister van
Onderwijs Frank Vandenbroecke nam twee
belangrijke maatregelen. Ten eerste voerde
hij het leerkrediet in. Dat systeem gaf aan
elke student een ‘rugzakje’ met punten. Voor
elk gebuisd vak verlies je punten en wie aan
nul komt, wordt aan de meeste instellingen
onverbiddelijk geweigerd. Naar een andere
instelling trekken is meestal ook geen optie,
waardoor de Colruyt onvermijdelijk wacht.
Het is dus essentieel dat studenten op tijd in
een geschikte studierichting belanden.
Een tweede belangrijke maatregel was de
invoering van de outputfinanciering. Kort gezegd houdt dit in dat vanaf het tweede jaar
de universiteiten en hogescholen niet meer
gefinancierd worden op basis van het aantal studenten dat zich inschrijft, maar wel
op basis van het aantal vakken waarvoor
de ingeschreven studenten slagen. Een GITstudent die buist voor zijn vakken van het
tweede jaar levert de UGent dus niets op.
Deze twee maatregelen moeten zowel de
studenten als de universiteit aansporen om
studenten snel naar een geschikte studierichting te begeleiden.
Studievoortgangsbewaking

De impact van het leerkrediet is echter
relatief klein. Zelfs wie absoluut geen enkel studiepunt haalt, wordt pas na drie jaar
geweigerd, en wie elk jaar toch een paar

studiepunten haalt kan gerust nog een paar
jaar langer aanmodderen. Dat betekent dat
“geen leerkrediet meer hebben” voor veel studenten iets lijkt dat hen toch niet kan overkomen. Maar omdat leerkrediet uiteindelijk
toch opraakt en omdat bissers de UGent
niets opleveren, voerde de universiteit vorig
jaar een aantal studievoortgangsbewakingsmaatregelen in. Een hele mond vol, maar het
gaat simpelweg om maatregelen die moeten
voorkomen dat studenten te lang studeren
zonder een diploma te behalen.
Een bijkomend voordeel is dat je de valse
studenten wegzuivert. U weet wel, die leden
van het sociaal profitariaat die zich inschrijven aan de universiteit om zo een goedkoop
treinabonnement te kunnen kopen. Hoe
dan ook, artikel 22 van het Onderwijs- en
Examenreglement voert twee van dergelijke maatregelen in. De eerste zegt dat je
een andere opleiding moet zoeken als je
twee jaar op rij niet slaagt voor de helft van
de studiepunten die je hebt opgenomen. De
tweede voegt daaraan toe dat je inschrijving
aan de UGent wordt geweigerd als je na drie
jaar niet geslaagd bent voor een derde van
de studiepunten die je in die drie jaar hebt
opgenomen.
Bij dat alles kan u wel ‘uitzonderlijke omstandigheden’ inroepen, waarna u toch mag
inschrijven. Het gaat bijvoorbeeld om zware
en langdurige ziekte of het overlijden van
een naast familielid. Het overlijden van uw
kat is bijvoorbeeld geen uitzonderlijke omstandigheid, ook al zag u Minoes echt ongelofelijk graag.
www.schamper.ugent.be

Een vb.
voor wie
er niets
van snapt
Geweigerd, quoi?

Dit jaar zijn die regels voor het eerst
hard afgedwongen en de gevolgen zijn
op het eerste gezicht groot. Maar liefst
1280 studenten kunnen hun opleiding
niet meer verderzetten, zo’n 5% van
alle ingeschreven studenten. “Het lijkt
veel”, zegt Kristiaan Versluys, directeur
Onderwijsaangelegenheden, “maar het
gaat om studenten met redelijk slechte
studieresultaten. Zonder ingrijpen zouden die in de problemen komen door een
gebrek aan leerkrediet. Dat zou betekenen
dat ze zelfs niet aan een andere instelling terecht kunnen.” Uit bepaalde hoeken
klinkt de kritiek dat deze maatregel vooral
de sociaal zwakkeren treft, maar Versluys
relativeert: “Enkel gegoede studenten kunnen het zich permitteren om zo lang zonder resultaat te studeren.”
“Op zich is het niet onlogisch dat
die studenten moeten heroriënteren”,
meent studentenvertegenwoordiger Joeri
Deryckere, “maar dergelijke maatregelen
gaan voorbij aan de onderliggende problemen. Er is nood aan betere studiebegeleiding en aan een oriëntatieproces, dat best
al in het middelbaar start en dat studenten begeleidt naar een studierichting die
voor hen geschikt is. Onder die 1280 personen bevinden zich ongetwijfeld heel wat
studenten met potentieel.”
Het kaf

Eén groep bleef tot dusver stil in het debat, en dat zijn de geweigerde studenten
zelf. Schamper zocht hen op, maar moest
vaststellen dat bijna niemand bereid was
om zijn verhaal te vertellen. De meesten
onder hen zijn beschaamd of hebben nog
een interne beroepsprocedure lopen. Toch
www.schamper.ugent.be

vonden we iemand die bereid was om anoniem te getuigen. We zullen hem daarom
Vincent noemen.
“Oké, ik heb misschien niet altijd even
hard gewerkt, maar er zijn ook andere problemen. De examens zelf zijn vaak subjectief. De vraagstelling is ingewikkeld en een
examen wordt een loterij als je maar 4 vragen krijgt over een cursus van 400 pagina’s.
De stap naar het hoger onderwijs was voor
mij ook een grote stap, en het heeft lange
tijd geduurd alvorens ik wat discipline
had. Nochtans waren mijn hoofdvakken
goed, en hebben de bijvakken mij genekt”.
Vincent erkent wel dat het kaf van het
koren moet gescheiden worden. “Er zijn
universiteiten waar je pas voor de derde
keer kan inschrijven na een gunstig gesprek met het monitoraat. Dat lijkt me een
beter systeem.” Ook over de maatregelen
zelf bestond onduidelijkheid. “We kregen
wel een waarschuwing, maar ik had de
indruk dat veel studenten het nieuwe systeem niet begrepen. Ook het monitoraat
kon niet eens steeds duidelijk antwoorden
op onze vragen.”
Kortom, het is voor bijna iedereen wel
duidelijk dat er een probleem is: studenten lopen massaal onnodige studieduurverlenging op, en op bepaalde faculteiten
is er wat deze problematiek betreft amper
communicatie van het monitoraat of de
studentenadministratie. Maar er bestaat
geen consensus over de oplossing. Terwijl
de studentenvertegenwoordigers pleiten
voor meer begeleiding, kiest de UGent ervoor om de studenten een incentive te geven: wie zichzelf niet kan inschatten dreigt
geweigerd te worden. Nu die maatregelen
ook effectief afdwongen worden, hoopt de
UGent dat studenten meer discipline zullen hebben en meer realistische studiekeuzes zullen maken. On verra. ¶

JDM Als u kop noch staart
krijgt aan die regels (en er dus
wel eens het slachtoffer van kan
worden) vindt u hier een uitgewerkt voorbeeld.
Vincent begint aan zijn studie
rechten en neemt 60 studiepunten op. Omdat hij geen al te goede student is, slaagt hij maar voor
20 studiepunten. Op zijn puntenbriefje staat een waarschuwing:
Vincent wordt onderworpen
aan een bindende voorwaarde
en moet volgend jaar slagen voor
minstens de helft van de studiepunten die hij opgenomen heeft.
“Zever, gezever,” denkt onze
vriend, “ik ga volgend jaar mijn
schade inhalen”. Hij schrijft zich
weer in voor 60 studiepunten en
hoewel hij harder studeert, haalt
hij maar 29 studiepunten. Hij wil
zich opnieuw inschrijven voor
de opleiding rechten, maar helaas, hij wordt geweigerd. “Het
ligt aan die stomme juristen,”
denkt Vincent. “ik word burgie!”.
Hij schrijft zich in voor het volledige eerste jaar. Maar omdat
de opleiding burgerlijk ingenieur moeilijker dan gedacht bleek
te zijn, haalt Vincent maar 10
studiepunten. Tot zijn stomme
verbazing mag hij zich helemaal
niet meer inschrijven aan de
UGent. Hij heeft op drie jaar 180
studiepunten opgenomen, maar
is slechts voor 59 studiepunten
geslaagd. Dat is minder dan een
derde, en zijn inschrijving wordt
dan ook onverbiddelijk geweigerd. ¶
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Op krot
in Gent

De economische wet van
vraag en aanbod leert dat
een hoge vraag naar en een
laag aanbod van een product,
hoge prijzen genereert. En
blijkbaar lijdt de kwaliteit
van het kotproduct in Gent
hier soms ook onder.
door Davy Verbeke
De democratisering van het hoger onderwijs
heeft er voor gezorgd dat het aantal in Gent studerende, en bijgevolg residerende, studenten de
laatste decennia gestaag is toegenomen. Dit levert voor veel studenten de nodige problemen op
bij hun zoektocht naar geschikt onderdak. In de
vele straten rond het Sint-Pietersplein lopen dan
ook reeds vanaf eind juni mama’s met hun zoon
of dochter rond, geestdriftig bellend naar de vele
nummers van huisbazen die ze op de vensters vinden, in de hoop een betaalbaar en kwalitatief kot
te vinden.

foto Joost Vanderdeelen

Homes UGent

De UGent zelf verhuurt momenteel 1355 kamers, 181 eenpersoonsstudio’s en 100 duoappartementen verspreid over haar verschillende
homes. Het eerste contingent zal beschikbaar zijn
vanaf 2011 en het volledige bouwproject aan de
Kantienberg loopt normaal gezien af in 2012. Dat
laatste zal nog eens plaats bieden aan 656 studenten. De prijzen variëren naargelang locatie en type
kamer, maar zijn algemeen beschouwd een relatief betaalbare optie voor mensen met een kleiner
inkomen. De kamers in de homes worden grotendeels toegekend aan studenten met een studietoelage. Studenten met een studietoelage krijgen ook
een huurtoelage van 110 euro per maand en krijgen een hogere prioriteit bij het toekennen van de
kamers. Studenten zonder studietoelage komen
meestal op een wachtlijst terecht in juli.
De extra kamers die gecreëerd worden op de
Kantienberg zijn uiteraard een reactie op de toegenomen vraag. Het lijkt er echter ook op dat de constant
stijgende studentenaantallen zich langzamerhand stabiliseren en zelfs zullen dalen. Marianne
Martens, hoofd van de Afdeling Huisvesting van

de Directie Studentenvoorzieningenvan de
UGent, weet: “Indien het aantal studenten
evenredig zou dalen met de geboortecijfers,
zouden er binnen een paar jaar minder universiteitsstudenten moeten zijn. We kunnen geen precies cijfer plakken op het aantal
studenten dat momenteel noodgedwongen
pendelt door een gebrek aan betaalbare en
veilige kamers in Gent. Er is wel een tekort,
maar misschien is dat wel overroepen?”
Gecontroleerde private markt

Wanneer men geen plaatsje kan bemachtigen op een van de homes van de UGent,
wordt men verbannen naar de woestijn van
de private markt. Daar durven al wel eens
gieren boven je hoofd rondcirkelen tijdens
die kotqueeste. Huisjesmelkers zien een
kans om op korte tijd veel poen te scheppen
met een minimum aan inspanning. Zo heb
je koten waar ieder jaar een volledig nieuwe
lichting studenten intrekt omdat de vorige
lichting ontevreden was. Een student vertelt:
“Ik moest een jaar mijn kamerdeur openhouden met een baksteen omdat de klink ontbrak. Geen idee wat ik zou hebben gedaan
indien mijn deur toch in het slot viel.”
Een doorgedreven controle zou zulke
wantoestanden uiteraard kunnen verhinderen. Dit academiejaar wordt er alleszins
werk van gemaakt. Martens wijst op het feit
dat de stad Gent voor dit academiejaar vier
extra controleurs heeft aangeworven: “Nu
komt het totaal op vijf controleurs. Die gaan
in eerste instantie langs bij gebouwen waar
er al klachten zijn geweest om te kijken of
die klachten opgevolgd zijn. De bedoeling
is dat zij een heel jaar door constant zullen
controleren en opvolgen om de wanpraktijken er uit te halen.”
Bye Bye Kotmadam

