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Heden vol vertroebelde feiten » Marc Cogen niet koosjer
genoeg voor UGent » Dat zou nooit gebeurd zijn, mocht hij
de borsten van Marie Vinck hebben (gespot op Filmfestival Gent,
waarop tevens een Tatitentoonstelling) » Aloe Blacc Needed
an interview (interview, interview that's what we had) » Zuipend
tuig in de Overpoort versus geheelonthouders » Donderdag
Veggiedag schmeggiedag, althans volgens de UGent » Iets
over STAM, alsof we nog niet genoeg stadsmusea hadden
» Winderige koeien zetten studenten aan tot 10:10:10-actie »
Sigmund Freud, nigga! » Decaan Hubert De Brabander staat
goed met 'n Davy Crockett » Dyslectici blijken Üntermenschen!
(Dat mogen we zeggen omdat ze dit toch niet kunnen lezen,
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!)

Zat of dyslectisch?

KORT
A.D. Beste jeugd van heden.
Toen ik nog jong was — ik moet bekennen dat dit inmiddels enkele jaren geleden
is — werd Gent gedurende de schoolweek
bevolkt door ijverige studenten met één doel
voor ogen: hun diploma behalen. Daar de
boog niet altijd gespannen kan staan, werd
doorheen de week zo nu en dan een immer
educatieve nevenactiviteit op touw gezet.
Natuurlijk was er in mijn tijd ook al gespuis
dat zowaar tot na middernacht op café bleef
hangen. Maar toen ik mijn kleinzoon vroeg
hoe hij het stelde in Gent, verslikte ik me ei
zo na in m’n kunstgebit en begon mijn pacemaker te klinken als een hyperactieve eerstejaars percussie. De gemiddelde student
van vandaag ‘brost’ en ‘zuipt’ blijkbaar meer
dan dat hij ‘blokt’. Toen ik door de beduimelde agenda van mijn kleinzoon bladerde,
begreep ik hoe dit mogelijk is. Alle hoekjes
en kantjes staan volgekrabbeld met buitenschoolse activiteiten en bieden geen plaats
meer om lessen neer te pennen.
Alle kleur trok weg uit mijn gezicht toen
ik bepaalde verwerpelijke plannen las, zoals decadente drankfestijnen waarop het
praesidium onder de noemer ‘cantus’ of
‘doop’ zijn frustraties uitwerkt op ladderzatte schachten die bovendien nog eens op
kroegentochten in het verderf worden geworpen (VGK & KHK 27/10, VPPK 4/11).
Verder zag ik een studiedag van het G.I.S.A.
(5/11) voor migranten in het hoger onderwijs staan. Dat mijn kleinzoon maar ver weg
blijft van vreemdelingen die de nu eindelijk
vervlaamste universiteit dreigen te kapen.
Alsof een overdosis alcohol en multiculturaliteit nog niet genoeg zijn, was de jongen ook
nog eens van plan om op allerlei openingsfuiven (FK 25/10, OAK 26/10, Home Astrid
27/10, VEK 28/10, Bertha 3/11, KK 4/11) op
een intolerabel kleine afstand te komen van
het ter gelegenheid schaars geklede andere
geslacht.
Gelukkig ontdekte ik in mijn kleinzoons
agenda ook enkele pedagogisch verantwoorde activiteiten, waaronder het Interfacultair

Toernooi (25/10): ideaal om die kotkilo’s
van je lijf te zweten en ondertussen de team
spirit binnen je studentenclub te versterken
door de concurrerende kringen al dan niet
letterlijk in het zand te doen bijten. Voor de
gezonde geest in dit gezonde lichaam zorgen
dan weer de filmweek van Home Boudewijn
(24-28/10) en de quiz van PRIME, VPPK

en Filologica (resp. 27/10, 3/11, 8/11).
Mijn kleinzoon beloofde me — op zijn
nieuwjaarsgeld en onder lichte morele chantage van mijnentwege — deze pedagogische
boven de afkeurenswaardige alternatieven
te kiezen.
Laat dit een voorbeeld zijn voor u allen,
Een student op pensioen. ¶
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“Het is deel van het student zijn, van mee in de
sfeer opgaan,” aldus een barman verder in deze
Schamper (blz. 10 tot 13) over het alcoholgebruik
van het studerend grut dat de Overpoort frequenteert. Ook bij studenten zelf heerst vaak de visie dat
overmatig drinken gewoon bijzonder studentikoos is.
Na vijf jaar Gent heeft zowat iedere student wel een
gênant alcoholverhaal op zak, variërend van eens op
de toog in slaap gevallen te zijn tot in vol daglicht de
endeldarm geleegd te hebben voor studentenresto De
Brug (true story). Zelden worden nog wenkbrauwen
opgetrokken wanneer een straalbezopen eerste bachelor zijn eigen drinkcapaciteiten overschat en een
zijsteegje van de Overpoort onderkotst. The morning
after wordt de katerende student eens zwaar uitgelachen door zijn vrienden en vindt hij pijnlijke foto’s
van zichzelf terug op Facebook, maar daarmee is de
kous af. Het overkomt iedereen wel eens dat er wat
te diep in het glas gekeken wordt, dus hé, wat is het
probleem?
Het merendeel van de Gentse student gedraagt
zich gelukkig wel keurig op café en beperkt die zatte escapades tot slechts enkele episodes per jaar. Af
en toe is er zelfs een enkeling die helemaal geen alcohol drinkt en zodoende de cijfers over alcoholgebruik handig naar beneden helpt. Sociale paria’s, die
geheelonthouders, maar ze bestaan. Toch vinden
sommige studenten het maar normaal dat je tijdens
je studententijd gemiddeld tien pinten per avond
drinkt, als soort van sociale conventie binnen het studentenmilieu. En medestudenten die voorstellen dat
je het misschien eens een avondje wat rustiger aan
doet, moeten vooral hun neus in hun eigen zaken steken. Leverschade bestaat niet voor je 25 wordt, toch?
Waar stopt dat gezellig studentikoos drinken, en
begint het drankgebruik echt een probleem te worden? Bij sommige studenten begint de grens tussen
‘gezelligheidsdrinker’ en ‘verslaafde’ gevaarlijk dun te
worden, al valt dat niet vlug op tussen het studentikoos gezuip. Aangezien jonge drinkers weinig geremd
worden door hun studentenomgeving, gebeurt het af
en toe dat een enkeling zijn grenzen wat uit het oog
verliest. Na de studententijd waarin de alcohol elke
avond rijkelijk vloeide, blijkt het plots moeilijk om
die fles onaangeroerd te laten. De persoon in kwestie blijft beweren dat hij in geen geval een drankprobleem heeft, ook al is het overduidelijk dat hij
inmiddels even slecht zonder alcohol kan als Els Van
Doren zonder parachute. Voer voor de AA, maar geen
kat die het had zien aankomen. Beginnen drinken als
student is gemakkelijk, en wordt zelfs aangemoedigd
door de alcoholminnende sfeer in het studentenmilieu. Het is het stoppen dat plots moeilijker blijkt dan
gedacht. ¶

foto Twicepix.net

Lise Eelbode

NDV Er zijn te weinig koten in Gent. Dat weten we
allemaal sinds het artikel ‘Op krot in Gent’ in de vorige Schamper. Wat geldt voor Gent, geldt dubbel voor
Brussel: nog meer studenten en nog schaarsere, duurdere en krottigere koten. Bovendien zit tegenwoordig de helft vol met Europarlementariërs. Quartier
Latin, dat het Brusselse kotenaanbod bundelt voor
het Nederlandstalig hoger onderwijs, heeft 4700 koten
voor… 25 000 studenten. De opmerkzame CD&V’ster
Bianca Debaets stelt vast dat veel Brusselaars, nadat
hun kinderen het nest verlaten hebben, lege kamers
hebben. Zonde natuurlijk, lege kamers in Brussel, en
Debaets wil ze dan ook vullen met kotbehoevende
studenten. ‘Intergenerationeel kotwonen’, zo heet het
voorstel officieel – bij oma op kot, dus. Debaets zal
Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Christos
Doulkeridis (Ecolo) hierover inlichten.
De bedoeling is dat de studenten de kamer voor
een mooie prijs kunnen huren, op voorwaarde dat ze
een aantal op voorhand vastgelegde taken doen voor
de ‘kot-oma’, zoals het vuilnis buitenzetten of eens het
gras afrijden. Zonder klusjes gaat ook, voor een minder
zachte prijs. Dit systeem is al vrij populair in onder andere Frankrijk en Nederland en krijgt nu ook bij ons vaste grond onder de voeten. Omdat de verstandhouding
tussen student en kotoma of -opa wel eens minder goed
kan zijn, is er wel een bemiddelende organisatie nodig.
Onlangs kwam hiervoor “1 toit, 2 âges” tot stand. Voor
Nederlandstalige studenten en oudjes is het nog even
wachten op een initiatief, maar wees er maar zeker van
dat binnenkort ook in Gent verschillende generaties
zullen verbroederen. Kotfeestjes worden misschien wat
moeilijk, maar ambiance verzekerd op de wekelijkse
kotbingoavond. ¶