Een tweede vernieuwing naast de extra
controle is een aanpassing van het Algemeen
Bouwreglement van de stad Gent. “Door die
aanpassing wordt het voor een private investeerder gemakkelijker om, zonder samenwerking met een onderwijsinstelling, een
studentenhuis te bouwen. Onder duidelijk
omschreven voorwaarden.”
Private investeerders die de kotenmarkt
aanboren, zullen dit volgens strikte regels
moeten doen. Deze professionalisering van
www.schamper.ugent.be

de private markt brengt uiteraard een zekere
kwaliteitsgarantie met zich mee. Verder hebben ook de hogere normen en veiligheidseisen die worden opgelegd aan potentiële
particuliere verhuurders volgens Martens
gevolgen voor de traditionele koten. “Door
de vele minimumvereisten is het niet meer
mogelijk om simpelweg een herenhuis op
te delen in verschillende kamers. Er zullen
zo natuurlijk meer verhuurders zijn die afhaken en de investeringen niet willen doen.
Er zullen dus spelers van de private markt
verdwijnen, maar de stad Gent maakt het
tegelijkertijd gemakkelijker voor private
investeerders.”
De tijd van de kotmadam die kookt voor
haar studenten en een snoepje komt brengen tijdens het studeren lijkt op die manier
iets dat we enkel nog zullen kennen van series op tv.
Kotenquête

Een enquête in juni 2009 van de Afdeling
Huisvesting legde enkele pijnpunten bloot
die nog voor verbetering vatbaar zijn.
Zo blijkt de site Kot@Gent, een samenwerking van Stad Gent, UGent en hogescholen, niet altijd indicatief voor de
kwaliteit en veiligheid van een kot. Nathalie
Geeraerts, personeelslid van de Directie
Studentenvoorzieningen, verklaart hoe dit
komt: “De eigenaars ontvingen een sticker
als zij deel uitmaakten van het adressenbestand van gecontroleerde studentenkamers
van de stad Gent. Deze sticker was niet bedoeld als kwaliteitslabel, maar als herkenningsmiddel voor studenten die zo te weten
kwamen dat het pand ooit werd gecontroleerd en toen de goedkeuring van de stad
Gent heeft gekregen. Het probleem is dat er
na het geven van de sticker veelal geen verdere controle is gebeurd.” Martens vult direct aan: “Nu zal het een sticker worden met
een jaartal op en het is de bedoeling dat er
meer gecontroleerd wordt.”
Een ander probleem dat aangekaart werd
in de enquête, zijn extra kosten die nietcontractueel aangerekend worden aan de
student. Een huisbaas heeft veel macht door
de waarborg die hij in handen heeft. Het niet
schoonmaken van de kamer, wat contractueel bepaald is, kan bijvoorbeeld een reden
zijn om (een deel van) de waarborg in te houden. Zo worden er soms ook niet bewijsbare

kosten aangerekend, maar lijkt het de huurder te veel moeite om zijn gelijk te halen.
Geeraerts raadt aan om indien mogelijk collectief te ageren. “Indien je gedurende het
jaar echt problemen ondervindt, kan je de
eigenaar een aangetekend schrijven sturen.
In uiterste nood kan de student het betalen
van de huurprijs aan de eigenaar ten tijdelijke titel staken. In dit geval stort de student
best het huurgeld op een aparte rekening en
maakt hij/zij duidelijk aan de eigenaar dat
hij/zij wel degelijk wil betalen, op voorwaarde dat bepaalde punten door hem worden
nagekomen. Dat is bijna de enige druk die je
als huurder tijdens het jaar op de eigenaar
kan leggen. Let wel: dit is enkel in uiterste
nood.”
Recht zegeviert

Een veelgebruikte tactiek van huurders
bestaat erin om de laatste maand huur niet
te betalen en zich zo in te dekken tegen
een eventueel (onterecht) inhouden van de
waarborg. Geeraerts raadt dit ten zeerste
af. “Je mag het recht niet in eigen handen
nemen. Dit is te riskant. Wat is wel mogelijk? Je kan de eigenaar in gebreke stellen
met een aangetekend schrijven. Hoe meer
gedupeerde studenten zich aansluiten bij
dat schrijven, hoe beter. Eventueel kan je
naar het Vredegerecht stappen voor een
verzoeningsprocedure.”
Een student heeft nog andere opties om
zaken aan te klagen en zijn gelijk te halen. Naast het Vredegerecht of een melding
aan Kot@Gent, zijn het Justitiehuis of de
Huurdersbond een optie. “Als je echt begeleiding wil, dan ga je naar de Huurdersbond
waar ze je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een brief. Het Justitiehuis heeft
dan weer een lijst van pro-Deoadvocaten.
Voor louter advies kan je terecht bij alle
huisvestingsdiensten.”
De UGent heeft in de recente enquête de
vraag gesteld of er nood is aan een juridische
dienst voor studenten(koten) zoals die al in
Leuven bestaat. Op de vraag of er nog meer
publieke inmenging moet komen op de private huizenmarkt, antwoordt Geeraerts formeel. “Het is nu al bijna twintig jaar dat er
slechts één iemand bezig is met de controle.
Nu zijn er vier extra controleurs aangesteld.
We zullen pas na een evaluatie kunnen vaststellen of er nog nood is aan extra middelen.” ¶
Schamper 492

9

U
Gezelschap op kot:
minder gezellige gezwellen
Interview met een studentenarts

Sick sick sick. Behalve een song van de Queens Of The Stone Age is het ook
de area of expertise van studentenarts Karen Klein. Van de Stone Age is dokter
Klein wellicht niet, toch kwam het puriteinse verleden van de UGent even om
de hoek kijken.
door Anouk Mouton en Lopke Van Acker
Begin jaren ’80 gaf de dokter immers
een soortgelijk interview over “geslachtsen andere ziektes bij studenten”. Drama!
Geslachtsziektes? Bestonden niet. Boze rector. Boze telefoons van ouders. Dreigende
overschakeling naar Leuven van zoon- of
dochterlief, want dáár kwam dat dus niet
voor … Je zou voor minder de schrik opdoen.
De feiten zijn nochtans niet spectaculair:
de studentenartsen zien gemiddeld 7000
patiënten per jaar, maar het is een kleine
ongelukkige minderheid die doorverwezen
wordt wegens ernstige problemen. De meeste studenten komen zelfs voor saaie, banale
kwaaltjes.
Ook de geestelijk getormenteerden onder
ons vinden hun weg naar de praktijken in —
sinds kort — de Sint-Pietersnieuwstraat. De
artsen horen opmerkelijk meer psychische
klachten dan in het verleden. Deze uiten
zich vaak in fysieke symptomen zoals hoofdpijn en maagklachten, maar worden door
ons clever team studentenartsen al snel gekwalificeerd als psychologische problemen.
Ook neigingen tot depressie of neerslachtigheid zijn zeker niet uitzonderlijk.
Studentenarts Karen Klein wijt dit onder
andere aan de hoge prestatiedruk die ons, de
jeugd, parten speelt. De universiteit werkt
samen met psychologen die ernstige gevallen opvangen en uitzonderlijk wordt er ook
eens eentje doorverwezen naar een psychiatrische instelling.
Maar over het algemeen kunnen we dus
stellen dat het goed gaat met de Gentse studenten. Klein merkt op dat het clichébeeld
van de student die overleeft op chips en bier
10
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overdreven is en dringend in een donkere
vergeethoek mag worden geschoven. Steeds
meer studenten kiezen voor een vegetarisch
dieet en zijn zich bewust van een gezonde levensstijl. Zij die zich gaarne elke avond van
de wereld drinke, mogen dus nú het statuut
van culturele minderheid gaan aanvragen.
Studenten en hun soa’s

Er is geen significant verschil tussen het
aantal jongens en meisjes dat beroep doet op
een studentenarts als je bedenkt dat de dames vaker raad komen vragen over anticonceptie. Verantwoordelijk, die Gentse deernes.
Jongens halen een rubbertje bij de apotheek
of supermarkt en zijn klaar om de vrouwtjes

te veroveren. Een extra stop bij de arts is niet
nodig en zou de goesting bovendien alleen
maar de grond in stampen. Studenten die
gezond trachten te leven, veilige seks hebben… Zonneschijn en geluk alom: het lijkt
wel een reclamespot van Coca-Cola.
Maar het zou naïef zijn om te denken
dat die vervelende — en bovendien ook nog
overdraagbare — beestjes, soa’s genaamd,
een uitgestorven soort zijn. Er zijn maar weinig betrouwbare cijfers omtrent geslachtsziektes, omdat je enkel verplicht bent syfilis
en gonorroe aan te geven. Andere soa’s blijven dus ondergerapporteerd. Ondanks dit
gebrek aan een volledig beeld op het soalandschap, kan Klein ons toch vertellen dat
zij en haar collega’s naast chlamydia in mindere mate ook herpes en condyloma (genitale wratten) zien opduiken. Het gevreesde hiv
heeft ze maar tweemaal in haar hele loopbaan moeten constateren.
Schaamte in de schaamstreek

De schaamte omtrent dit heikele onderwerp is er natuurlijk nog steeds, maar ze is
niet meer overheersend. De mannen raken
bij onraad in de schaamstreek het snelst in
paniek. Wat Klein opvalt is dat de verlegenheid bij deze groep vaak veel groter is dan bij
vrouwen, genre: ‘murmel murmel’, schuldbewust blozend, wijzend naar the south.
Ondanks de gêne komen velen spontaan
naar de arts toe om zich te laten ‘screenen’:
een preventief onderzoek naar de meest
voorkomende geslachtsziekten. Eigenlijk
is deze bewustwording er pas gekomen na
www.schamper.ugent.be

het ‘ontdekken’ van het hiv-virus, dat ervoor
zorgde dat deze screenings überhaupt bestaan. In de beginjaren was het namelijk zo
dat er louter op hiv werd getest, maar artsen,
zo ook dokter Klein, testen vandaag op het
totaalpakket. Ook sensibiliseringscampagnes, waaraan onze arts al vanaf de beginjaren meedeed, hebben gezorgd dat meer
studenten hun voorzorgen nemen.
Kotje, feestje, beestje

Maar we hebben het hier wel over studenten. Is er een verband tussen de fladderende
student en venerische ziektes? Heeft het losbandige studentenleven hier iets mee te maken? Komen soa’s daarom ook meer voor bij
deze groep?
Volgens Klein heeft

het niet zozeer te maken met het studentzijn, maar is het eerder leeftijdsgebonden.
Ook de werkende mens in de leeftijdsgroep
16 tot 25 jaar heeft wel eens iets onguurs
zitten down under.
Is op kot zitten dan geen garantie
voor geslachtsziektes? Er is inderdaad
meer gelegenheid tot ‘partnerhoppen’
maar een doorslag geeft het niet, aldus
de dokter. Het is nu eenmaal eigen aan
deze leeftijdsgroep om zich enthousiast
op het leven te storten, terwijl de dertigers
en veertigers gemakkelijker tevreden zijn
met een knus dinertje bij kaarslicht en gezellig samenzijn.
Beentjes in de lucht, voeten op de
grond

Wanneer we haar het clichématige
“Hoe is een geslachtsziekte nu eigenlijk
te vermijden?” voorleggen, krijgen we een
relativerend antwoord: “Het is natuurlijk
gemakkelijk om te zeggen dat je een condoom moet gebruiken, maar deze kwestie
heeft niets met kennis te maken, veeleer
met de controle over jezelf te kunnen behouden. Het is een discrepantie tussen ratio
en gevoel: natuurlijk gaat een tipsy student
die na een avondje uit in bed eindigt zonder
condooms, er niet snel even om in de nachtwinkel. Dat is volkomen begrijpelijk.” En niet
iedereen ruilt het liefdesnest om voor een
ziekenhuisbed, met genitaliën in ongewenste kleuren en vormen. Er wordt zeer vaak
onveilig gevreeën, maar dus gelukkig niet
steeds met alle gevolgen van dien.
Of studenten nonchalanter zijn in hun
seksleven door het grenzeloze vertrouwen in de wetenschappelijke vooruitgang