www.schamper.ugent.be

UGent stooft
vegetariërs een peer
Donderdag Veggiedag wordt donderdag appeldag

Vorig jaar slaagde EVA erin om de Stad Gent te
overtuigen één keer per week geen vlees te serveren aan alle ambtenaren en leerlingen van de
stad. De UGent is heel wat minder enthousiast.
JDM De vegetarische studentenvereniging Ethisch Vegeratisch Alternatief
(EVA) startte een campagne op die
‘Donderdag Veggiedag’ ook in de resto’s
van de UGent moest invoeren. Het plan
was om op donderdag slechts één vleesmaaltijd aan te bieden en daarnaast promotie te voeren over de vegetarische
levensstijl en de voordelen voor het milieu die daarmee samenhangen. Onder
meer de Gentse Studentenraad (GSR)
schaarde zich achter het plan.
Maar als u de afgelopen donderdagen
in de resto’s liep, is de kans klein dat u
veel van ‘Donderdag Veggiedag’ gemerkt
heeft. Het plan werd een aantal keren
afgezwakt. De resto’s bieden op donderdag bijvoorbeeld toch maar één vegetarische maaltijd aan. De UGent vond
voor één keer dat ze geen keuzes mocht
opleggen (kuch friet-toeslag kuch). Die
ene vegetarische maaltijd die ze zouden
aanbieden, zou wel goedkoper zijn en er
zou ook reclame komen voor ‘Donderdag
Veggiedag’. Uiteindelijk bleek ook van
dat idee weinig in huis gekomen te zijn.
De promotie rond Donderdag Veggiedag
bleek beperkt tot één groen zinnetje op
het naambordje van de vegetarische
maaltijd dat u meedeelt dat u recht heeft
op een gratis stuk fruit. Dat de vegetarische maaltijden blijkbaar wel relatief
duurder zijn dan de andere maaltijden,
maakt die toegift echter onzinnig.
De reden is dat de UGent van de vegetarische maaltijd niet de ‘aanbevolen
maaltijd’ heeft gemaakt. Die eer is weggelegd voor uw wekelijkse portie dioxine,
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euh, vis. Bovendien vergat de UGent dat
ze beloofd had om mee te werken aan
een wedstrijd die ‘Donderdag Veggiedag’
moest promoten. Omdat de stomverbaasde kassadames niet waren ingelicht, mocht JongEVA uiteindelijk zo’n
200 euro aan flyers in de vuilbak gooien.
“Natuurlijk zijn we ontgoocheld”, zegt
Melanie Jacques van EVA. “Dit had de
UGent heel wat publiciteit kunnen opleveren. Het was ook een mooie kans om
concrete actie te ondernemen in de strijd
tegen de klimaatopwarming. We wilden
ook helemaal geen keuzes opleggen, maar
enkel de voordelen van een keuze in de
verf zetten.” “Wij zijn altijd voorloper geweest in het aanbieden van vegetarische
maaltijden”, reageert Paul Speeckaert
van de afdeling Maaltijdvoorzieningen.
“Wij bieden elke dag een vegetarisch gerecht aan. Het is dus nogal raar om te beweren dat we niet genoeg doen.”
Het wordt in elk geval tijd dat de UGent
duidelijke keuzes maakt. Als de universiteit de groene kaart trekt, moet ze die lijn
doortrekken en het aandurven om structurele maatregelen te nemen. Nu geeft ze
duizenden euro’s uit aan feel good-acties
als 10:10, die goedbedoeld zijn maar uiteindelijk weinig zoden aan de dijk brengen. De overheid geeft dan nog eens
tienduizenden euro’s aan koekendozencampagne Ecocampus, onder andere gekend van hun ‘brooddozenacties’ aan de
Howest. Veel goede bedoelingen en hardwerkende medewerkers, maar het blijft
dweilen met de kraan open. Heden met
uw belastinggeld. ¶
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Cogen even buitenspel gezet
Controversiële rechtenprof geschorst na formele klacht van personeelslid

Sinds donderdag 14 oktober de preventieve schorsing van professor Marc Cogen
bekend werd gemaakt, verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje.
Wat de inhoud is van de formele klacht die tegen de rechtenprofessor werd
ingediend, weet vrijwel niemand. Zelfs de rector niet.
door Lise Eelbode
De Universiteit Gent schorste professor
internationaal publiekrecht Marc Cogen
preventief op basis van zowel herhaalde
meldingen van “grensoverschrijdend gedrag” als een formele klacht die bij de
IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk) werd ingediend.
Cogen blijft voor de duur van het onderzoek
wel gewoon zijn salaris ontvangen. Rector
Paul Van Cauwenberge legt uit: “Er is een
klacht toegekomen bij de IDEWE. De vicerector heeft die klacht dan ontvangen, aangezien ik in het buitenland was. Het voorstel
van de IDEWE was om professor Cogen preventief te schorsen en om hem toegang te
verbieden tot de gebouwen zolang het onderzoek loopt.”
Wie de klacht heeft ingediend, blijft anoniem, ook voor de rector: “Ik weet verder
niets van het onderzoek, want ze houden
dat geheim tot ze klaar zijn.” Waar intussen
wel uitsluitsel over is, is dat de klacht van
een personeelslid kwam. Van Cauwenberge:
“Er waren ook klachten van studenten, maar
de klacht die neergelegd is, is niet door een
student gebeurd. Ik heb wel vernomen dat
studenten die over de schorsing gelezen hebben, ook contact hebben opgenomen met de
IDEWE.”
Privé-kantoor Lammerstraat

Voor wie de voorgeschiedenis van Marc
Cogen kent, komt zijn schorsing alvast niet
als een complete verrassing. De gebeurtenissen rond professor Cogen slepen al een
tijdje aan. Herhaaldelijke problemen tussen
Cogen en de rest van de vakgroep leidden er
zelfs toe dat de universiteit uiteindelijk een
6
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‘sub-vakgroep’ voor de professor maakte.
Speciaal voor hem en zijn assistente huurde
de universiteit een paar kamers boven een
apotheker in de Lammerstraat om hen te
huisvesten.
In het voorjaar van 2009 was Cogen de enige uitdager van rector Van Cauwenberge bij
de rectorverkiezingen. Met zijn kandidatuur
haalde hij slechts een schamele zeventien
stemmen, maar wel veel media-aandacht.
Kwatongen speculeerden toen al dat hij zich
op die manier wou afschermen tegen een
mogelijke universitaire defenestratie.
Bye bye, Publieksrecht

In maart 2010 bleken de evaluaties van
studenten voor het vak van professor Cogen
zodanig negatief, dat beslist werd om hem
het vak Internationaal Publiekrecht — een
verplicht keuzevak voor de eerstebachelors
Rechten — af te nemen. Cogen zelf was er
van overtuigd dat de negatieve onderwijsevaluaties niet de hoofdreden waren om
hem zijn lesopdracht te ontnemen en dat
de UGent voornamelijk problemen had met
zijn uitgesproken meningen (o.a. omtrent
Israël en de Verenigde Staten en de oorlog in
Irak). Ook suggereerde hij dat er sprake zou
zijn van een antisemitische samenzwering
tegen zijn persoon.
Enkele weken nadat Cogen het vak
Internationaal Publieksrecht niet meer
mocht geven, meldde hij zich ziek. Tijdens
zijn ziekteverlof bleek de professor echter opvallend aanwezig op Facebook, waar hij verschillende studenten uitnodigde om ‘vriend’
van hem te worden. Op zijn Facebook-profiel
postte Cogen geregeld absurdistische foto’s

of tekeningen (de hele verzameling vind je
op onze website), en bespotte hij verschillende studenten en zelfs medeproffen.
Zo schreef hij over toenmalig GSRvoorzitter Jeroen De Mets, die zich in de
krant negatief had uitgelaten over de professor: “Jeroen De Mets is echt wel de koploper
van de mob. De lyncher bij uitstek –- liefst
degenen opsporen met een Jodenster, hé
Jeroen.” Ook Schamper kreeg een eervolle
vermelding: “Schamper is niet onafhankelijk want wordt betaald door de Universiteit
Gent, anders kunnen ze niet overleven. En ja,
de enige pro-Israël professor van de UGent
moet door de studenten en Schamper dringend worden aangepakt. Het stinkt daar.”
Daarenboven was volgens Cogen ook nog
een heksenjacht aan de UGent bezig: “Ik
spreek over een heksenjacht aan de UGent,
en van antisemitische signatuur. De studenten zijn bang voor hun examens, doen maar
wat mee. Precies zoals 86 jaar geleden, hoor.
Als we niet oppassen komt er vast echt geweld op ons af. Eerst de woorden, dan de
daden hé.” Na verloop van tijd bleek de professor te beseffen dat het misschien niet
zo verstandig was om dit alles openlijk op
Facebook te zetten, waarna zijn profiel plots
verdween.
Verdere ontwikkelingen

Daarna bleef het relatief stil rond de professor, die zijn ziekteverlof blijkbaar doortrok tot het begin van dit academiejaar. Eén
van zijn studenten bevestigt dat de professor
dit jaar nog geen enkele les heeft gegeven.
Op 14 oktober volgde het nieuws van Cogens
preventieve schorsing.
www.schamper.ugent.be

Vrijdenkerscollectief

Uitreiking van de negende

GEUZENPRIJS
Het onderzoek naar professor Cogen
wordt geleid door de IDEWE, een overheidsinstantie die zich bezighoudt met
het onderzoeken van klachten over
grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het
onderzoek horen zij zowel de persoon
zelf, als de persoon die de klacht heeft ingediend en andere getuigen. Daarna maken ze daar een rapport over dat ze aan
de rector overhandigen, met daarin suggesties over de te volgen stappen.
Rector Van Cauwenberge: “Suggesties
kunnen zijn dat de klacht verworpen
wordt, maar dat er wel wordt erkend dat
er een conflict is tussen twee partijen. In
dat geval zeggen ze in welke richting je
best moet remediëren, maar je hoeft geen
sancties te nemen. Soms zeggen ze dat er
wel sprake is van grensoverschrijdend
gedrag, en dan moet je onmiddellijke

maatregelen nemen. Dat wil niet altijd
zeggen dat er schorsingen of straffen
uitgesproken moeten worden. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat het best is die persoon zo snel mogelijk te verplaatsen naar
een andere afdeling, of om hem een andere taak te geven. Maar als het echt een
klacht zou zijn die strafbaar is, dan kan ik
ook niet anders dan de weg volgen die ze
mij voorschrijven.”
Professor Cogen werd intussen uiteraard op de hoogte gesteld van zijn preventieve schorsing en kreeg van de rector
reeds een uitnodiging om over de situatie
te praten. Dit gesprek zou plaatsvinden
op vrijdag 15 oktober, maar Cogen liet
verstek gaan “wegens ziekte”. Gezien ‘s
mans ziekteverlof wordt het in elk geval
moeilijk voor de IDEWE om de professors
visie op de feiten te weten te komen. ¶

Laureaten
Erwin Mortier en
Etienne Vermeersch
Optredens
Illusionist Gili &
de dolle majorettes
van Vooruit met de kuit
Sprekers
Herman Balthazar,
Tom Schoepen
& Anna de Bruyckere
Zaterdag 20 november,10 uur
Aula van de Universiteit Gent,
Voldersstraat 9, Gent
Kaarten 5 euro, studenten gratis.
Bestellen via:
boltzalwelgaan@gmail.com
of 0486 53 85 17
Erwin Mortier (Nevele °1965) krijgt de
prijs omdat hij in zijn proza, poëzie en
essays. kritische vragen stelt over hoe
we samenleven in uiteenlopende, veelal
alledaagse contexten. Zijn soms bijtende humor en lichtvoetige zelfrelativering, gegoten in zinnelijke taal, dagen
de gevestigde orde en meningen op
prettig rebelse wijze uit tot reflectie.

www.schamper.ugent.be

Etienne Vermeersch (Brugge °1934)
krijgt de prijs vanwege zijn niet-aflatende inspanningen om de waarheid
(met kleine letter w) kenbaar te maken,
omdat hij een taboedoorbreker is en
een wezenlijke rol gespeeld heeft in de
ontvoogding van de mens op ethisch
wereldbeschouwelijk en Vlaams vlak en
omdat hij geen ivoren-toren-intellectueel is, maar altijd probleemoplossend
denkt.Schamper 493
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Maak van een mankement een talent!

Op donderdag 14 oktober zag de nieuwste telg van de cel Diversiteit en Gender
van de UGent het levenslicht. Studeren met Dyslexie is een documentaire
die naast de personeelsleden en studenten aan onze Alma Mater ook een
breed publiek wil sensibiliseren.
door Lise Beirinckx, Kristof Schreurs en Charlotte De Brabanter
In Vlaanderen bestaan er geen harde cijfers over het aantal dyslectische studenten,
maar een ruwe schatting leert dat ongeveer 2 à 3 procent van de studenten in het
hoger onderwijs aan een leerstoornis lijdt,
wat neerkomt op een 4000-tal studenten.
Gelukkig voor hen is er sinds 2008 de beleidscel Diversiteit en Gender. Zij heeft onder andere tot doel om UGent-studenten met een
functiebeperking te begeleiden. De cel wil
het dan ook gemakkelijker maken voor studenten met dyslexie om aan de universiteit
te studeren door enerzijds een goede begeleiding aan te bieden en anderzijds voldoende informatie te voorzien voor docenten en
studenten. Zo voorkomt men onwetendheid
en onbegrip.
Om dat laatste wat te vergemakkelijken
vroegen ze filmmaker Fabio Wuytack en
de vzw Begeleiding Studenten met een
Handicap (BSH) om een documentaire te
maken over wat studeren met dyslexie nu
juist inhoudt. Wuytack, zelf een dyslecticus
die eerder al de kortfilm Dylsexy (sic) maakte, probeert in deze documentaire de kijker
te laten ervaren waarom woordblindheid
een hindernis vormt. Hij laat alumni met
dyslexie getuigen en vraagt uitleg aan professoren die met deze leerstoornis geconfronteerd worden in hun vakgebied.
Dé dyslecticus?

dr. Annemie Desoete (onderzoeksgroep
Ontwikkelingsstoornissen). “Dyslexie is een
leerstoornis die gekenmerkt wordt door
minder goed lezen en spellen, waarbij ‘minder goed’ eigenlijk als vrij ernstig beschouwd
kan worden en niet te wijten is aan andere
omstandigheden zoals verminderde intelligentie of slecht onderwijs.”
Dyslexie heeft een neurologische oorzaak
en is vaak problematisch voor schoolgaande
dyslectici omdat zij moeite hebben met het
koppelen van klanken aan letters. Zo zijn
woorden met een gelijkaardige schrijfwijze
maar een heel verschillende uitspraak (zoals
‘gevel’ en ‘geval’) een probleem. Ook vreemde en onregelmatig gespelde woorden (zoals ‘bommelding’) zijn erg lastig. Hierdoor
lezen ze twee tot drie keer trager dan hun
leeftijdsgenoten.
Wanneer er bovendien nog achtergrondlawaai is, of een flinke dosis stress, wordt het
lezen nog moeilijker. Daarom dat een kind
met dyslexie in de klas misschien altijd wel
het juiste antwoord kent, maar tijdens een
test de domste fouten maakt. Behalve lezen
is ook spelling een struikelblok. Om fouten
te vermijden gaan dyslectici meer gebruik
maken van eenvoudigere woorden. Dit versterkt dan weer het beeld dat ze niet al te
snugger zouden zijn. Ook structuur vinden
in teksten blijkt vaak moeilijk voor hen.
Welke faciliteiten?

Dyslectici zijn geen eenheidsworst. Zowel
in de diagnose als in de remedies is maatwerk nodig. We steken ons licht op bij prof.
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Sinds 31 mei 2005 engageert het hoger onderwijs zich om meer werk te maken van een

diversiteitsbeleid waarbij er meer aandacht
is voor studenten met een functiebeperking. De aanpak is tweeledig: enerzijds zijn
er heldere procedures die zijn opgenomen in
de onderwijs- en examenfaciliteiten en anderzijds kunnen studenten beroep doen op
compenserende ICT-hulpmiddelen. Valérie
Van Hees, vzw Begeleiding Studenten met
een Handicap (BSH), licht toe: “De bedoeling van onderwijs- en examenfaciliteiten is
dat studenten met een leerstoornis de kans
krijgen de competenties van een opleiding te
verwerven en het diploma te behalen waartoe ze in staat zijn. Deze faciliteiten zijn erg
uiteenlopend waarbij de nadruk vooral ligt
op maatwerk.”
Wat betreft onderwijsfaciliteiten houdt
dit onder andere in dat taken tijdig opgegeven dienen te worden en dat men het cursusmateriaal digitaal ter beschikking stelt
en compenserende software aanbiedt. De
examenfaciliteiten houden in dat de studenten met een leerstoornis bijvoorbeeld
meer tijd krijgen voor het afleggen van een
schriftelijk examen; zij mogen hun antwoorden mondeling toelichten en kunnen tijdens
het examen ook gebruik maken van de zogenaamde compenserende software.
Van Hees benadrukt dat bij de aanvraag
van faciliteiten ‘redelijkheid’ een belangrijk
begrip is. “In het VN-verdrag uit 2006 wordt
het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in het onderwijssysteem beschreven.” De omschrijving van deze
redelijke aanpassingen komt neer op het
voorzien van faciliteiten die aanvaardbaar
www.schamper.ugent.be

of proportioneel zijn voor de instelling,
haalbaar zijn voor de student en verdedigbaar zijn ten aanzien van de medestudenten en de instelling.
Ook ICT-hulpmiddelen kunnen zeer
nuttig zijn voor de dyslexiestudent, stelt
Van Hees: “Het gaat bijvoorbeeld om
voorlees- en spraakherkenningssoftware
of woordvoorspellingsprogramma’s. De
UGent erkent dan ook de inzetbaarheid van ICT in het universitair onderwijs. Na advies van de dienst BSH stelt
de universiteit deze pakketten gratis ter
beschikking.”
Er zijn natuurlijk kwatongen die zich
afvragen of al die maatregelen wel nodig
zijn. “Moet dat nu wel? Ze zijn toch niet
beter dan een ander? Hoe kunnen we er
zo zeker van zijn dat het geen profiteurs
zijn?” Professor Desoete relativeert: “Als
een leerstoornis onomstotelijk vaststaat,
dan hebben wij de plicht die mensen de
kans te geven die ze eigenlijk verdienen
en het diploma te laten behalen dat past
bij hun talenten.”

aan de studie Wijsbegeerte. Timmerman
vertelt in de documentaire dat hij het
buitenbeentje was in een studentenpopulatie die grotendeels een klassieke
middelbare opleiding had genoten. De
reacties waren dan ook navenant: “In het
BuSO gezeten én dyslexie, dat hoort hier
niet thuis.” Uiteindelijk slaagde hij zelfs
met onderscheiding voor zijn opleiding
aan de UGent en ondertussen heeft hij
een eigen informaticabedrijfje.
Ook de andere alumni die aan bod
komen in de documentaire zijn op professioneel vlak zeer succesvol, en dat
is niet zo verwonderlijk volgens professoren Desoete en Marc Brysbaert
van het Centrum voor Leesonderzoek,
want dyslectici zijn zeer goed in outside
the box-denken: “Dyslectici verhogen
hun slaagkansen in het leven doordat
ze creatief zijn in het bedenken van
oplossingen.”
Ook in de bedrijfswereld zijn
deze ideeën aan het doorsijpelen.
Timmerman vertelt dat bepaalde bedrijven op zoek gaan naar dyslectici, net
omdat ze heel hun schoolgaande jeugd
problemen hebben moeten oplossen.
“Je moet je voorstellen dat je opstaat en
bedenkt dat je, bij elke zin die je moet
schrijven, problemen zal tegenkomen.
Na enige tijd ben je een probleemoplosser als geen ander.” ¶