Samenleving en politiek

— zoals het bestaan van aidsremmers? Tja,
soa’s zoals aids zijn nog altijd bijzonder ernstig, dus het ‘beter voorkomen dan genezen’paradigma blijkt zeker nog van toepassing te
zijn. Of de campagnes de situatie nog helpen
te verbeteren is andere koek. Bewustmaken
is belangrijk, maar met een echt superplan
kunnen ze nooit op de proppen komen, aldus dokter Klein. ¶

(advertorial)

Samenleving en politiek is een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke
problemen. Het is ook een ideeënblad waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en creatieve voorstellen
worden geformuleerd over alle mogelijke maatschappelijke en politieke thema’s. Het is een geëngageerd, maar
niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie. Sampol wordt uitgegeven door Stichting Gerrit Kreveld,
Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie, private stichting. Redactieleden en gastauteurs
analyseren en nemen deel aan discussies over het milieubehoud en de duurzame ontwikkeling, de gelijke
kansen en de nieuwe breuklijnen in onze maatschappij, de basisdemocratie, het andersglobalisme….
Een abonnement (10 nummers) kost 39 euro. Een jongerenabonnement kost 25 euro. SCHAMPER-lezers betalen
20 euro! Stort 20 euro op ons rekeningnummer: 001-4940190-56, met vermelding ‘abo Sampol-Schamper’.
Samenleving en politiek - Bagattenstraat 174 - 9000 Gent - stichting.kreveld@telenet.be.
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Wissel van de wacht bij de Dienst Studentenactiviteiten

Sinds één oktober is er een nieuwe heer en meester in De Therminal:
Werner Raeymaeckers, een charmante jongeman die de komende twee jaar
als studentenbeheerder door het leven gaat en bijgevolg de go-to guy bij uitstek
voor de studentenverenigingen wordt.
door Eva Vandervelden en Joost Vanderdeelen
Werner Raeymaeckers treedt daarmee
in de voetsporen van Hans Pijpelink, de levende legende die door de meesten gekend is
om de ijzeren hand en fluwelen handschoen
waarmee hij de voorbije vijf jaar het studentenhuis De Therminal bestuurde.
Studentenbeheerder zijn is echter meer
dan dat. Werner legt uit: “Naast de uitbating
en het onderhoud van De Therminal, zorg je
voor logistieke ondersteuning voor studentenverenigingen. Ook zie je erop toe dat de
subsidiereglementen worden toegepast. Als
er een inbreuk wordt gepleegd — stel bijvoorbeeld dat vereniging X besluit om een
betoging van vereniging Y in elkaar te kloppen — dan kan je daar gevolgen aan koppelen en vereniging X bijvoorbeeld tijdelijk
schorsen.”
Dat hele takenpakket werd in een halftijdse studentenjob gegoten. “Voor het geld
moet je het echter niet doen”, zegt Werner.
“Je wordt misschien halftijds betaald maar
je bent er in praktijk veel meer mee bezig.”
Tussen alle verplichtingen door, zit Werner
ook op de schoolbanken. “Als alles goed gaat,
12

Schamper 492

studeer ik dit jaar af in de Rechten. Volgend
jaar wil ik er nog een ManaMa bijdoen, maar
daarna stop ik ermee. Langer dan twee jaar
zal ik dus niet aanblijven.”
Twee facetten

Zijn persoonlijke drijfveer is zijn achtergrond in het studentenleven en de studentenvertegenwoordiging. Werner: “Ik heb lange
tijd in het praesidium van de rechten gezeten, maar toen ik de verkiezingen verloor,
heb ik mezelf geheroriënteerd. Vorig jaar
ben ik een semester verkiezingsmedewerker
geweest bij de Gentse Studentenraad, waardoor ik in contact kwam met twee aspecten
van het studentenleven: enerzijds het gewone verenigingsleven en anderzijds de vertegenwoordiging van studentenbelangen.”
Hans opvolgen zal alleszins geen sinecure worden. “Hij heeft die functie vijf jaar
uitgeoefend, terwijl zijn voorgangers steeds
twee of maximaal drie jaar aanbleven. ’t Is
lastig om na vijf jaar plots al zijn contacten
over te nemen en meteen te weten wanneer

je waar moet zijn. Gelukkig heb ik aan Hans
nog veel en kan ik hem bellen als er een probleem is. Ook heb ik zelf al goede contacten gelegd met bijvoorbeeld het rectoraat
en de DGFB (Dienst Gebouwen en Facilitair
Beheer, n.v.d.r.). Het enige probleem bij die
laatste is dat ik Antwerp-supporter ben en
Dominique Van Acker, het afdelingshoofd
van DGFB, voor den Beerschot is.” (lacht)
Werner is voorlopig niet van plan om
grootse veranderingen door te voeren. “Het
is ook niet de taak van de studentenbeheerder of de DSA om zelf grote activiteiten of
evenementen op poten te zetten. Al heeft
Hans een heel mooi initiatief gelanceerd met
Blok@Therminal en dat wil ik — uit vrees
voor lynchpartijen — zeker verderzetten. Ik
ben wél van plan om minder activiteiten van
verenigingen bij te wonen dan Hans en mogelijke problemen eerder op structureel niveau aan te pakken.”
De nieuwe studentenbeheerder mag de
veranderingen dan minimaliseren, op persoonlijk vlak is er volgens onze hoofdredacteur toch sprake van een cultuurshock: “Als
www.schamper.ugent.be
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Hans iets van je gedaan wou krijgen, kneep
hij keihard in je nek, terwijl Werner gewoon
nekeer lief in je ogen kijkt”, zo klonk het.
SK Ghendt

Gevraagd of hij écht niets wil veranderen, kwam er toch een aap uit de mouw: het
SeniorenKonvent Ghendt. Werner: “Het SK
is een konvent dat aanvankelijk alle streekgebonden studentenverenigingen bundelde. Door de jaren heen zijn daar echter,
wegens het gebrek aan overkoepelende
konventen op de Gentse hogescholen, verschillende hogeschoolclubs bijgekomen.
Het probleem daarmee is dat het SK, net zoals het FaculteitenKonvent of het Kultureel
Konvent, gesubsidieerd wordt door onze
universiteit.”
“Tegenwoordig bestaat het SK voor
40% uit hogeschoolclubs. Er zijn zelfs twee
clubs die niet eens lid zijn van de Associatie
UGent. Al deze verenigingen krijgen dus subsidies van de Universiteit Gent. Dat gaat weliswaar niet over hoge bedragen, maar het is
gewoon principieel fout dat gelden van de
universiteit, die rechtstreeks naar het SK
gaan, gebruikt worden om activiteiten van
hogeschoolclubs te ondersteunen.”
“Die hele situatie ligt al een jaar of vijf overhoop. En ik wil daar eindelijk eens een sluitende regeling voor maken. Hoe dat concreet
zal worden aangepakt, moet evenwel nog
worden overlegd met de hogere niveaus.” ¶
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HOOFDPRIJS

WIN EEN

Heb jij een knappe, briljante of geniale kop?
Versla dan al je vrienden online en quiz nadien heel Vlaanderen plat.

Zet je grijze cellen op scherp en daag je vrienden uit voor een online quiz. Hoe meer vrienden je aan het spelen krijgt,
hoe vaker je vanaf 20 oktober kan deelnemen aan de wedstrijd en hoe hoger je kansen om te winnen. De eerste
5.000 deelnemers krijgen sowieso een proefabonnement op Knack cadeau. En als jij het schopt tot Strafste Student
van Vlaanderen, win je een smart coupé Pulse! Hoe de wedstrijd in elkaar zit en wat je met je knappe kop nog allemaal
kan winnen, vind je terug op de site. Gebruik dus voor één keer je gezond verstand en speel mee!
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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. Guido Van Huylenbroeck van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, omdat die laatste op 20 oktober 90 jaar oud wordt. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
Geboortedatum? 14 september 1958
Woonplaats? “Sinds 1995 woon ik in Gent, vlakbij het Paul de Smet de Naeyerpark, waar in 1913 de
Wereldtentoonstelling plaatsvond. Van oorsprong ben ik
echter Oilsjteneer — al laat ik het échte carnaval nu toch
liever over aan de jeugd.” (lacht)
Kinderen? “Vier: twee jongens en twee meisjes. Een
‘dubbele koningswens’, zoals dat heet. Maar we hebben
het er niet om gedaan.” (lacht)
Combinatie kinderen en werk? “Dat is een beetje
schipperen natuurlijk, zeker als decaan. Tot een jaar of
zeven geleden werkte ook mijn vrouw full-time en hadden we au pairs. Als de kinderen groter worden, kan je de
opvoeding natuurlijk niet meer aan een au pair overlaten.
Daarom is mijn vrouw toen halftijds beginnen te werken.”
Wat wou u worden als kind? “Goh, veel. Zoals alle
kinderen eerst een grote sportman, maar eens in de humaniora kwam ik meer en meer in aanraking met landbouw, iets wat me eigenlijk altijd wel had aangesproken.
Niet dat ik landbouwer wilde worden, maar op mijn veertiende was het voor mij toch vrij duidelijk dat ik voor
landbouwingenieur wou studeren — zelfs zonder dat ik
goed wist wat die studies inhielden.”
Waarom bent u decaan geworden? “Ik vind het facultair beleid erg belangrijk en heb er altijd veel belangstelling voor gehad. Het leek me een logische stap.”
Is het wat u ervan verwacht had? “De contacten met
het rectoraat zijn min of meer zoals ik dacht, maar intern
gaat het toch iets trager dan verwacht. Je bent geen directeur van een bedrijf, die kan zeggen: ‘Dit is mijn strategie
en zo gaan we ze uitvoeren.’ Wil je iets veranderen, dan
moet je rekening houden met allerlei belangen en is er
veel overleg nodig. Maar ik heb geen spijt van mijn keuze.”
Ambities? “Professioneel vooral het verder uitbouwen van onze vakgroep (Landbouweconomie, n.v.d.r) en
ook van de faculteit, of dat nu als decaan is of later in
mijn carrière. Op persoonlijk vlak is het zoals in elk gezin: hopen dat je kinderen goed terechtkomen. En zodra
ik 65 ben, van het leven genieten.”

Grootste verwezenlijking tot nu toe? “Onze vakgroep is sinds 1995 vervijfvoudigd in medewerkersaantal en internationaal hebben we al een aantal keren
erkenning gekregen. Als professor ben ik vooral trots
dat er in het Ministerie van Landbouw, in de Vlaamse
Landmaatschappij en bij de Boerenbond veel alumni van
onze vakgroep zitten, die in de praktijk helpen realiseren
wat we hen in het onderzoek en het onderwijs aanleerden.”
Moeilijkste beslissing uit uw carrière? “Na mijn
doctoraat kreeg ik een mooie positie aangeboden van de
Vlaamse Landmaatschappij, maar een professor vroeg
me om nog even te wachten op een vrije plaats op de faculteit. Ik heb daarop gewacht, maar gezien we toen net
getrouwd waren, was dat geen beslissing zonder risico.”
U moet aan de UGent één faculteit afschaffen.
Welke? (glimlacht) “We zullen de faculteit Ingenieurswetenschappen opslorpen en er één van maken — al zal
collega Taerwe dat wel anders zien.”
De NSV! wil een debat organiseren aan uw faculteit. Mogen ze? “Indien het een open debat is, met duidelijk woord en wederwoord op het programma, wel. Een
universiteit is een democratische instelling waar debat
moet kunnen plaatsvinden. Maar dan moeten de organisatoren garanties bieden op een kritisch debat, wat bij die
vereniging niet altijd het geval is.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen. Ik
zit in het bestuur van de vzw Ontmoeting Buitenlandse
Studenten Gent en ben maatschappelijk ook in andere
verenigingen actief, maar ‘elitaire’ clubs als de loge zeggen me niet veel.”
Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “Dat is
volgens mij vooral het gevolg van een natuurlijke evolutie: twintig jaar geleden waren er veel minder vrouwelijke
assistenten, dus zijn er nu weinig vrouwelijke proffen.
Maar op onze faculteit is de m/v-verhouding bij assistenten nu fifty-fifty, dus dat zal wel verbeteren.”
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke
positie speelt u? “Waar ik vroeger altijd speelde, linksbuiten. Ik heb immers een linkervoet.” ¶

Decaan van de Week

foto Joost Vanderdeelen
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Het officiele en onafhankelijke studentenblad van de

universiteit Gent, Schamper, presenteert

voor het tweedst in haar 35 jaar lange carriere een

studiedag over journalistiek

waarop zowat iedereen (ook wie behoort tot een

minderheidsgroep) bijzonder welgekomen is.
Deze ongetwijfeld onvergetelijke avond zal

plaatsvinden op maandag 25 oktober

om 18 uur in de podiumzaal van studentenhuis

De Therminal en zal bovendien helemaal
volledig gratis zijn. Eloquente oratoren
van dienst zijn onder meer professor mediarecht
Dirk Voorhoof, De Morgen-redacteur Koen Vidal,
Rekto:Verso-recensent Wouter Hillaert, freelancer

Tim F. Van der Mensbrugghe en oudgedienden bob
woodward en carl Bernstein (Behalve die twee laatsten).