Outside the box-denken

Een groep die tot dusver in dit artikel
op de achtergrond gebleven is, zijn de
dyslexiestudenten zelf. In de documentaire komen een aantal UGent-alumni
waarbij woordblindheid werd vastgesteld aan het woord. Hoe ervoeren zij
hun opleiding en waar zijn ze terechtgekomen? Een algemene tendens die
waar te nemen is bij alle getuigenissen,
is de opgeluchtheid als de diagnose gesteld werd. Dat is een kantelmoment,
want vanaf dan kan je beginnen te werken aan oplossingen. Velen van hen
hebben er dan ook een zware schooltijd opzitten, waarbij ze louter op basis van gebrekkig lezen en/of schrijven
vaak ondergewaardeerd werden. Een
enkeling kwam dan ook door gebrekkig
www.schamper.ugent.be

inschattingsvermogen van sommige leerkrachten en
psycho-medisch-sociale centra (inderdaad hét PMS,
thans CLB) in het bijzonder onderwijs terecht.
Zo ook Onno Timmerman, ondertussen gediplomeerd filosoof en een van de alumni die in de documentaire aan het woord komt. In het middelbaar werd
hij al snel naar het BuSO doorverwezen. Na het middelbaar is hij meteen op de arbeidsmarkt terechtgekomen, maar hij voelde dat er meer in hem zat en begon

Studenten die meer info
wensen, kunnen altijd contact opnemen met de cel Diversiteit en
Gender van de UGent of met de
vzw Begeleiding Studenten met
een Handicap.
Je kan ook terecht op
www.dyslexie.ugent.be,
waar je bovendien de
documentaire kan bekijken.
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Gaudeamus igitur!
Alcoholgebruik bij studenten

Als je je bij momenten begint af te vragen of het een vogel, een vliegtuig of Mega
Mindy is die je ziet vliegen — blijkt dat het een reactietestend dokterslampje is —
hou je hier best even halt. Misschien maak je wel deel uit van de vele Gentse
studenten die af en toe enkele pintjes teveel achterover durven slaan.
door Anemoon Soete en Lise Eelbode
De VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) maakte naar een studie van 2005 bekend dat de Europese landen
het hoogste alcoholgebruik ter wereld hebben. Gemiddeld wordt in de Europese Unie
per inwoner 11 liter pure alcohol per jaar
gedronken. In 2009 dronk de Belg gemiddeld
8,1 liter pure alcohol. In datzelfde jaar werd
vanuit een samenwerkingsverband tussen
de UA, de UGent en de VAD een grootschalige, representatieve bevraging gehouden
over het middelengebruik bij studenten.
Conclusie: 92,4% dronk het afgelopen jaar
alcohol, en 40% drinkt tijdens het academiejaar meerdere keren per week
bier. Cijfers zeggen
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echter niet alles. Hoe zit het nu met dat alcoholgebruik in het echt? We vroegen het
aan niet-drinkers, cafébazen en voormalige
verslaafden.
Vreemde eend in de bijt

Tussen het aangeschoten tuig van de
Overpoort valt af en toe een mythische creatuur op: de nuchtere student. Een student
legt uit waarom hij zelden glaasjes kapt: “Ik
heb mij daar gewoon nooit goed bij gevoeld.
Ik blijf liever nuchter. Er zit niet echt een of
andere diepe psychologische, ideologische,
religieuze of filosofische reden achter.
Ik vind het gewoon niet aangenaam
om dronken te worden, zelfs ‘tipsy’
vind ik het zeer vervelend.”
Andere studenten gaan een
stapje verder en raken echt geen
druppel alcohol aan. “Ik drink
geen alcohol omdat ik straight
edge ben,” legt studentenvertegenwoordiger Joeri Deryckere
uit. “Ik heb de principiële keuze
gemaakt om niet te drinken,
niet te roken, geen drugs te
nemen … En ik heb er eigenlijk ook nooit last van gehad,
nooit echt behoefte gehad
om te drinken. Ik heb ook
de indruk dat het iets is dat
mij in staat stelt om nuchter naar de wereld te kijken, om alles helderder te
zien.”
Geen alcohol drinken
is geen evidente keuze

in een milieu van studerende boozehounds,
geeft Joeri toe: “Ik krijg wel bijzonder veel
commentaar. Ik ben praeses geweest van de
Vlaamse Geschiedkundige Kring en leidde
toen ook zelf cantussen. Het is heel moeilijk om verkocht te krijgen aan oudere studenten of aan alcoholminnende studenten
dat je niet drinkt als praeses. Je wordt er ook
constant mee geconfronteerd op feestjes en
op recepties, wanneer ze vragen of je geen
pintje of een glas wijn wil drinken. Soms op
het vervelende af eigenlijk.” Ook de eerstgenoemde student geeft toe dat hij weleens
commentaar krijgt: “Er werd wel vaak mee
gelachen. Maar goed, uiteindelijk heb ik mij
daar nooit ambetant over gevoeld of zo. Ooit
heeft er wel eens iemand alcohol in mijn
frisdrank gegoten en dat ik vond ik toch zeer
onaangenaam.”
Wanneer je de opdringerige medestudenten negeert, kan nuchter rondlopen op
feestjes gelukkig ook een pluspunt zijn, dixit
Joeri. “Het voordeel aan de nuchtere in het
gezelschap zijn, is dat je altijd die helderheid
hebt als er iets verkeerd loopt en je dus ook
veel sneller kan reageren. Als er iets gebeurt
met je zatte vrienden, dan kan je meteen tussenbeide komen wanneer je ziet dat het echt
uit de hand loopt. Bovendien ben ik degene
die met de auto gaat wanneer we in groep
gaan fuiven. Ik rijd, dus ik ben degene die bepaalt wanneer we naar huis gaan. Dat is ook
wel een voordeel.”
Achter de bar

Studenten die nooit drinken, zijn nog
steeds eerder de vreemde eend in de bijt.
www.schamper.ugent.be

Het gros van de studenten huppelt vrolijk
Overpoortcafés binnen en laat de drank
daar weelderig vloeien. “De meeste studenten drinken wel redelijk veel, ja,” vertelt een
barman van de π-Nuts, “als ze blijven zitten
tot ’s morgens toch. Maar niet zozeer dat ze
er zwaar ziek van zijn of zo.” Verhalen over
strontzatte studenten die de π-Nuts verlaten
in een ambulance zijn dus uit de lucht gegrepen? “Dat zal dan toch niet aan de drank
liggen. Als er gevochten wordt, kan het wel
gebeuren dat er een ambulance moet worden gebeld, maar dat komt zelden voor.”
Stoppen barmannen met schenken wanneer blijkt dat de student in kwestie al een
glaasje te veel op heeft? Volgens een barman
van de Defoo is dat moeilijk in te schatten:
“Wanneer is iemand zat? Je kan dat niet altijd
zien. Zolang ze niet van hun stoel vallen…
Van de ene zie je meteen dat hij gedronken
heeft, ook al heeft hij nog niet veel binnen.
Aan iemand anders zie je het niet, maar is
hij eigenlijk strontzat. Wanneer moet je dan
beslissen of je nog serveert?” De barman van
de π-Nuts: “Je stopt met serveren als je ziet
dat het te veel is, maar ja, dan gaat het al
ver. Als ze hier kotsen in het café, dan krijgen ze niets meer, maar dat is meer omdat
we ambetant zijn dan. Als je ziet dat het gevaarlijk wordt omdat ze het allemaal niet
meer goed beseffen, dan stop je uiteraard
ook met serveren. Maar je gaat niet stoppen
met drank serveren omdat iemand dronken
is hé. Om de doodeenvoudige reden: als wij
ze hier niets meer geven terwijl ze eigenlijk
nog niet zo dronken zijn, dan stappen ze gewoon twee cafés verder en dan gaan ze daar
drinken.”
De vraag is natuurlijk of al die alcoholconsumptie gewoon inherent is aan het studentenleven, of hebben sommige studenten wel
degelijk een probleem? “Het is deel van het
student zijn, van mee in de sfeer opgaan”,
meent de barman van de π-Nuts. “Maar als je
een café hebt dat elke dag tot 9 uur open is,
dan zijn er altijd wel een paar enkelingen die
mogelijks een probleem hebben. Er zijn dan
misschien 3 à 4 klanten waar je vraagtekens
www.schamper.ugent.be

bij hebt, maar op de
300 à 400 mensen die
hier de revue passeren is dat, allez,
ver waarloosbaar
zal ik maar zeggen.”
De barman van de
Defoo op de vraag
of er studenten over
de vloer komen die
een alcoholverslaving hebben: “Dan
ga je eerder denken aan oudere
mannen die hier
elke avond zitten.
Maar je weet ook
niet hoeveel ze
tijdens de dag zelf
drinken, je ziet enkel wat ze op café
drinken. Je kan zelf niet weten of ze een alcoholprobleem hebben.”
Binge drinking

Zelfs in de π-Nuts gaat het er dus verrassend rustig aan toe, maar bij kotfeestjes loopt het naar verluidt vaak anders af.
Het feit dat je niet meer al waggelend naar
huis moet, is voor velen het groen licht om
de ondergekotste stoep in te ruilen voor
een onfrisse sofa. Ook zonder toejuichende
vrienden houdt blijkbaar niets ons tegen om
onszelf op kot van wat glaasjes wijn te bedienen, toont de recente peiling van UGent,
UA en VAD. “Studenten die tijdens de week
op kot zitten, drinken tijdens het academiejaar frequenter bier en wijn en doen vaker
aan binge drinking. Niet verwonderlijk dat
kotstudenten sterkere indicaties voor problematisch alcoholgebruik vertonen.” Onder
binge drinking verstaat men het binnengieten van minstens 6 glazen alcohol in twee
uur tijd voor de mannen of minstens 4 glazen alcohol in twee uur tijd voor de vrouwen.
Om bij het clubje te passen, hoor je dit minstens één keer per maand te doen.