Eveneens aanwezig zullen zijn: gratis broodjes

(die mogelijks wel van den aldi zullen komen omdat we ondergesubsidieerd zijn)

en drank aan 1 euro. Wie zin heeft om te komen
wordt vriendelijk verzocht zich kenbaar te maken en

in te schrijven op schamper a schamper.ugent.be.

The Grand Tour
of Europe
In de traditie van de Grand Tour laten elk
jaar vele studenten hun heimat achter zich.
Onze columnisten bewijzen dat er meer is
aan Erasmus dan ordinair gezuip en decadente feestjes. Deze keer: Lore Quintelier
vanuit Montpellier.
Ik dacht erover een acrostichon te
maken, maar ik durfde niet wegens ‘te
middelbare school’. Niet dat ik een broekschijter ben, dat ras gaat immers niet op
Erasmus, ik vond gewoon niks passend
voor het gros van de elf letters. U ziet
het: eerlijk duurt het langst, en ik ga u
dan ook niet vervelen met oneliners als
“Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais” of “Erasmus: de tijd van je
leven”.
Mocht ik het toch aangedurfd hebben
een acrostichon te maken, dan zou de M
staan voor multicultureel. De Franse stad
herbergt inwoners van allerlei komaf,
waardoor je wel eens de enige blanke bent
in de bus. Velen onder hen zijn moslim en
gaan vaak strenger gesluierd dan bij ons.
Een regel waar ook de mannen geen uitzondering op vormen, zij kiezen voor een
sober lang gewaad.
De bus, zei ik, want hoewel de fiets in
Vlaamse studentensteden deel uitmaakt
van het straatbeeld, bewegen jongeren
zich hier voort met de wagen of het openbaar vervoer. Geen enkel aangelegd fietspad, dus wie toch voor de trappers kiest,
riskeert zijn leven.
Als de avond valt, komt het ware karakter van de grootstad naar boven, alsof
ze zich doorheen de dag weet te vermommen met haar mantel van zon. De gezellige drukte maakt plaats voor criminaliteit
en straatbendes. Geen enkel meisje ontsnapt aan het oordeel van de weinig veeleisende mannen. Blond, bruin, blank of
zwart: elke vrouw wordt beloerd, aangesproken of au pire: gevolgd. Pepperspray
www.schamper.ugent.be

schijnt hier dan ook niet bij wet
verboden te zijn.
Een mens zou het haast vergeten, maar op Erasmus wordt
er ook naar school gegaan. De
campus Letteren van de universiteit strekt zich uit over 10 hectare.
Dat gebied is volgestouwd met een
vijftiental gebouwen, parkings en
graspleinen. De klaslokalen en aula’s zijn verspreid over de hele campus, soms op behoorlijke afstand
van elkaar, waardoor het wel eens
zoeken en zweten is om van de ene
les in de andere te geraken. De weg
naar school is omgeven door palmbomen, wat studeren dan weer een
idyllisch kantje geeft dat het bij ons
nooit krijgt.
Met de Fransen moet je veel geduld
hebben, meneer. De administratie op
de universiteit laat te wensen over,
studenten worden van her naar der
gestuurd en er lijkt geen enkel aanknopingspunt of ombudsman te zijn die de
pijn kan verzachten. Ik kan mij niet van
de indruk ontdoen dat het personeel
liever lui dan moe is — tenzij ze werkelijk niets afweten van de werking van
hun eigen alma mater.
Na drie weken is het moeilijk een eerlijke balans op te maken. Wel is intussen
gebleken dat je als erasmusser grotendeels op jezelf bent aangewezen. Maar
mogelijk zal net dat kwaaltje ervoor zorgen dat je je na zes maanden waardig op
de borst kan kloppen. Et ça vaut le coup,
non? ¶

achter
k lap
NSV! sans papiers

Op 4 oktober stond nog maar eens de erkenning van de NSV! op de agenda van de PFKvergadering. Met zeven stemmen voor (AK,
Animo, Comac, ALS, GRAS, Socialisme 21 en
VMS), zeven stemmen tegen (KVHV, LVSV, L²,
Jong N-VA, GPS, CDS en Minos) en één onthouding (JEF) werd de erkenningsaanvraag afgewezen. ‘t Zal Wel Gaan kende intern evenveel
voor- als tegenstemmers en besloot daarom de
vergadering te verlaten en dus geen stem uit te
brengen.
Cultuurcheques

De nieuwe cultuurcheques zijn er, en dit
in een fonkelnieuw elektronisch jasje. Vanaf
heden worden de cheques niet meer gewoon
meegegeven, maar naar de studenten thuis
opgestuurd. Handig, of dat zou het toch zijn
wanneer die cultuurcheques ook daadwerkelijk in je bus belanden. In de week van 4
oktober hadden echter heel wat cultuurcheques nog steeds niet de weg naar hun
persoonlijke eigenaar gevonden. Blijkbaar
liep de communicatie tussen CJP en hun
leveringsbedrijf niet optimaal, maar heden
zouden alle problemen opgelost moeten
zijn. Fingers crossed.
Hasjiesj

De VAD, de UGent en de Universiteit
Antwerpen hielden bij 18.543 studenten
een enquête over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. Besluit: 96,8%
van de studenten gebruikte ooit alcohol,
43% gebruikte ooit cannabis en 10,9%
gebruikte ooit kalmeer- en slaapmiddelen. Verder drinken mannelijke studenten opmerkelijk vaker alcohol dan
vrouwelijke (60% frequente mannelijke bierdrinkers t.o.v. 24,1% vrouwelijke boozehounds). Het gebruik van
kalmeer- en slaapmiddelen komt dan
weer frequenter voor bij vrouwen. Een
laatste conclusie uit het onderzoek:
“Het is opvallend dat mensen met uitingen van angst en depressie (…) vaker naar slaap- en kalmeermedicatie
grijpen.” Die wisten we nog niet. ¶
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Wetenschap
foto Indi.ca

Boeddha
aan de
UGent
Men kan het zo gek niet bedenken, of er is wel ergens in Gent een onderzoeker
die zich met het onderwerp bezighoudt. Had u bijvoorbeeld al van het Gentse
Centrum voor de Studie van het Boeddhisme (GCSB) gehoord? Professoren
Bart Dessein en Ann Heirman leggen uit wat ze daar doen.
door Lise Beirinckx en Pieter Van Nuffel
Een vakgroep die het boeddhisme bestudeert is niet iets dat je onmiddellijk verwacht aan
een westerse universiteit. Hoe is dat eigenlijk
ontstaan?

“De studie van het boeddhisme aan
de UGent gaat terug tot het begin van de
twintigste eeuw, met Louis de La Vallée
Poussin, de grondlegger van de boeddhologie in het Westen. Toen bestudeerde men
het boeddhisme vooral vanuit de filologie en
dat is een traditie die zich hier heeft voortgezet. Naast dat klassiek filologisch onderzoek
houden we ons ook bezig met onderzoek
naar sociologie en actualiteit. Dankzij de La
Vallée-Poussin hadden we hier al een grote
expertise. Ondertussen is daar een heel internationaal netwerk rond uitgebouwd,
met allerlei centra over de hele wereld.
Elk centrum specialiseert zich in een bepaald aspect, al werken we intensief samen.
18
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Natuurlijk ben je wel beïnvloed door je eigen
omgeving, dat is onvermijdelijk, maar omdat je met zoveel verschillende contexten in
contact komt krijg je een boeiende mix.”
Iedereen boeddhist

(hergeboorte) en dat het aardse leven gekenmerkt wordt door lijden. De bedoeling is dan
om dat lijden tot niets te reduceren en vanaf
dan heb je ook geen transmigratie meer. En
eigenlijk kan ook dát op zeer veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd.”
Zijn jullie zelf boeddhisten?

Kan je even uitleggen wat het boeddhisme
juist inhoudt?

“Dat is moeilijk samen te vatten. Het
boeddhisme is immers zo’n 2500 jaar oud en
tijdens die periode heeft het zich verspreid
over grote delen van de wereld. Samen met
die verspreiding heeft het overal een verschillende invulling en interpretatie gekregen. Al zijn er wel een aantal kenmerken
die bijna alle strekkingen gemeen hebben,
zoals de Boeddhafiguur als grondlegger
van de leer. Of de idee van de transmigratie

“Dat is moeilijk te zeggen, want wat is
een boeddhist? Boeddhisme is zó breed, dat
je zou kunnen stellen dat ieder van ons een
boeddhist is, want iedereen zal zich wel op
één of andere manier aangetrokken voelen
tot een bepaalde gedachte van de leer. Voor
ons is het in de eerste plaats toch een studieobject. Je gaat het boeddhisme bestuderen
omdat je het een interessante levenshouding vindt, maar je hoeft geen boeddhist te
zijn om het interessant te vinden. Natuurlijk
neem je daar sowieso wel een aantal dingen
www.schamper.ugent.be

Schamper zoekt wetenschapsredacteurs!
Onze redactie verwelkomt schrijvende wetenschappers met open armen.
Een liefde voor chemie en fysica en tonnen aan inspiratie voor artikels?
Stuur ons een mailtje op schamper@schamper.ugent.be.

foto Indi.ca

uit over en vind je een aantal interessante
invalshoeken.”
De meeste onderzoekers bij jullie komen niet
zelf uit de boeddhistische traditie. Is dat een voordeel tegenover de oosterse onderzoekers die
door hun boeddhistische achtergrond beïnvloedt
zijn?

“Eigenlijk is iedereen beïnvloed, maar dan
op een verschillende manier. Dat kan zijn
voor- en nadelen hebben. Wanneer je alles
beschouwt vanuit je eigen context en je wil
alles zien zoals je het geleerd hebt, dan ben
je sowieso niet goed bezig. Je kunt die kloof
het best overbruggen door samen te werken
en er over te discussiëren. Uiteindelijk zijn
we ook bezig met wetenschappelijk onderzoek en daar bestaat een methodologie voor,
dus als ons onderzoek methodologisch correct is, dan zou onze persoonlijk invulling
daar niet mee mogen interfereren.”
Troubles in Tibet
Is kennis van het boeddhisme noodzakelijk
om de huidige oosterse culturen te begrijpen?

“Dat is vooral belangrijk voor de geschiedenis van Tibet; daar moet je zonder kennis
van het boeddhisme zelfs niet aan beginnen. Voor landen als China en Japan is dat
een stuk minder noodzakelijk en is inzicht
in het confucianisme eerder belangrijk.
Dat laatste heeft niets met het boeddhisme
te maken, maar omdat het boeddhisme in
beide landen ooit een deel van de staatsstructuren werd, moest het vanzelf met die
bestaande confucianistische staatsstructuren gaan convergeren. Zo ontstond er vanzelf een soort Chinees boeddhisme. Al zijn er
in China, net als in Japan, eigenlijk ook nog
steeds verschillende strekkingen.”

www.schamper.ugent.be

Het boeddhisme staat bekend
als één van de meest vredelievende en geweldloze godsdiensten,
maar hoe valt dat te rijmen met
de overheersing van Tibet door het
eveneens (deels) boeddhistische
China?