Wie zich zorgen maakt over zijn alcoholgebruik, wordt door de UGent doorverwezen naar een psycholoog. Wanneer je liever
luistert naar anderen die het hopelijk al
slechter deden dan jou, kan je je licht opsteken bij een zelfhulpgroep. De UGent verwijst
je hiervoor door naar de Vlaamse Overheid.
Zij stellen je via hun “Fit in je hoofd”-slogan
voor aan Trefpunt Zelfhulp vzw. Deze laatste
doen hun adresboekje dan open over de talloze sessies die je kan bijwonen. Zo troffen
we op een boogscheut van de Charlatan —
je moet toch ergens je volk halen — AA De
Eerste aan, een groep die alcoholische holebi’s bijstaat. Wij deden er alvast inspiratie op
bij Gentenaar Bart (38) die zich duidelijk zijn
studententijd nog levendig herinnert, inclusief zwarte gaten vermoeden we na afsluit.
Vier flessen wijn per dag

Bart dronk tijdens zijn jeugd wel af en
toe eens een pintje, maar echt veel drinken
kwam er pas bij tijdens de studententijd in
Gent. “Ik zat vlak bij de Overpoort op kot —
dus die was me al snel vertrouwd — en op
fuiven dronk ik ook natuurlijk. In het begin
ging ’t nog over een ‘gewoon’ aantal pinten of
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wijn maar dat aantal groeide gestaag. Eerst
kon ik het lichamelijk wel aan, maar al snel
kwamen er zware katers en black-outs. Ook
op fuiven viel ik vaak ergens helemaal onder invloed in slaap om dan wakker te worden als ze de fuifzaal aan het uitborstelen
waren.”
Als student begon het allemaal onschuldig. “Ik dronk mee, maar had toch altijd het
gevoel dat ik het te graag lustte en vaak meer
dronk dan anderen. Groepsdruk kwam er
echter niet aan te pas. Het is natuurlijk wel
zo dat je in de studententijd meedoet met
de anderen en niet wil onderdoen. Maar terwijl mijn vrienden om me heen wisten wanneer ze genoeg

hadden, stond er bij mij vaak geen rem op.
Ik ben na mijn studies ook verder blijven
drinken — eerst in mindere mate — maar
ik dronk toch altijd meer dan anderen, of ik
had pas genoeg als ik volkomen lazarus was.
Nadien zijn er ook problemen bij gekomen
zoals stress op het werk, relatieproblemen,
depressie… Dit heeft alleen maar geleid tot
meer en meer drankgebruik. Op het einde
van de rit dronk ik vier, vijf flessen wijn op
een dag en begon ik ’s morgens vroeg al, anders begon ik te beven. Gelukkig ben ik daar
van af.”
“Ik heb uiteindelijk mijn studie niet afgemaakt. Ik kan nu wel niet zeggen dat dit
enkel door de alcohol kwam. Het is wel zo
dat ik door het drinken en het vele uitgaan
steeds minder en minder studeerde en
lessen volgde. Wat dan natuurlijk ook de
nodige gevolgen had.”
Ontnuchtering

Hulp zoeken wanneer je op je eentje
niet meer verder geraakt, kan een lichtpunt in het donker vormen. “Het is pas in
’97 dat ik voor het eerst naar een AA-groep
gestapt ben om te stoppen. Uiteindelijk
heeft het tot 2005 en heel wat problemen later geduurd eer ik
definitief met alcohol gestopt
ben. Toen voelde het voor
de eerste keer goed aan, ik
had mijn besluit genomen.
Ik kon terugvallen op de
anderen in de groep en
had dat ook nodig in het
begin. Het heeft er toe
geleid dat ik de wereld
terug ‘nuchter’ bekeek.
Een heleboel problemen
losten zich ook vanzelf
op en het leven zag er
een heel pak beter uit.”
“Nu ben ik ruim vijf
jaar volledig gestopt.
In ’97 wou ik het occasionele pintje nog
niet laten, maar zo
heb ik mezelf heel
lang in de maling
genomen. Echt
sociaal drinken
kon ik al lang niet
meer. Ik kon dus
12
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vaak wel een dagje of een week stoppen of
het rustiger aan doen, maar zodra ik terug
begon te drinken was het altijd met grote
hoeveelheden. Ik weet nu dat ik het occasionele pintje ook moet laten, gewoon omdat ik
nu eenmaal niet overweg kan met alcohol. Ik
heb er anderzijds totaal geen problemen mee
dat anderen drinken. Ik zal zeker niet zeggen dat ik nu nog een cantus zou bijwonen,
maar als vrienden een glas teveel op hebben,
kan ik me daar alleen maar mee amuseren.
Ik heb er ook geen problemen mee om m’n
vriend te zoenen als hij gedronken heeft. Het
is niet omdat ik niet kan drinken dat anderen dat ook niet zouden mogen.”
Strengere regelgeving?

Welke rol speelt de omgeving in het ontstaan van een alcoholverslaving? Bart: “Je
zou dat alles kunnen tegengaan door een
strengere regelgeving, maar ik weet niet of
dat veel uithaalt. Het is een verantwoordelijkheid van zowel opvoeding, ouders, school
maar ook van de persoon zelf. Ik begrijp dat
ze alcohol willen verbieden onder een bepaalde leeftijd, net als sigaretten. En dat is
ook nodig denk ik. Maar wat verboden is, is
ook dubbel zo spannend. En de overheid is
nu ook niet gekend om heel veel feeling te
hebben met de leefwereld van jongeren en
studenten zelf. Wat ze wel kunnen doen, zijn
meer informatiecampagnes ontwerpen of
ervoor zorgen dat ook de studentenverenigingen toegang hebben tot een infopakket
als ze dat interessant zouden vinden. Ik vind
dat organisatoren van fuiven en café-uitbaters bovendien ergens een verantwoordelijkheid hebben om mensen die duidelijk te
veel gedronken hebben, geen alcohol meer
te serveren. Al haalt dat eigenlijk weinig uit,
omdat er nachtwinkels en cafés genoeg zijn.”
Wie wíl drinken, kan dus drinken.
Als het nu nog niet glashelder is in welk
stadium je je bevindt op het sterk draaiende
pad naar alcoholisme dan kan je jezelf nog
onderwerpen aan de AUDIT (Alcohol Use
Disorders Identification Test). Met vragen
als “Hoe vaak heb je het voorbije jaar gemerkt dat je niet meer kon stoppen nadat je
eenmaal begonnen was met het drinken van
alcohol?” had de 20-jarige schachtenkoningin in Louvain-la-Neuve misschien wel doorgehad dat 60 pinten na elkaar opzuipen geen
goed plan was. Maar we betwijfelen het. ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Geboortedatum? “21 mei 1946, wat mij de oudste in
dienst zijnde decaan maakt.”
Woonplaats? “In de stationsbuurt in Gent. Zowel
mijn vrouw als ik zijn rasechte Gentenaars. We hebben
alleen maar in Gent gewoond.”
Kinderen? “Een zoon en een dochter, die beiden al
even het huis uit zijn, en twee kleindochters.”
Combinatie kinderen en werk? “Mijn vrouw is dermatologe en heeft thuis een praktijk opgestart. Daardoor
kon ze gemakkelijk haar uren aanpassen in functie van
de kinderen.”
Wat wou u worden als kind? “Ik wou altijd graag
piloot worden. Vliegen met snelle gevechtsvliegtuigen,
en zo. Maar ik heb heel slechte ogen, dus mijn jongensdroom werd al snel doorprikt.
Mijn tweede liefde was de chemie; in het middelbaar
had ik thuis mijn eigen minilaboratorium. Toen ik aan
de unief kwam, kon ik aan chemie doen zonder dat ik de
producten zelf moest kopen. Dat vond ik fantastisch. En
als assistent werd ik er nog voor betaald ook!” (lacht)
Waarom bent u decaan geworden? “Goh, je wordt
een beetje geduwd door bepaalde ‘stromingen’ in de faculteit. Ik had wel twijfels. Mijn voorganger, professor
Aart De Kruif (vorig jaar nog verkozen tot Wijste Prof,
n.v.d.r.), was negen jaar decaan. Als je na een slechte decaan komt, is het gemakkelijk om beter te zijn, maar het
is een hele opgave om even goed als De Kruif te zijn.”
Voorlopige terugblik? “Tot nu toe is het erg goed gegaan, vooral omdat ik heel wat medewerking heb gehad.
De faculteit is een grote groep mensen die het vrij goed
met elkaar kunnen vinden. Niet dat we altijd hetzelfde
denken, maar we kunnen er wel over praten.”
U gaat volgend jaar op emeritaat. Wat zijn uw
plannen? “Allereerst: verhuizen. Vroeger was de studentenbuurt ver van ons, maar wegens het toenemend aantal studenten zitten we er nu middenin, met alle gevolgen
van dien. Ook is ons huis veel te groot sinds de kinderen
weg zijn. Als mijn vrouw stopt met haar praktijk, gaan we
proberen een kleiner huis te zoeken.

Verder zouden we graag wat meer reizen. We zijn al
een paar keer naar Afrika geweest: Namibië, Togo, Benin,
Zuid-Afrika … Die reizen zijn heel leerrijk. In Mali bijvoorbeeld heb je in de Dogon-dorpen een toguna: een hut
waar de ouderen vergaderen over de problemen — een
beetje zoals de faculteitsraad hier. Zo’n toguna heeft een
laag plafond, zodat iedereen gehurkt moet zitten. Als iemand zich kwaad maakt en opstaat, zit hij met zijn hoofd
tegen het plafond. Ik heb dus geprobeerd om in de faculteitsraad zo’n virtueel plafond te leggen, zodat iemand
die zich kwaad maakt, daar tegen zit.”
U moet aan de UGent één faculteit afschaffen.
Welke? “Ik zou er eerder één bijmaken. Ik ondervind
reeds hoeveel werk het is om decaan te zijn van een kleine
faculteit, maar decaan zijn van bijvoorbeeld de Letteren
& Wijsbegeerte is echt een fulltime job. Wélke faculteit je
kan bijmaken, is een denkoefening voor jullie.”
De NSV! wil een debat organiseren aan uw faculteit. Mogen ze? “Debatten moeten kunnen, maar
specifiek op onze faculteit wordt dat wel moeilijk. De kliniekauditoria bijvoorbeeld geven rechtstreeks uit op de
klinieken, zodat we gemakkelijk met een paard het auditorium kunnen binnenkomen. En we kunnen het vanzelfsprekend niet hebben dat iedereen losweg in de klinieken
gaat wandelen.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen, ik ben
alleen maar lid van wetenschappelijke verenigingen.”
Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “Op
onze faculteit is dat slechts een kwestie van tijd. Op dit
moment is 80% van de afgestudeerde studenten vrouwelijk, en dat zal zich weerspiegelen in de assistentenpopulatie en in de professorenpopulatie. Net zoals ik hier als
eerste niet-dierenarts decaan werd, zal er dus binnenkort
wel een vrouw decaan worden.”
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke positie speelt u? “In de tijd dat ik voetbal speelde, was
het altijd in de verdediging. Ik kon niet zo lang snel lopen,
maar ik kon wel heel goed aan iemands voeten hangen.”
(lacht) ¶

Decaan van de Week

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. Hubert De Brabander van de faculteit Diergeneeskunde, omdat Expovet
— de door zijn studenten georganiseerde vakbeurs voor dierenartsen — in het weekend van 29 oktober 20 jaar
oud wordt. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
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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!

de

Strafste Student.be

georganiseerd door
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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: Margot Van
Cauwenberge vanuit Münster.
Münster mag dan niet meteen de meest
bekende stad van Duitsland zijn, bij enkelen doet ze toch een belletje rinkelen. Het
verdrag van Münster, dat in 1648 een einde maakte aan de 30- en 80-jarige oorlog,
stond ergens in een verdoken hoek van
je geschiedenisboek. Vandaag de dag kan
deze studentenstad menig hart bekoren
met haar pittoreske historische centrum,
alomtegenwoordige fietsers en vele groene
plekjes. Niet te verwonderen dat haar universiteit een van de meest felbegeerde van
Duitsland is: enkel de grootste bollebozen
kunnen hier een plaatsje bemachtigen. In
Münster zijn ook veel ziekenhuizen, en in
een van deze mag uw redacteur voor drie
maanden een artsenstage lopen.
De tips van het thuisfront waren kort
maar krachtig: don’t mention the war, wees
beleefd en kom op tijd. Wie een beetje vertrouwd is met ondergetekende weet dat
dit eerste zelfs in eigen land een probleem
vormt. De avonturen van de Führer lenen
zich geregeld tot vergelijkingen in het alledaagse leven. En zo geschiedde. Op een
avond kruist een toevallige fietser mijn
pad. Omdat enige anarchie me niet vreemd
is, houd ik halt aan de linkerzijde van het
pad, waarop de fietser boos stopt. Duitsers
houden van orde op de weg en daarbuiten.
Kruisen doe je rechts. Ik kan het niet laten
om “neen, ik wijk niet, start misschien WO
III” te mompelen. Blij dat ik dat nog niet
in het Duits kan. Maar toch blijkt het verleden niet volledig onbespreekbaar. Het
leidt zelfs tot opluchting wanneer je dit op
een genuanceerde wijze ter sprake brengt.
www.schamper.ugent.be

Duitsers zijn zelfs zeer verontwaardigd dat deze ‘tip’ in sommige reisgidsen te vinden is. Een
andere tip dan maar: wees steeds
beleefd. Op dag vier maakte een
arts me duidelijk dat “Scheiße”
en “Schade” iets anders zijn.
Verdammt! Wanneer ik daarentegen het hoffelijke “Sie” gebruik,
krijg ik prompt “in Deutschland
dutzen wir uns” te horen. Nog eentje om het af te leren: kom op tijd.
Benieuwd welke technische mankementen, verdwaalde patiënten
of arbeidsonderzoeken ik nog uit
de mouw kan schudden als excuus
voor mijn laattijdigheid.
Ach, het is toch zo eenvoudig om
kritiek te spuien op een ander land.
Uiteraard is alles beter in België wanneer het ver weg van haar grenzen
regent of je studentenkaart voor de
vijfde dag op rij nog niet geregeld is.
Natuurlijk zijn er heel wat leuke dingen aan Erasmus! In het bijzonder de
‘status erasmicus’: je kan en mag alles want je bent ausländisch. Bij de
eerste herkenning van een licht exotisch accent snelt de modale Duitser u
spontaan ter hulp met stadsplannen,
rondleidingen, inkooptips en pralines.
Reken daar bij dat ik ontzettend gesoigneerd word door de familie waarbij ik te
gast ben, en u weet dat ze me binnen drie
maanden waarschijnlijk zullen moeten
buitenduwen. ¶

achter
k lap
Nieuwe voorzitter PFK

Het Politiek & Filosofisch Konvent (PFK) heeft
vanaf heden een nieuwe voorzitter: Johannes
Vandensavel. Na lang aandringen bleek de
jongeman bereid om het voorzitterschap van
Mieke de Regt over te nemen, waarna hij op
maandag 18 oktober door de politiek-filosofische bewegingen tot voorzitter werd verkozen. Vandensavel is lid van Animo StuGent en
was de enige in het PFK die het zag zitten om
zichzelf kamikaze-gewijs als nieuwe voorzitter
voor te stellen.
Eik Braunplein verhuist

De grote eik die op het Braunplein staat,
moet wijken voor de werkzaamheden die
daar zullen plaatsvinden in het kader van de
KoBra-werken. Gelukkig voor de boom zijn
er alsnog geen plannen om hem tot een grote
stapel printpapier te herleiden, maar wordt
hij verhuisd naar een iets groener plekje in
Gent: de Plantentuin van de UGent. Een
verhuizing die helaas niet zonder risico
is, aangezien de voorbereidingen om zo’n
eik te verplaatsen idealiter drie jaar in beslag nemen. Afwachten dus of de eik zijn
bruuske verhuizing overleeft.
Walvisonderkaak

In september 2009 spoelde een walvis
aan in Antwerpen, waarna mensen van
de UGent-faculteit Diergeneeskunde hun
kans schoon zagen om de onderkaak van
de vinvis naar Gent te transporteren. De
kolossale onderkaak van ongeveer 3 op
5 meter werd maandenlang in een ketel met wasproduct ondergedompeld.
Nu dit wasproduct (Biotex, voor wie
het ooit zelf thuis zou willen proberen)
al het overblijvend walvissenweefsel
heeft losgeweekt, krijgt de walviskaak
een plaatsje in het Museum Morfologie
van de UGent. De rest van het 40 ton
wegende walvissenkarkas werd na de
lijkschouwing in 2009 gedumpt bij
een destructiebedrijf voor kadavers
en slachtafval. R.I.P. walvis. ¶
Schamper 493
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Wetenschap
Sigmund Freud:
visionair genie
of erudiete charlatan?
Is de menselijke geest een ijsberg en werkt onze psyche als een stoomketel?
Schamper sprak met prof. Filip Geerardyn over de zin van psychoanalyse en
met Maarten Boudry over de onzin ervan.
door Pieter Van Nuffel
De psychoanalyticus

De scepticus

Professor Filip Geerardyn van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie is gepassioneerd door de figuur
en het werk van Sigmund Freud. We nemen
plaats in de sofa van zijn praktijk en vragen
hem in hoeverre dat werk vandaag de dag nog
actueel is en in welke mate de hedendaagse
psychoanalyse er nog mee overeenstemt.
“Freud was een geweldig ambitieus iemand die in één allesomvattende theorie
zowel het pathologische als het normale
functioneren wou begrijpen. Hij probeerde
wat hij empirisch vaststelde in zijn casussen en bij zichzelf, op een adequate manier
te formuleren. Voor ons blijft hij een belangrijke referentie-auteur en een bron van inspiratie. Dat betekent echter niet dat álles wat
Freud gezegd heeft ook nog altijd wordt aanvaard. Je moet hem situeren in zijn tijd. Maar
toch. Voor het Oedipuscomplex haalde hij
de mosterd bij de Griekse mythologie, uit de
tragedie van Sophokles. Wat daar beschreven
wordt, is nog stééds hedendaags. Het gaat
telkens over hoe iemand, via de anderen,
diegene wordt die hij is”, aldus Geerardyn.

“De methode waarmee de psychoanalyse
kennis vergaart, is fundamenteel onbetrouwbaar en de theorie is compleet achterhaald.
Daarom hoort zo’n vakgroep volgens mij niet
thuis aan onze universiteit”, klinkt het ietsje
anders bij Maarten Boudry. Boudry, wetenschapsfilosoof, doet onderzoek naar pseudowetenschappen en schreef een met de
SKEPP-prijs beloonde thesis over ‘immunisatiestrategieën’ binnen de psychoanalyse.
“Het schoolvoorbeeld van zo’n immunisatiestrategie is dat de psychoanalyse voorspelt dat er critici zullen zijn die emotionele
weerstand vertonen en dat gaan vermommen als intellectuele argumenten. Als ik dan
kritiek wil geven op aspecten van de psychoanalyse, dan bevestig ik elke keer de theorie
omdat ik zogezegd zelf met een onverwerkt
complex zou zitten. Zo maakt ze zichzelf immuun voor kritiek”, meent Boudry.
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Penisnijd

Een meisje ontdekt op een bepaald moment dat ze geen penis heeft en wordt jaloers

op dat edele deel van de jongen. Daardoor
wordt ze bovendien kwaad op haar moeder
(die haar tenslotte gebaard heeft) en vervolgens ontstaat er een hevig verlangen om ter
compensatie zelf een kindje te krijgen. Dat is
kort door de bocht het concept van de penisnijd, ook door Freud ontwikkeld. Mooi verhaaltje, alleen wat seksistisch.
Boudry: “Decennialang was dát nochtans de hoeksteen van de psychologie van de
vrouw en nu neemt de psychoanalyse daar
afstand van. Hoewel ze nog steeds dezelfde
methode gebruiken, ziet men vandaag plots
géén penisnijd meer. Dat heeft volgens mij
enkel te maken met maatschappelijke gevoeligheden: zo’n idee is nu eenmaal heel
erg vrouwonvriendelijk.” Volgens Geerardyn
vond dat debat echter al plaats in de tijd van
Freud: “Freud gaf zelf toe dat hij er niet alles over wist, aangezien zijn oorspronkelijke
theorie toegespitst was op de psychologie
van de man. De vrouw noemde hij zijn ‘zwarte continent’. En er waren toen al heel wat
vrouwelijke analytici die vonden dat Freud
zich verkeerd had uitgedrukt.”
“Ja,” antwoordt Boudry, “maar vanuit feministische hoek ging men het dan gewoon
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.