“Eén van de facetten die zo
typerend zijn voor het boeddhisme, is het feit dat het zich altijd
heeft ingepast in verschillende
sociale en economische structuren. Het boeddhisme is in se
geweldloos, maar er zit veel politiek achter. Die vredelievendheid wordt overigens ook niet
in alle strekkingen even sterk
naar voor gebracht. Nog niet zo
lang geleden waren er kloosterlingen in Korea die de staat weg
wilden houden en hun klooster
verdedigden als een soort bastion. In Tibet, waar de kloosterlingen de machthebbers zijn,
krijg je taferelen waarin kloosters, politiek geïnterfereerd, elkaar gaan bevechten. Ook de
huidige generaals in Myanmar
zijn bijna allemaal boeddhisten. Oorlogen in de naam van
de Boeddha, of zoiets als boeddhistische kruistochten, zijn er
echter nooit geweest.”
“Wat de Tibetaanse kwestie
betreft, is het opmerkelijk dat
het Tibetaans boeddhisme de
snelst groeiende religie is onder de Han Chinezen, terwijl
de Dalai Lama er dan weer
zeer moeilijk bespreekbaar
is. Het boeddhisme is immers
geen personencultus en een
Tibetaans boeddhist in China

« Voor iemand
die het celibaat
‘niet kan uithouden’, is het
boeddhisme
een veiligere
piste. »

hoeft zich van de Dalai Lama
als persoon niets aan te trekken. Voor de Tibetanen zelf
wordt de Dalai Lama daar juist
héél sterk bij betrokken, want
voor hen is die een deel van hun
identiteit.”
“Toen Tibet nog geen deel
uitmaakte van de Chinese
Volksrepubliek was het een
staat die geleid werd door een
clericus, de Dalai Lama dus,
terwijl China weigert om staten met een religieuze leider
te erkennen. De Tibetanen in
ballingschap zien dat uiteraard
anders. Wat de gehele bevolking van Tibet daarover denkt,
is echter een andere vraag die
moeilijk te onderzoeken is.
Het andere uiterste is immers
de vroegere door kloosters geleide staat waar niemand naar
school ging. Men zal er gewoon
tot een evenwicht moeten komen en zoiets loopt niet altijd
van een leien dakje.”
Maak je eigen boeddhisme!
Terwijl het katholicisme hier heel
veel aanhangers verliest, inspireert
het boeddhisme steeds meer mensen in het westen. Vanwaar komt
die populariteit?

“De globalisering speelt een
grote rol, want je moet natuurlijk eerst met boeddhisme in
aanraking komen voor je jezelf
een boeddhist kunt noemen.
En er is natuurlijk de aantrekkingskracht van het Oosten.
Schamper 492
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W
Bovendien kan je voor een stuk je eigen
boeddhisme creëren, in tegenstelling tot de
Christelijke leer, die je simpelweg moet aanvaarden of afwijzen. Die flexibiliteit van het
boeddhisme past in die zin goed samen met
de individualisering die typisch is voor onze
postmoderne tijd. Blijkbaar vinden mensen vooral de aspecten uit het boeddhisme
die ze kunnen inpassen in hun dagelijks leven aantrekkelijk. Als we onderzoek zouden
doen naar wat de doorsnee boeddhist belangrijk vindt aan zijn religie, dan zouden we
een heel gevarieerd spectrum krijgen waarin
iedereen verschillende persoonlijke elementen aanhaalt en daar z’n eigen waarde aan
toekent. Dat is een groot verschil met de
westerse godsdiensten.”

bestrijden. Zoiets kan je medisch onderzoeken door de hersenactiviteit te meten. Aan
de Arteveldehogeschool heeft men bijvoorbeeld onderzocht dat mindfulness een oplossing kan bieden bij depressies. Of zulke
meditatietechnieken typisch boeddhistisch
zijn, is dan weer een andere vraag want er
zijn uiteraard nóg tradities waar gemediteerd wordt. Laten we het er bij houden dat
er monniken bestaan die door concentratie
hun pijngrens zodanig kunnen verhogen dat
ze dingen kunnen doen waarvan wij denken:
amai, dat moet pijn doen.”

Wat mogen we trouwens geloven van de verhaaltjes van monniken die niets voelen wanneer
men met een staaf op hun hoofd slaat?

“Voor zover we weten niet. Bij bepaalde
boeddhistische tradities is er ook géén celibaat. Hét grote verschil is dat er in het boeddhisme geen stigma kleeft op het uittreden.
Ook al heb je als boeddhistische monnik

“Een meer zinvolle vraag is in hoeverre
je door zelfcontrole en meditatie pijn kan

Net als in de katholieke kerk moeten de meeste boeddhistische monniken het celibaat volgen.
Zijn er daar al pedofilieschandalen naar boven
gekomen?

tien jaar in het klooster gezeten en je komt
plots de vrouw van je leven tegen, dan is het
niet zo erg om er weg te gaan. Ook daarin is
het boeddhisme zeer pragmatisch: er zijn
heel veel ‘tussenformules’ en je kan bijvoorbeeld ook een meditatieperiode van enkele
maanden volgen. In de boeddhistische wereld wordt in het klooster gaan trouwens
beschouwd als een positieve zaak. Zo stuurt
men er kinderen naartoe omdat dat goed
zou zijn voor hun opvoeding, maar niet met
de bedoeling dat ze daar hun hele leven zouden blijven.”
“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het
daarom uitgesloten is dat een monnik zich
aan dergelijke feiten zou kunnen vergrijpen.
In elk geval is de brug van monnik naar leek
en vice versa veel kleiner dan in de westerse
godsdiensten. En in die zin is voor iemand
die het celibaat ‘niet kan uithouden’, het
boeddhisme wel een veiligere piste.” ¶

•••
Wie graag jong blijft, heeft misschien meer aan de tweelingparadox
van Einstein die het volgende beweert: een astronaut maakt een lange ruimtereis en bij terugkeer blijkt
hij jonger dan zijn tweelingbroer. Een
lange ruimtereis behoort nog niet
tot de opties in de nabije toekomst,
maar volgens Richard Branson zou
een ruimtevluchtje over 18 maanden al mogelijk zijn. De topman van
Virgin kondigde vorige week aan dat
de bouw van hun ruimtevliegtuig
SpaceShipTwo afgerond is. Wie het
wel ziet zitten om een paar minuten
gewichtloosheid te ervaren moet een
slordige 200 000 dollar neertellen
voor dit plezierreisje.

•••
Ondanks dit nieuws over buitenaards leven vindt Unoosa, het ruimtebureau van de VN, het niet nodig
om een ambassadeur voor ET te
benoemen. De Sunday Times had
geschreven dat, indien er contact
zou zijn met buitenaardse wezens,
de directrice van Unoosa de eer zou
krijgen om als eerste met hen te communiceren. Maar Unoosa ontkent en
zegt dat zoiets niet tot hun opdrachten behoort.

•••
More news from outer space; professors Steven Vogt en Paul Butler
hebben buiten ons zonnestelsel een
kopie van de aarde ontdekt. Deze

•••

Terug op aarde vinden we dan
weer de Brit Robert Edwards op de
voorpagina van de krant. ‘De vader
van de proefbuisbaby’ heeft namelijk
de Nobelprijs voor de Geneeskunde
gewonnen. Edwards zag al vroeg in
dat de ivf-techniek als behandeling
tegen onvruchtbaarheid kon dienen.
Op 25 juli 1978 werd de eerste proefbuisbaby, de Britse Louise Brown,
geboren. Sindsdien heeft de techniek
al aan vier miljoen mensen het leven geschonken. Het Vaticaan viert
niet mee en noemt de techniek ‘immoreel’ omdat het een vervanging is
voor de natuurlijke vereniging tussen man en vrouw.
ill. Slim-Jim

planeet zou zo sterk op de aarde lijken dat de kans op leven bij de 100%
ligt. Alle planeten die tot nu toe gevonden waren (zo’n 500 stuks), werden te klein, te groot, te koud of te
warm verklaard. Gliese 581g daarentegen ligt op een perfecte afstand
van zijn zon (genaamd Gliese 581 en
gelegen in het sterrenbeeld weegschaal), heeft een zwaartekracht gelijkaardig aan die van de aarde en
beschikt zonder twijfel over water.
En waar water is, is leven. Als de klimaatverandering een scène uit The
Day After Tomorrow zou veroorzaken kan deze planeet misschien als
back-up plan dienen, al zou het met
een ruimteschip met een snelheid
van één tiende van de lichtsnelheid
nóg 200 jaar duren vooraleer we er
geraken.

ill. ESO

Er is een nieuwe reden om achteraan in het auditorium te zitten;
tijd loopt namelijk sneller als je verder van de begane grond verwijderd
bent. De zwaartekracht beïnvloedt
immers de snelheid waarmee een
klok tikt. Dankzij Einstein wisten
we al dat de tijd niet overal even snel
loopt, maar nu hebben Amerikaanse
onderzoekers uit Colorado dat voor
de eerste keer ook op zo’n kleine
schaal kunnen bewijzen. Maar vooraleer je je bed naar de benedenverdieping verhuist om langer te kunnen
slapen, toch nog even dit: voor een
hoogteverschil van 33 centimeter
constateerden de onderzoekers dat
de tijd 0,000000000000004% sneller
ging. Niet echt de moeite dus.

•••
Over Nobelprijzen gesproken:
de Nederlanders Ilja van Beest en
Simon Rietveld hebben met hun
onderzoek dat besloot dat een ritje
in de achtbaan de symptomen van
astma verzacht, de Ig Nobelprijs gewonnen. Deze zijn een parodie op de
Nobelprijzen en worden uitgereikt
door de Amerikaanse organisatie
Improbable Research. De prijs voor
de vrede ging naar een groep Britten
die aantoonden dat vloeken de pijn
verlicht. Die voor de economie ging
— niet zonder het nodige sarcasme
— naar de toplieden van onder andere Goldman Sachs en Lehman
Brothers. Die voor management
ging naar een studie van de universiteit van Catania (Italië) die wiskundig bewijst dat het willekeurig
toekennen van promoties een bedrijf
efficiënter kan maken. De prijs voor
de biologie ten slotte, ging naar een
Britse en een Chinese onderzoeker
die bewezen dat vleermuizen ook
aan fellatio doen. ¶

Wetenschapskort

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

Cultuur

agenda
door Joost Depotter

Concert

Podium

Ah, Opera! Je houdt ervan of je haat het
hartsgrondig. Maar het kan zeker geen
kwaad om het concept een eerlijke kans te
geven. L’Amour de Loin, bijvoorbeeld. Het
scenario moet qua tragiek zeker niet onderdoen voor Romeo en Julia en de partituur is
een interessante mix van Oosterse en klassieke Europese invloeden. L’Amour de Loin
is op 13 oktober te zien in de Vlaamse Opera
aan de Kouter.
Op 15 en 16 oktober speelt dan weer
in de Minardschouwburg Your Brother,
Remember?. Zach Oberzan en z’n broer
Gator speelden als kind vechtfilms met JeanClaude Van Damme na. Twintig jaar later
vonden ze het tijd voor een remake. Jammer
genoeg is de tijd niet al te aardig geweest
voor zijn broer. Hilarisch en aangrijpend.
Op donderdag 14 oktober is het Bij’ De
Vieze Gasten in de Brugse Poort te doen,

foto Sylvie Morris

Dez Mona brengt volgens kenners een
mengeling van jazz, poprock, gospel, drama, blues en negrospirituals, waarbij zanger
Gregory Frateur het stembereik van Antony
(van the Johnsons) combineert met een minder uitgesproken metroseksualiteit. Het geheel doet dan ook vaak denken aan Nina
Simone of Marianne Faithfull die een nummer van Tom Waits plegen te coveren. Live
zeker een aanrader! Te zien op woensdag 13
oktober in de Handelsbeurs.
Op zondag 17 oktober heeft u een bijzonder goede reden om al wat eerder uw zak
te pakken en naar ‘t Gentse af te zakken. ’s
Middags begint immers een nieuwe Café
Dansant in het Vooruitcafé. Blues Lee en
dj The Balcony Jumpers zorgen voor de muziek. Blues Lee is naar eigen zeggen de beste
live bluesband van Vlaanderen. Ze beloven
een broeierige, hete, zweterige atmosfeer
die je zelfs op zelfhulpgroepvergaderingen
voor vrouwen in hun prille menopauze niet
terugvindt. En dat allemaal volledig gratis.

Shake what your mama gave ya, maar vergeet
je deodorant niet!

waar Morfine van Wennie De Ruyck in première gaat. Deze monoloog is gebaseerd op
Indignation van Philip Roth, een roman over
macht, sociale druk, frustratie en oorlog.
Met zo’n inspiratiebron kan je weinig verkeerd doen.
In het Poëziecentrum vindt diezelfde
avond Ingeborg Bachmann & Paul Celan
– Een dramatische liefde plaats. Over de
briefwisseling tussen twee dichters die ondanks hun schijnbaar onverzoenbare achtergrond — Paul Celan was een Joodse
dichter uit Roemenië, Ingeborg Bachmann
de dochter van een Oostenrijkse nazi — dertien jaar een verhouding hadden. Met lezingen door Paul Beers, Ingeborg Dusar en Carl
De Strycker.
Expo

Juicht ende Jubelt! Gent heeft een
nieuw museum: STAM. Voluit heet het
Stadsmuseum Gent en is het gelegen aan de
Bijloke. STAM neemt je mee doorheen de levensringen van Gent. Van toen de stad nog
een groen blaadje was, doorheen de strakke winden die haar vaak doen buigen maar
nooit doen breken hebben, tot de oude knar
die vandaag wonderbaarlijk genoeg nog
steeds riekende bloesems uitwasemt. Goed,
hé? En er is Lego.
In het Museum dr. Guislain loopt nog tot 8
mei 2011 de tentoonstelling Het Gewichtige
Lichaam. Centraal staat hier het vermageren, van vasten tot anorexia, maar ook de
psychische impact van een deftig bezoek
aan de plastisch chirurg. De vaste collectie
van het museum verdient ook uw bezoek.
Deze maand lijken ‘ze’ wel erg vastbesloten
om ons een slecht gevoel te geven over ons
perfecte figuur.
In de tentoonstelling Schuun Volk worden de impact van uiterlijk, de hiermee samengaande oordelen en vooroordelen op je
zelfbeeld en je plaats in de maatschappij belicht. Deze expo loopt nog tot 7 december in
het Ufo. ¶

‘Your Brother, Remember?’, op 15 en 16 oktober in de Minardschouwburg.
www.schamper.ugent.be

VL Wie na
exotische vakantieliefdes eenzaam op zijn kot vertoeft, kan zijn
romantische ziel bijvoeren vanuit een
cinemastoel. Eat Pray Love, You Will
Meet a Tall Dark Stranger en Charlie
St. Cloud laten je op hun eigen manier
wegzwijmelen, of trachten je net wat
relatieadvies te geven.
De überromantische, maar onverwachte combinatie tussen een wasserette en een fanfare zorgt voor een
inwendige, tedere “ooooh” in Turquaze
van Kadir Balci. Een indrukwekkend
debuut dat al snel zou verzanden in
clichés en geforceerde multiculturaliteit, ware het niet dat de maker
beide kanten van het verhaal perfect
balanceert. Drie Turks-Gentse broers
keren na de begrafenis van hun vader
in Turkije terug naar huis. Eens terug,
vinden ze moeilijk hun draai. Timur,
vertolkt door Burak Balci, heeft problemen met zijn lief Sarah. Ediz ziet
zichzelf als streng familiehoofd en
Bora dreigt op het slechte pad te raken. De zinderende soundtrack en
het levensechte scenario maken van
Turquaze een geslaagde eerste in het
Turks-Gentse genre.

www.schamper.ugent.be

Jonge
Wolven

«

Turquaze

Film

Wie niet in de wieg is gelegd voor
stille close-ups, maar eerder heil vindt
in heist-achtervolgingen en kickt op
enge nonnenmaskers, zal aan zijn
trekken komen bij The Town. Met
Gone Baby Gone bewees Ben Affleck
in 2007 reeds dat hij in de regisseursstoel meer applaus kreeg dan bij zijn
eerdere dieptepunten in het acteren.
Dit keer multitaskt hij zowel on- als
offscreen in deze crimineel-wordtverliefd-op-slachtoffer-en-komt-inde-problemen-film. Het ligt namelijk
nogal moeilijk voor een doorwinterde
bankovervaller uit Boston om ongestraft met zijn voormalige gijzelaarster aan te pappen. Zeker terwijl hij
in een net zit van de FBI, gevangen
vaders en ontoerekeningsvatbare collega’s zoals Jem — Jeremy Renner uit
The Hurt Locker. Je kan de schietende
geweren en piepende banden al ruiken, maar hoe voorspelbaar het allemaal lijkt: je zal toch het puntje van je
stoel mogen opzoeken.
Verder zijn centjes bijna drugs in
Wall Street II: Money Never Sleeps, want
“Greed is still good” en leert Amours
imaginaires dat een driehoek geen geschikte liefdesfiguur is. ¶

CV Sint-Niklazenaar Jan Verstraeten
(1989) voelde reeds van jongs af aan dat
het kunstenaarsbloed hem door de aderen stroomt. In zijn thuisstad schaafde hij
zijn creatieve vaardigheden bij tijdens zijn
middelbare studies in het kunstonderwijs
aan Berkenboom. Nadien trok hij naar
Gent waar hij nu aan het KASK Beeldende
Kunsten studeert. De jonge artiest slaagt
erin levensechte portretten te creëren. Het
is niet altijd even duidelijk waar zijn personages mee bezig zijn en dat maakt Jans
werken mysterieus en interessant. Soms
gaat het om gelijkende portretten, soms
om beklijvende beelden en dan weer om
een droef aandoende massa. Verstraeten
stelde onder andere reeds werken tentoon
in een kledingzaak in Sint-Niklaas en in
de Bijloke. Bovendien verzorgde hij het
artwork op de plaat van Charlie Jones’
Big Band. Van dit muziekmakend duo
maakt Jan de zowel zingende als musicerende helft uit. Dit jaar schopten ze het in
Humo’s Rock Rally tot de finale. Een veelzijdige jongeman die u in de gaten mag
houden, die Jan! Benieuwd naar zijn werk?
Surf naar janverstraeten.blogspot.com of
tik zijn naam even in op Facebook. ¶

C
Een nieuw academiejaar. De UGent
toont vaderlijk hordes studenten
de weg naar duffe auditoria,
omslachtige cursussen en oersaaie
lessen. Gelukkig is er geen geslaagd
begin van het schooljaar zonder
de Student Kick-Off.

De Student
Kick-Off gaat
on and on

Vorig jaar zagen de organisatoren de Kick-Off uit zijn voegen barsten, dus besloten ze om alle andere studentensteden te overtreffen
en een tweede locatie toe te voegen: de Vooruit. Daar moest je vooral
’s avonds zijn, als je de drukte van het Sint-Pietersplein wou ontwijken. Makkelijk te imponeren schachten konden op het plein namelijk
laveren tussen de gebruikelijke overvloed aan standjes en kraampjes.
Het was soms lang aanschuiven voor studenten om het eendje met
de prijs uit de bak te vissen, een t-shirt bij Ivago te winnen of ‘de bril
die je dronken maakt’ bij de politie eens uit te proberen, maar de buit
gemaakte wegwerpgadgets zorgden voor much rejoicing.
Wees grootmoedig en vergeef ons volgend staaltje sluikreclame.
Tussen alle standjes van de universiteit met sport- en studentenvoorzieningen, stond immers ook Schamper. Liet je je uiteraard
welgevormde gelaat kieken, dan werd die door onze lay-outrobot
verwerkt tot een heuse Schampercover. Deze valt nog te bezichtigen
en massaal te taggen — laat zoveel mogelijk vrienden meegenieten
van je gloriemoment — op onze Facebook-pagina.
Tussen alle randanimatie door was er muziek te horen. Nineties
hitwonder X-Session, dat sinds 2009 aan een comeback bezig is,
mocht de spits afbijten. Jonge deernes gingen alvast uit hun dak bij
het zien van hun tieneridool Gene. Sommigen waren te verlegen om
meteen de groupie in zich los te laten, maar na een nummer als On
and On verzwolg iedereen in puur jeugdsentiment. Gina vond de
halfnaakte jongelingen op het podium alvast een leuke verrassing.
Gene legt uit: “Neen, we zullen het maar toegeven. Gina heeft die eigenlijk ingehuurd om haar imago wat op te krikken.” “Die jongens
waren een leuke verrassing, maar ze mochten wel hun borsthaar afgeschoren hebben”, repliceert de tweede ‘G’ van X-session schamper
op de kwinkslag.
Relativeren hebben ze wel geleerd doorheen hun muzikale carrière. “Met X-Session was het de laatste jaren echt zotjes. Soms hadden
we in één weekend zeven of acht optredens en dat was erg hectisch.
We hadden vaak geen tijd om te eten, of om ons na een optreden
om te kleden. Toen gingen we gewoon met onze bezwete kleren naar
het volgende concert. Op dat moment geniet je er ook minder van,
omdat je zodanig afgeleefd bent. Nu krijgen we de kans om meer te
genieten.”
Gina geeft Gene gelijk: “Ik denk dat we ons nu minder druk maken
in domme futiliteiten als er iets niet goed zit. Maar als het geluid niet
goed klinkt, durven we wel nog eens van ons voeten te maken.” Die
klankpuristen toch.
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door Ine De Jonge en Petra Truant
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UGent is cool

Volgende in de line-up was de groep The
Father, the Son and the Holy Simon, die
een staaltje onvervalste rock bracht. Het
meeste volk moest nog toestromen, maar
veel hebben ze dan ook niet gemist. De zanger wist de juiste noten uit zijn strot te wringen, maar er ontbrak een frisse kijk. Even
origineel of zelfs origineler was de naam We
Seemed To Have Misplaced Our Igloo.
Net als TFTSATHS (zie hierboven) bemachtigden ze via rockconcours Dé Vedette een
wildcard voor het podium van de Student
Kick-Off.
Amatorski zette met sfeervolle muziek
de vooravond in. Contrabas en xylofoon waren de instrumenten die bij hen opvielen, wat
zorgde voor een genoeglijke toon. Amatorski
was helaas misschien niet uitgelezen spek
voor de bek van de op beats en bassen grootgebrachte studenten, en daardoor ook niet
bepaald materiaal voor de Kick-Off.
Daar tegenover stond dan School is
Cool, die met hun levendige enthousiasme
het ondertussen vrij gevulde plein volledig
inpalmden. “Voor ons is energie ongelofelijk
belangrijk”, vertelt percussionist Andrew.
“Wij haten het als een groep er met tegenzin zou staan. Voor ons is optreden een manier om op explosieve wijze onze energie te
uiten.” Op de vraag waar ze die energie vandaan halen, klinkt het antwoord: “Cola! En
ons enthousiasme. Voor ons is het echt geweldig om een performance te brengen, om
niet gewoon onze set te spelen. Dat maakt
het boeiend om elkaar elke keer uit te dagen
en grootser te spelen.”
Als winnaar van de Rock Rally 2010 stonden ze dit jaar op verschillende podia in heel
Vlaanderen. Wij vroegen hen hoe de KickOff hen was bevallen. Violiste en toetseniste
Nele vond het tof om eens op zo’n groot plein
te spelen. “De Gentse studenten zijn wel verdacht nuchter en heel beleefd. Alhoewel, we
hebben één iemand met een bordje met ‘tetten’ zien zwaaien. En het was dan nog perfect geschreven.” Zanger Johannes vult aan:
“In Antwerpen is dat meestal nogal schraal.”
Ogenblikkelijk barst een discussie los over
hoe je ‘schraal’ kan vertalen naar het Gents.
Het beste voorstel: “Nie vree wijs.”
Nele blijkt ook behoorlijk eigenzinnig te
zijn. “Ik was dit weekend aan het breien in
de backstage van een optreden en het kon
www.schamper.ugent.be

me niet schelen dat mensen dat
belachelijk vonden. We zijn ook
niet modebewust en het management heeft ons niet gezegd
dat we ons moeten aanpassen.
Dat zal waarschijnlijk ook niet
gebeuren. Ik denk dat we nooit
nog zo onbezorgd op een podium zouden kunnen spelen
als we niet volledig achter onze
muziek zouden staan.” De toekomstplannen voor School is
Cool zien er rooskleurig uit.
Ze verdelen hun tijd tussen
het schrijven van nieuwe nummers voor hun debuutplaat en
het zoeken naar een geschikte
producer. Oh, en werelddominantie ligt ook in het verschiet.
Als we Andrew mogen geloven
tenminste.
Jong geleerd