wat anders gaan uitdrukken, echter
nog steeds vanuit diezelfde methode. Als er iets als penisnijd bestond,
vonden ze bijvoorbeeld dat ze dat
maar in evenwicht moest brengen
met de ‘borstennijd’: als vrouwen
jaloers zouden zijn op de penis van
de mannen, moesten mannen ook
jaloers zijn op de borsten van de
vrouwen.”
Sigmund

Bestaat er dan enige experimentele evidentie voor zulke theorieën? “Daar bestaat alleszins
genoeg literatuur over”, antwoordt
Geeradyn. Achter ons staat een gigantische boekenkast waaruit hij
het recente werk Freud Scientifically
Reappraised naar boven haalt.
Verder verwijst hij naar het tijdschrift Neuropsychoanalyse dat de
hedendaagse neurologie confronteert met de freudiaanse psychologie. “Het is verbazingwekkend
hoeveel van Freuds ideeën daarin
nog staande blijven. Freud behoorde trouwens zelf tot de fine fleur
van de neurowetenschappen in zijn
tijd, maar hij spitste zich daarna
toe op zijn praktijk als psychiater.
Hij moest dus zijn oorspronkelijke
referentiekader van laboratoriumonderzoek verlaten en werd bovendien geconfronteerd met zaken die
om een verklaring schreeuwden,
maar waar de neurologie van zijn
tijd geen antwoord op had. Zijn
boek over hersenverlamming bij
kinderen was nochtans standaardlectuur binnen die discipline, tot de
nazi’s zijn boeken verbrand hebben.
www.schamper.ugent.be

En zijn boek over afasie, dat ik naar
het Nederlands vertaald heb, is nog
steeds actueel als zijnde een voorbeeld van een dynamische opvatting van het functioneren van de
hersenen”, vertelt Geerardyn.
“Die werken stammen af van de
vroege prepsychoanalytische periode van Freud waarin hij inderdaad al een betrekkelijke faam had
als neurowetenschapper”, weet ook
Boudry. “Maar je wordt natuurlijk
geen groot wetenschapper van vandaag op morgen. In zekere zin is de
enorm ambitieuze Freud ongelofelijk ongeduldig geweest. Op een bepaald moment leefde hij in de illusie
dat hij het mysterie van de menselijke geest had ontrafeld en dat alle
psychische aandoeningen te maken
zouden hebben met verdrongen
trauma’s over seksuele ervaringen
in de kindertijd. Terwijl hij in zijn
briefwisseling toegaf dat hij met
bijna geen enkele van zijn achttien
patiënten resultaten had geboekt,
ging hij op congressen verkondigen
dat ze alle achttien genezen waren. Freud was een intelligent man
met wetenschappelijke kwaliteiten,
maar hij is van het rechte pad afgeweken en op pseudowetenschappelijk terrein terechtgekomen”, vindt
Boudry.
Ingebeelde trauma’s

In de jaren negentig ontstond in
de VS een controverse over de recovered memory therapy. Heel wat
malafide therapeuten werden veroordeeld voor het inplanten van
valse herinneringen, wat daarvoor

« De psychoanalyse
is compleet
achterhaald. »
(Maarten Boudry)

« Een
objectiverende
benadering
verwijdert zich te
ver van de kern
van de mens »
(prof. Geerardyn)

al tot duizenden rechtszaken had
geleid waarin vrouwen onterecht
hun vaders beschuldigden van incest. “Dat zorgde voor een karikatuur van de psychoanalyse”, zucht
Geerardyn. “Die psychiaters hadden
er meestal enkel een vaag begrip
van en zij koppelden onterecht een
meervoudige persoonlijkheid aan
de hypothese dat iemand die een
seksueel trauma had meegemaakt
dat volledig vergeten zou zijn. Dat
beeld is volstrekt fout. Wanneer een
kind écht seksueel misbruikt is, dan
zegt de psychoanalyse juist dat dit
trauma op alle mogelijke manieren
tot uiting zal komen. Als er tientallen jaren geen enkele herinnering
van seksueel misbruik is en dat
komt daarna in de therapie ‘plots’
naar boven, dan zegt dat alles over
de suggestie die gedaan wordt door
de therapeut.”
Boudry
apprecieert
dat
Geerardyn zich daar duidelijk van
distantieert, maar merkt op dat
Freud ongeveer hetzelfde deed als
die therapeuten in de VS: op basis
van symptomen van de patiënt op
zoek gaan naar verdrongen traumatische herinneringen uit diens
kindertijd.
Weg van de mens

Geerardyn grijpt voorgaand geval
van ‘meervoudige persoonlijkheden’
aan als voorbeeld van een klinisch
ziektebeeld dat leeft, enkel en alleen
omdat het aanhangers heeft: de psychiaters die het beschreven hebben
en binnen de kortste keren ook hun
patiënten. “Iemand voelt zich niet
Schamper 493
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goed, leest iets over een of ander ziektebeeld in de populaire media en gaat er
zich mee identificeren.”
Het klinische ziektebeeld van de meervoudige persoonlijkheden staat nochtans
vermeld in de DSM, hét standaard handboek voor de psychiatrische diagnose.
Volgens Geerardyn is het hokjesdenken
daarin dan ook schadelijk voor de psychologie. Ook Boudry vindt het veralgemenen en het labelen van patiënten
een nefast gevolg van de manier waarop
psychologische wetenschap soms wordt
bedreven, maar vraagt zich af waarom
dat een argument zou zijn voor de psychoanalyse. “Ze beelden zich in dat ze de
enige behoeders zijn van het menselijk
subject. Je kunt ook kritiek geven op de
DSM zónder dat je de psychoanalyse nodig hebt als alternatief.”
Volgens Geerardyn wordt er aan de
vakgroep Psychoanalyse steeds meer
kwantitatief onderzoek gedaan, maar tegelijk betreurt hij die objectiverende benadering in de psychologie. Hij heeft het
duidelijk niet voor onderzoek dat te veel
focust op het beantwoorden aan methodologische criteria: “Men simplificeert
daarin zodanig dat je je de vraag gaat
stellen of dat eigenlijk nog wel over de
mens gaat. We zijn het subject te veel aan
het weg-objectiveren. Wilhelm Wundt,
de grondlegger van de experimentele
psychologie en tijdgenoot van Freud, bestudeerde op wetenschappelijke wijze
hoe de perceptie functioneert. Allemaal
goed en wel, maar je kan de psychologie
nu eenmaal niet reduceren tot zoiets.
Met de psychologie van de perceptie kan
je niet naar de psychiatrie stappen want
je hebt enkel een stukje objectieve kennis
van iets dat je artificieel geïsoleerd hebt.
Door die puzzelstukjes in elkaar te schuiven zullen we nooit de complexiteit van
het sociaal biologisch wezen verkrijgen
dat we zijn door interactie met de Ander.
L’Homme Machine is een illusie, we moeten het subjectieve blijven bewaren.”
Alive and kicking?

FACULTEIT LETTEREN EN
WIJSBEGEERTE

Sigmund Freud zag de psychoanalyse
als een echte wetenschap. Hij kwam dan
ook uit het 19e eeuwse sciëntisme waarin
Hermann von Helmholtz formuleerde

dat alle fenomenen — ook psychische
— herleid moeten kunnen worden tot
fysische en chemische krachten. Op
Geeradyns bureau hangt een portret
van diezelfde Helmholtz. “Dat is zeker
niet omdat ik die stelling deel, maar wel
omdat Freud ook zo’n portret had hangen. Helmholtz was voor hem een soort
van huisgod. Nu, Freud mocht zichzelf
wijsmaken dat hij wetenschappelijk bezig was, dat wil niet zeggen dat zijn werk
daarom niet waardevol is. Wat vandaag
in het veld van de psychologie al dan niet
wetenschappelijk wordt genoemd, hangt
volgens mij vaak af van een administratief criterium.”
Professor Geerardyn hekelt daarbij
meteen ook de toenemende ‘output-samenleving’ en de A1-cultuur: “Je moet
maar genoeg publiceren in die Engelse
A1-tijdschriften en dan ben je zogezegd
wetenschappelijk.” Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de psychoanalyse aan
Angelsaksische universiteiten steeds
minder gedoceerd wordt. Geerardyn: “Ik
sluit het scenario niet uit dat op een dag
ook de UGent vindt dat de psychoanalyse
niet meer aan de criteria beantwoordt en
beslist om de vakgroep te laten uitdoven.”
Toch blijft hij optimistisch: “De psychoanalyse is ondertussen 120 jaar oud en ze
heeft al 120 jaar onder vuur gelegen, vaak
met tot in den treure toe dezelfde kritieken. En wat stel ik vast? De pyschoanalyse is nog steeds alive and kicking. Ze zal
altijd blijven bestaan, ook al is het niet
meer aan de universiteit.”
Al wordt Geerardyn ook wat ongerust
als hij denkt aan het antisemitische nazitijdperk waarin heel wat boeken van
Sigmund Freud werden verbrand. “Er
werd toen geprobeerd om een heel gedachtegoed te elimineren. Stel je voor
dat zoiets nog eens gebeurt in een steeds
meer geïnformatiseerde samenleving
waarin we overal getraceerd worden.”
“Onzin”, vindt Boudry. “Ook de boeken
van Einstein en Thomas Mann werden
verbrand. Freud gaf daar ooit de laconieke opmerking over: ‘At least I’ve been
burned in good company.’ Ik denk dat een
boekverbranding nu niet meteen het probleem is waar de psychoanalyse vandaag
moet van wakker liggen.” ¶
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A bad week at the office voor hernieuwbare energievormen. Zo nam
de Arizona State University de CO2uitstoot van zonnepanelen nog
eens onder de loep. In de productie,
het transport en de recyclage van die
panelen kruipt immers nog heel wat
niet-duurzame energie. De nieuwste generatie zonnecellen verbruikt
zo 32 gram CO₂ per kWh opgewekte
stroom. Dat is slechts een tiende van
de elektriciteitsproductie via steenkool, maar wel 60% meer dan in eerdere ruwe schattingen. In plaats van
met zonnepanelen onze groeiende
energiehonger te stillen, kunnen we
ze dus beter inschakelen om extra
panelen aan te maken.