Na het geweld van School is
Cool stonden de oude rotten
van De Mens op het podium.
Op de planken mag het er stevig aan toe gaan, maar zanger
Frank Van Der Linden is de
rust zelve in de backstage. Hij
mijmert nog na als we naar zijn
studententijd vragen, zacht
brommend met die onweerstaanbare rollende ‘r’ van hem.
“Deze week heb ik beseft dat
het dertig jaar geleden is dat
ik de eerste stap in de universiteit zette. Dat voelt niet aan als
gisteren, maar toch als eergisteren. De dingen gaan zo snel
voorbij en in je hoofd blijf je altijd dezelfde leeftijd.”
Iets wat je misschien niet
van Van Der Linden zou verwachten: hij was op het contactgestoorde af verlegen als
student. In plaats van op café
te gaan, zoals de anderen, ging
hij eenzaam alleen in de wagen
gitaar spelen. “Het is een beetje zielig, een beetje eenzaam,
maar het was mijn passie. De
uren die ik gitaar speelde, hebben me veel opgebracht. Alles

« Ik ben
als een
aardkorst die
vanbinnen
borrelt en
af en toe
uitbarst. »
(Johannes, zanger
van The Van Jets)

wat tegenslaat in je leven, daar
kan je vaak nog iets uithalen.”
Even later wordt hij filosofischer en vertelt hij ons over
de nieuwe plaat. “Muziek kun
je moeilijk in woorden vatten.
Maar als het goed is, zit er in zo’n
cd alles: zowel het donkere als
het lichte. Zwarte gaten mogen
daar ook wel tussen zitten. Ik
hou dus wel van het bitterzoete
zoals Nick Cave en Morrissey.
Maar ik wil wel dat er levenslust in blijft.” De nummers van
De Mens zijn sterk autobiografisch. “Voor mij is het heel
persoonlijk, maar uiteindelijk
zit er muziek bij en dat maakt
het universeel. De muziek zorgt
ervoor dat de ik-persoon waarover het gaat, niet meteen mezelf hoeft te zijn. De woorden
zwemmen als het ware.” Hij
vond het trouwens geweldig
hoe hard de Gentse studenten meezongen met kleppers
als Irene en Jeroen Brouwers
(schrijft een boek). “Dat is eigenlijk absurd, maar het is tegelijkertijd het bewijs dat liedjes
dingen kunnen overbruggen.
Dat vind ik mooi. Maar ik beschouw die nummers bijna niet
meer als ‘van mij’. Het is van
jullie geworden.”
“Ik ben een echte lafaard”

De volwassenheid van De
Mens werd afgelost door de
glamrock van The Van Jets.
Voor het optreden droeg frontman Johannes een zwarte
hoed, en samen met zijn krullen deed ons dat denken aan het
beeld van Alex in A Clockwork
Orange. Schuilt er ook zoveel
woede in hem? “Ik ben als een
aardkorst die vanbinnen borrelt en af en toe uitbarst. Ik ben
een emotionele gast, maar ik
kan ook veel toedekken. Ik kan
bijvoorbeeld echt huilen bij het
bekijken van een film. Het overkwam me deze middag nog, bij
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het bekijken van een documentaire van
Anvil, een Canadese rockband. Zij zijn al
dertig jaar aan het zoeken naar een nieuwe doorbraak. Ondertussen moeten ze
zielige jobs doen, een gezin met kinderen
onderhouden en wil hun comeback maar
niet lukken. Dat was zodanig echt dat ik
er van moest bleiten.”
Muziek maken is voor hem een uitlaatklep, een manier om met die opgekropte emoties overweg te kunnen. “Het
is een sluis die opengaat en waar je therapeutisch mee kan omgaan. Je teksten en
melodieën kan je ook als communicatiemiddel gebruiken om over je emoties te
praten. Muziek is universeel en mensen
snappen wel wat je wil zeggen op een abstract niveau.” Wij vroegen hem of de clip
van Down Below, waarin een zwerver een
huis bouwt van kartonnen dozen, een bepaalde boodschap wil meegeven. “We willen niet expliciet iets zeggen. Maar voor
mij betekent het dat veel mensen enkel
geluk definiëren aan de hand van wat de
modale mens heeft. De zwerver wil ook
een huis, een brievenbus, zoals iedereen.”
Vroeger omschreef Johannes The Van
Jets als een onzekere, jonge band. Hoeveel
heeft zijn Oostendse afkomst daarmee te
maken? “Dat is een gezonde bescheidenheid die erin zit, van waaruit je meer je
best doet. De jeugd in Oostende, ook in
mijn tijd, heeft niet het gevoel dat ze bij de
rest van Vlaanderen horen. We waren outcasts. Er is veel anti-cultuur in Oostende.
Daar staat populair zijn gelijk aan geen
succes hebben. Dat wordt hoger aangeschreven dan ergens voor gaan en er trots
op zijn. Er zijn vast heel wat mensen in
Oostende die denken dat wij sissies of foute gasten zijn omdat we ambitieus zijn en
succes hebben. Maar van valse bescheidenheid hou ik ook niet. Ik vind discretie
of onschuld net goed. Als je iets wilt bereiken, moet je dat in stilte laten groeien. Op
die manier gaat het dieper zonder dat je
direct bewust bent van wat je in handen
hebt. Anders is een deel van je charme en
de kwaliteit al weg.”
Tenslotte heeft de glamrocker nog goede raad voor de student: “Je hebt veel tijd
als student, zeker als je verstandig spijbelt.
Gebruik die vrijheid en zo zal je het leven
leren kennen zoals het is, en dat draag je
altijd bij. Geniet ervan!” ¶
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Bear Run brengt de natuur terug

“Wij willen onze
muziek zo organisch
mogelijk houden”
Niets fijners dan gezellig met een kop
thee dromerig naar buiten kijken,
terwijl je de regen zacht hoort tikken
op het raam. Bear Run zorgt alvast
voor de ideale soundtrack.
door Ine De Jonge

Bear Run is een jonge Gentse
band die bestaat uit Xavier De
Clercq, Justine Bourgeus en
Jasper Maekelberg. Was je deze
zomer op de Gentse Feesten, dan
is er een kans dat je hen aan het
werk hebt gezien op Boomtown
of in de Spiegeltent voor de Jonge
Wolven-wedstrijd. Die laatste hebben ze gewonnen en dat is niet de
enige prestatie die op hun palmares staat: ook bij Kunstbende en
Music Live vielen ze in de prijzen.
Binnenkort — hopelijk in november — komt hun eerste ep uit.
Wat is jullie grootste charme?

Xavier en Jasper: “Justine.”
Xavier: “Echt waar, het is
Justine. Gewoon het feit dat ze zo
jong is en dat ze een meisje is.”
Jasper: “Ze brengt meer sexappeal bij. Want dat zit niet in de
zanger.” (lacht)
Jullie spelen op Crossing Border in
Den Haag, tussen klinkende namen
als Local Natives en Jamie Lidell. Wat
doet dat met zo’n jonge band?

Xavier: “Ik was ervan geschrokken dat ze ons daarvoor hebben
gevraagd. Maar dat is volgens mij
allemaal dankzij Jonge Wolven,

want enkele dagen nadat we hadden gewonnen, kreeg ik al een telefoontje met het voorstel. Ik ben
er wel van onder de indruk dat
we het podium zullen delen met
zulke mooie namen, maar ik weet
niet hoeveel aandacht we daaraan moeten schenken. Het is een
erg mooi aanbod, maar dat wil
niet zeggen dat we meteen mogen zweven. Ik weet dat we nog
zoveel beter kunnen doen dan
nu. Zoals we nu bezig zijn met de
ep: dat niveau moeten we kunnen
aanhouden.”
Kabbelende beekjes

De duidelijkste invloed die je
hoort bij Bear Run is Bon Iver.
In hun nummers hoor je bijna de
fluistering van Justin Vernons
stem. Xavier vertelt hoe ook Frank
Lloyd Wright een belangrijke invloed voor hem is. Wright is een
architect die vaak natuurelementen in het interieur integreerde.
De songs van Bear Run alluderen
her en der op Wright en Vernon.
Zoals Xavier zegt: “Wij proberen
onze muziek zo organisch mogelijk te houden. Het verband met de
buitenwereld en de natuur moet
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

bijna voelbaar zijn. Als je naar onze muziek
luistert, moet je als het ware het gevoel hebben dat je je bevindt in een bos en voorbij de
huizen van Wright loopt. Terwijl wij zacht in
je oren fluisteren.”
Hoe belangrijk is de sfeer in jullie nummers?

Xavier: “Echt vree belangrijk. Ik heb al gemerkt dat de locatie van de optredens veel
te maken heeft met het creëren van sfeer.
In de Spiegeltent tijdens de Gentse Feesten
was dat fijn, want iedereen zat. Die plaats
ademde toen echt sfeer en gezelligheid uit.
We maken ook geen echte staanmuziek, het
is leuker als de mensen zitten. En het moet
erg donker zijn.”
Jasper: “En iedereen moet zich op z’n gemak voelen. Ja, locatie is erg bepalend voor
het verloop van onze optredens. In van die
luizige jeugdhuizen zouden we niet goed
passen. We gaan ook synthjes opnemen voor
de ep, wat voor een sfeervollere structuur
binnen de nummers zal zorgen.”
Moet je als muzikant afstand kunnen nemen van je nummers, of is constante voeling
belangrijker?

Xavier: “Ik vind het wel belangrijk om aan
zelfreflectie te doen als je muziek maakt.
www.schamper.ugent.be

Mijn teksten zijn in grote mate autobiografisch, dus dan wordt het nog essentiëler om
er af en toe afstand van te nemen.”
Jasper: “Maar je teksten zijn wel herkenbaar vind ik. De situaties die jij beschrijft,
daar kan ik me ook in vinden. Iedereen kan
dat volgens mij. Je verwoordt op zo’n manier
waardoor anderen er verschillende dingen
in kunnen zien. Zo kan iedereen er een eigen
betekenis aan geven en krijgt het een soort
van universele dimensie.”
Xavier: “Vroeger was ik vager in mijn teksten. Maar ik krijg er zelf ook meer voldoening van, om ze persoonlijker te maken. Dat
maakt het wel wat kwetsbaarder, maar ik
schrijf liever zulke dingen dan inspiratieloze
lyrics als ‘I love you’ enzovoort.”
Zou je jezelf
omschrijven?

als

een

verhalenverteller

Xavier: “Ik ben momenteel meer bezig
met het schrijven van herkenbare nummers. Degene die ik nu al heb geschreven
zijn eigenlijk voor mij een hoofdstuk dat is
afgesloten, en ik wil graag met iets nieuws
beginnen. En bij dat nieuw hoofdstuk horen
inderdaad meer verhaaltjes. Ik wil mijn manier van schrijven ook aanpassen, en dat verhalend element zit er nu veel meer in.”

Iets kwalitatiefs op tafel
Wie is de baas binnen de band? Wie heeft het
laatste woord?

Jasper: “Xavier heeft het eerste woord en
ik het laatste.”
Xavier: “Het is voor de rest gemakkelijk
dat ik zo’n meeloper ben. We maken ook zelden ruzie, omdat we goed overeenkomen en
meestal op dezelfde golflengte zitten. Dat
komt vooral doordat Jasper me zoveel heeft
geleerd op muzikaal vlak. Ik ben een beetje
zijn kindje.”
Wat is er het belangrijkste bestanddeel in een
band: ervaring of talent?

Jasper: “Met ervaring is het gevaarlijk om
te veel in routine vast te zitten. Het helpt
zeker, maar ermee bezig zijn is voor mij belangrijker dan echt ervaring hebben.”
Xavier: “En wat betekent talent dan eigenlijk? Dat je straffe ideeën hebt, of dat
je veel voeling hebt met de muziek? Of dat
je niet al te veel moeite moet doen om iets
kwalitatiefs op tafel te leggen? Het is zo’n
vaag begrip uiteindelijk, en het kan zoveel
betekenen.” ¶
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‘Armadillo’, van Janus Metz

Celluloid
marathon
“Je veut que le film commence quand vous quittez la salle”, dixit Jacques Tati.
De woorden slaan evengoed op het volgestouwde programma van het
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent. Een résumé.
door Bart Bruneel
Wie Filmfestival Gent denkt, hoort de melodramatische strijkers aanzwellen. Waar
The Academy de Oscar voor beste soundtrack tussen twee reclameblokken propt,
verheft Gent filmmuziek tot focus. Het filmfestival stond in 2001 mee aan de wieg van de
World Soundtrack Academy, de beroepsgilde
voor componisten van filmmuziek. Tien jaar
geleden, inderdaad. Daarom zet de organisatie de virtuozen van de filmmuziek dit jaar
extra in de schijnwerpers. Kers op de taart
is de tiende World Soundtrack Awards in het
Kuipke. Tien toonaangevende filmcomponisten luisteren de uitreiking van de meest
prestigieuze filmmuziekprijzen ter wereld
op. Kaartjes zijn duur en gegeerd. Een accent
op filmmuziek spiegelt zich ook in films over
muziek. Punklegendes (Sex, drugs & Rock &
Roll) wisselen af met obscene rappers (The
Weird World Of Blowfly). Fans van klassiek
reserveren een plaats bij films over nukkige
pianostemmers (Pianomania) en historische
soundtracks (Conversations on Alex North’s
Spartacus).
In een dergelijk groots cultuurevenement moet Cultuurcentrum Vooruit wel
28
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participeren. Almost Cinema opent op 13 oktober met een gratis vernissage. Bezoekers
maken bij goed weer vanop het Frankrijkplein
kennis met de lichtsculpturen van Pablo
Valbuena. Het is slechts één van de blikvangers van een twaalfdaags programma
dat kunst en cinema versmelt. De Vooruit is
eveneens gastheer voor de alternatieve openingsfilm Exit Trough The Gift Shop, over de
mythische straatartiest Banksy.
Het filmfestival zou niet compleet zijn
zonder de bijhorende tentoonstelling in het
Caermersklooster. Wat er te zien zal zijn?
Een pijp en een fiets. Wie deze woorden slimste mens ter wereld-gewijs niet aan elkaar kan
verbinden, heeft vast nog nooit een film van
Tati gezien. Geen nood, de Tati retrospectieve op het filmfestival maakt dit kwaad
ongedaan. De tentoonstelling Jacques Tati:
Deux Temps, Trois Mouvements werd ineengestoken in samenwerking met de beroemde Cinémathèque Française en is bijgevolg
de meest prestigieuze na die over Stanley
Kubrick in 2006.
“Maar wat met de films”, horen we u
vragen. Met meer dan 100 films wordt het

festival opnieuw een uitputtingsslag voor
cinefielen. Enkele aanraders. Als slotfilm
wist de organisatie Gouden Leeuw de nieuwe Sofia Coppola Somewhere te strikken.
Namedroppen kan ook na het zien van
Submarino, de nieuwe van Festenregisseur
Thomas Vinterberg. Rode loperfanaten
kunnen zich vergapen aan Paul Greengrass,
die een Joseph Plateau Honorary Award uitgereikt krijgt, en aan Catherine Deneuve
en François Ozon die samen zijn nieuwe
film (Potiche) komen voorstellen. Onder de
noemer niet te missen vallen Armadillo, een
volledig in Afghanistan gedraaide oorlogsdocumentaire (zie foto), Caterpillar, de meest
controversiële film op de Berlinale dit jaar
en Winter’s Bone, winnaar van het Sundance
festival. Van eigen bodem is, de op Cannes
hoge ogen gooiende, En Waar De Sterre Bleef
Stille Staan.
We zouden hier werkelijk eeuwig over
het filmfestival kunnen doorneuzelen, maar
gaat u het alstublieft zelf gaan beoordelen.
Drie, twee, één, actie! ¶
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foto Ans Vroom

JAN is een jong Antwerps theatergezelschap geënt op het regisseur-dramaturgduo Peter
Seynaeve, beter bekend als Tobias uit de Vlaamse serie Stille Waters, en Ans Vroom. Met
Betty & Morris brengen ze een voorstelling over de liefde, over de zoektocht en de
eenzaamheid die er gepaard mee kan gaan, en over los moeten laten. door Rini Vyncke
Het stuk grijpt je onmiddellijk aan door een scène te
creëren die zo breekbaar aanvoelt dat je al stilletjes de
adem inhoudt voor wat de personages je nu over die
liefde gaan vertellen. Een stapel matrassen in het midden, een jongedame op de hoek met de lichten zo gepositioneerd dat enkel haar contour te zien is en dan de
ijle repetitie van de lyrische zin “love will tear us apart
again“. Het komt nog het dichtst in de buurt bij de sfeer
die de cover van dit lied door Susanna and the Magical
Orchestra uitademt.
Betty & Morris x 3

Wat volgt zijn drie koppels ‘Betty & Morris’ met elk
hun eigen verhaal. De breekbaarheid die in de eerste scène opgeroepen werd, sijpelt door in de voorstelling van
het eerste koppel. Helaas heeft het dit keer een ongemakkelijk effect en begin je onhandig op je stoel te wiebelen.
Op scène staan namelijk een oudere man en een jonger
meisje. De kindsheid druipt nog van elk woord dat ze uitspreekt, maar toch kan ze het niet laten de man seksueel
uit te dagen. Terwijl hij aanvankelijk niet op haar avances
lijkt in te willen gaan — alsof hij met een inwendig dilemma worstelt, barsten haar provocaties bij hem uiteindelijk uit in een spel van agressie en dominantie. Slikkend
probeer je uit te vissen of dit nu echt om een koppel gaat
of het een pooier met zijn hoertje was? Is dit het verhaal
dat je wil zien over de liefde?
Maar dan is daar het tweede koppel, zo pijnlijk herkenbaar en realistisch. Hoe lachwekkend en gênant Betty’s
uitspraken soms lijken, tegelijk weet je dat je ze in de
veilige omgeving van vier gesloten muren ook zelf soms
uitspreekt. De onmacht en het verdriet waarin deze scène eindigt, wordt kunstig opgevangen door een spel van
licht en een dansend meisje dat daarna vergezeld wordt
van een al even jonge kerel. Je smeekt bijna inwendig dat

er alsjeblieft niets seksueel fout met deze kinderen mag
gebeuren, aangezien zowel het vorige als het eerste koppel nog steeds op de scène staan te loeren. Wat volgt is
echter een vriendschap zo puur en herkenbaar en het besef dat het verlies van mensen waar je om geeft al veel
vroeger gebeurt dan de eerste keer dat je echt gedumpt
wordt.
De kracht van jongeren

In het eerste stuk van Peter Seynaeve en Ans Vroom,
As you like it, speelden reeds jongens van veertien tot negentien jaar jong. Intussen beginnen jeugdige acteurs een
deel van hun handelsmerk te worden. In Je ne comprends
pas, bijvoorbeeld, werd de voorstelling over de onmogelijkheid van afscheid nemen eveneens gedragen door een
piepjonge actrice. Hierover schreef Wouter Hillaert van
De Morgen: “Hij bevestigt hier zijn unieke oog voor de
kracht van jongeren op scène.”
In Betty & Morris is het niet anders. In de scène van
het eerste koppel werd al onmiddellijk de effectiviteit die
een jongere actrice kan hebben op de inhoud bevestigd.
Was ze niet zo jong geweest, het had maar half zo pijnlijk
en ongemakkelijk aangevoeld. Bovendien is het vooral de
aanwezigheid van de laatste scène tussen de twee kinderen die je aan het nadenken zet en een rode draad door
het stuk laat rijgen. Een andere parallel met Je ne comprends pas is de kortheid van het stuk en hoe die verbaast
maar niet stoort, aangezien er in die korte tijdspanne
toch een hele wereld wordt opgeroepen. ¶
Reflecteer mee over de zoektocht naar liefde
in deze coproductie van NTGent en Theater
Zuidpool van 4 t.e.m. 9 november in de
Minardschouwburg te Gent.
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Betty & Morris door JAN

Liegende Reporter
Alternatieve Student
Kick-Off de kop ingedrukt
Mocht het noodlot er anders over hebben beschikt, zou gelijktijdig met de Student
Kick-Off een alternatief festival voor de Gentse student hebben plaatsgevonden.
De Student Cock-Off zou het over een iets erotischere boeg hebben gegooid.

Touch of Joy

Om de concurrentie aan te gaan, zocht de
alternatieve Kick-Off een iets andere oriëntering. “Laten we er geen doekjes om winden:
seks verkoopt. Of beter nog: het trekt studenten aan”, zegt Liza S., een van de mensen achter het gefnuikte initiatief. Aldus zou
op het Kramersplein een erotisch getint festival plaatsvinden. “Student Cock-Off klonk
ons ludiek in de oren. De titel gaf aan dat het
om een verwelkomingsevenement voor studenten ging en verwees naar de sfeer die er
zou heersen.” De studenten die de drukte op
het Sint-Pietersplein beu waren, zouden dan
hun toevlucht kunnen hebben gezocht op

Binck Bank

ill. Joost Vanderdeelen

SL Het idee voor een alternatieve Student
Kick-Off ontstond na de editie van vorig
jaar, toen het bezoekersaantal alle records
brak. Door een gedeelte van het festival op
een andere locatie in te richten, zou het SintPietersplein gedeeltelijk kunnen worden
ontlast. Al gauw kwamen de organisatoren
op twee pistes. Enerzijds was er het idee van
de Student Kick-Off Deluxe, een betalend
gedeelte dat in de Vooruit zou plaatsvinden.
Anderzijds opperden enkelen voor een gratis
spin-off op het nabijgelegen Kramersplein.
Uiteindelijk was de meerderheid binnen de
organisatie gewonnen voor de Student KickOff Deluxe. Een aantal hardliners wilden
echter voor het gratis alternatief gaan en het
schisma voltrok zich.

een intiem festival, badend in gedempt rood
licht. Het kleinere Kramersplein leende zich
hier perfect voor. Zoals op de Kick-Off zouden er op de Cock-Off standjes zijn, maar die
dan bijvoorbeeld erotische hardware aanprezen. “Onder andere Libidos Erotheek
had reeds toegezegd. Voorts was het de bedoeling om optredens te organiseren, afgewisseld met paaldans- en stripacts. De
Kick-Off ging er prat op X-Session te hebben
geboekt, maar wij hadden Touch of Joy kunnen strikken. Hotel Jarretelle was dan weer
niet vrij.”

De niet-beschikbaarheid van Hotel
Jarretelle deed samen met tal van andere
kleine tegenslagen de Student Cock-Off de
das om. Zo ging het zoeken van geschikte sponsors niet van een leien dakje. “KBC
(een van de hoofdsponsors van de Student
Kick-Off, n.v.d.r.) hield de boot af. Wij vermoeden dat ze niet waren opgezet met de
erotische inslag van ons initiatief. We klopten dan maar aan bij de concurrentie en
kwamen uit bij Binck Bank. Binck Bank
stelde wel als absolute voorwaarde dat we
om het kwartier hun radiospotje zouden afspelen op het festivalterrein. Nu vonden we
die jingle niet bepaald stimulerend voor de
sfeer op de Cock-Off, dus was er al wrevel
met onze hoofdsponsor.” Om het festival te
doen opvallen, hadden de organisatoren een
opvallende landmark laten maken: een erect
mannelijk lid van tien meter dat vlammen
zou spuwen. De Stad Gent stelde echter een
veto omwille van de brandveiligheid. Exit de
vuurspuwende fallus. Toen bleek dat er maar
één Condomobil beschikbaar was en dat
deze enkel op de Student Kick-Off wou aanwezig zijn, kwam de nekslag voor de Student
Cock-Off. Liza S.: “Met grote spijt hebben we
onze plannen voor dit jaar moeten opbergen. Nochtans ben ik er nog steeds van overtuigd dat de Gentse student onze Cock-Off
zou hebben gesmaakt.” ¶
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