•••
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Kwam Stephen Hawking vorige
maand nog onder vuur te liggen omdat hij geen rol meer zag voor God
binnen het ontstaan van het heelal,
dan kan zijn stemcomputer nu toch
weer juichen. Zijn theorie uit 1974
over de straling van zwarte gaten is voor het eerst waargenomen
bij een met lasers nagebootst zwart
gat. Per definitie kunnen lichtdeeltjes niet ontsnappen aan de zwaartekracht van een zwart gat maar door
kwantumfluctuaties op de rand van

het gat zouden toch fotonparen kunnen ontstaan waarbij het ene deeltje
naar binnen valt terwijl het andere
ontsnapt. Critici wijzen echter op
het fundamentele verschil tussen gesimuleerde en reële zwarte gaten.

ill. Dana Berry

Ook voor windturbines was er
slecht nieuws: nadat eerder al aangetoond werd dat molens in grote
windparken tot 40% wind van elkaar
kunnen ‘stelen’, blijkt de continentale windsterkte de afgelopen 30 jaar
ook met 5 à 15% afgenomen te zijn
op het noordelijk halfrond. Oorzaken
zijn een veranderde luchtcirculatie
en de toegenomen ruwheid van het
aardoppervlak, onder meer door
steden. Of de resultaten ook gevolgen hebben voor windmolens is wel
minder zeker, aangezien zij op grotere hoogte werken en vaak in zee gebouwd worden. De laatste opdoffer
was er voor waterkrachtcentrales:
door de groei van methaanproducerende bacteriën in het warme water
van stuwmeren, dragen ook zij bij
aan het broeikaseffect, al bedraagt
de uitstoot ongeveer 40 keer minder
dan bij steenkool.

foto J.E. Poirrier

Een hart onder de riem voor mensen die een Nobelprijs aspireren: je
ontdekkingen hoeven niet steeds
geniaal te zijn. Zo werden de recentste winnaars van de Nobelprijs voor
Fysica gelauwerd voor het isoleren
van grafeen, een stukje potlood bestaande uit één laag koolstofatomen.
De methode? Waxen voor gevorderden: met Scotch-tape dunne
films lostrekken en vervolgens kijken hoeveel laagjes je meekrijgt.
Toegegeven, bij dat laatste kwamen
wel enkele geavanceerde microscopen kijken. Grafeen is een zeer sterke
en flexibele geleider die vooral van
pas komt bij het maken van microelektronica of nanobuisjes. Die kan
men bijvoorbeeld gebruiken voor het
toedienen van nieuwe geneesmiddelen, zoals een recent verschenen
studie over muizen met een darmontsteking illustreert.

•••
Socioloog Kobe De Keere van de
VUB constateerde tijdens het onderzoeken van twee mogelijke theorieën
voor wantrouwen in de wetenschap dat het in België nog wel meevalt met dat wantrouwen. Uit zijn
onderzoek bleek dat zo’n 60% van de
bijna 6000 ondervraagden van mening is dat ‘wetenschappers en technologen een waardevolle bijdrage
leveren aan de samenleving’. Verder
bekeek hij ook het verband met het
opleidingsniveau van de respondent: ook na correctie voor leeftijd
en geslacht blijven lager opgeleiden
negatiever staan tegenover de wetenschap. Volgens De Keere moet dit
verklaard worden door het onbehagen dat ontstaat doordat zij vaker
moeite hebben met het hoge tempo
van de kennismaatschappij.

•••
Nu nieuwe verkiezingen met rasse
schreden naderen, ook nog even dit:
politici, let op uw woorden. Uit een
onderzoek van twee Amerikaanse
psychologen bleek zelfs het subtiele verschil tussen een voltooide en
een onvoltooide tijd de ingeschatte
herverkiesbaarheid van een kandidaat sterk te beïnvloeden. Of sluwere communicatie een oplossing is
voor le problème belge, blijft zeer de
vraag. ¶

Wetenschapskort

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit
de wondere wereld der wetenschappen. door Frederik Neirynck
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voor klimaat

Klimaatactie 10:10 ook aan de UGent van start

Technologische vooruitgang lijkt de mantra van onze tijd. Toch kunnen onze
hernieuwbare energie en efficiënte hightech niet voorkomen dat we elk jaar nog
meer fossiele brandstoffen consumeren. Kan minder dan soms meer betekenen?
door Lise Beirinckx, Pieter Van Nuffel en Frederik Neirynck
Hoewel er nog steeds discussie bestaat
over de omvang van de klimaatverandering
en de rol daarin van de mens, lijkt het voorzorgsprincipe de heroïsche welles-nietesspelletjes over het broeikaseffect wat naar
de achtergrond geschoven te hebben. Een
vermindering van onze CO₂-emissie lijkt dus
sowieso een goed idee, zeker als we rekening
houden met de slinkende olievoorraden en
als we de less fortunates in pakweg Azië het
recht niet willen ontnemen om zich óók te
industrialiseren.
Om ons een duwtje in de rug te geven
werd vorig jaar de wereldwijde campagne
10:10 opgericht, die het grote publiek vanaf 2010 in één jaar tijd 10% minder CO₂ wil
laten uitstoten. Iedereen — van kleuter tot
multinational — kan zich engageren en de
tien principes van de actie ondersteunen.
Naast de 10% besparing zijn de belangrijkste punten wellicht de aansporing om de
inspanningen ook op lange termijn vol te
houden en — voor de grote jongens — het
verbod op handel in emissierechten.
En in België?

Wereldwijd zijn ook al meer dan 2000
scholen en universiteiten aangesloten bij
10:10. Bij ons bleef het echter stil, tot de
UGent zich als eerste (en voorlopig enige)
Belgische universiteit achter 10:10 schaarde.
Natalie Eggermont, studente Geneeskunde
en initiatiefneemster van UGent 10:10, verduidelijkt: “In april volgde ik een training
in Londen over studentenacties rond klimaatopwarming en gezondheidszorg. Daar
heb ik 10:10 leren kennen. In het Verenigd
Koninkrijk leeft de 10:10-actie zeer sterk:
20
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zo hebben ziekenhuizen en huisartsen een
checklist met tien tips om hun CO₂-uitstoot
te reduceren. Ik vond dat wel iets voor de
UGent, en afgelopen zomer heb ik dan een
mailtje gestuurd naar de rector om eens te
polsen of hij geïnteresseerd was. Tot mijn
eigen verbazing maakte hij meteen een afspraak op zijn bureau, waar we heel lang
over koetjes en kalfjes praatten, tot hij plots
zei: ‘Ah ja, dat project van jou, ik vind dat
fantastisch!’ Na afloop heeft de rector mij
onmiddellijk naar de milieucoördinators
van de universiteit gestuurd.”
Op personeelsniveau is de universiteit
immers al langer dan vandaag bezig met de
uitwerking van een energiebeleid. Zo was er
dit jaar de affichecampagne Laat u inspireren waarin professoren die onderzoek verrichten naar milieu en duurzame energie in
de schijnwerpers geplaatst werden. Verder
staan er ook tips online om de energieverspilling in kantoren en labo’s te milderen
en kan het verbruik van alle universitaire
gebouwen nu bijna live opgevolgd worden.
Bovendien is de UGent sinds 2008 helemaal
overgeschakeld op groene stroom en stelde
ze een terrein langs de E40 ter beschikking
voor de bouw van drie windturbines. “De
studenten liet men echter een beetje links
liggen”, aldus Natalie.

uitoefenen op het energiebeleid.” Uiteraard
is het ook de bedoeling dat de studenten zelf
iets doen. Zo staat op de website van UGent
10:10 een lijst met 42 tips om CO₂ te besparen. Iedereen kan de organisatie via een (digitale) postkaart vertellen welke tien tips hij
of zij dit jaar wil waarmaken. Want er is werk
aan de winkel: eerder bleek bijvoorbeeld dat
de studenten op de UGent-homes gemiddeld meer verbruiken dan een alleenstaande
in een klein appartement, ook al gaan ze nog
regelmatig naar mama. Qua sensibilisatie
zal UGent 10:10 dan ook tien themaweken
organiseren over onder andere sport, voedsel, reizen en groene fuiven.
“Bovendien is er een wedstrijd waar studenten tips kunnen indienen om het verbruik van de universiteit te laten dalen. Die
zullen dan later gebundeld worden. Verder
gaan we advies van proffen inwinnen om
daarmee naar de Energieraad van de UGent
te stappen. En natuurlijk: hoe meer studenten zich aansluiten, hoe meer ‘macht’ we
hebben om bepaalde beleidsstappen door
te drukken. Veel voorstellen, zoals de isolatie van gebouwen, liggen al heel lang op
tafel maar worden nooit uitgevoerd omdat
de Raad van Bestuur daar geen geld wil aan
spenderen. Dat zou moeten veranderen.”
Goed begonnen is …

En garde!

Daar moet nu verandering in komen:
“Wij gaan een Milieuraad oprichten waar
alle geïnteresseerde studenten naartoe mogen komen. Daarvan worden dan twee vertegenwoordigers naar de Energieraad van de
universiteit gestuurd, die daar druk kunnen

De 10:10-actie ging officieel van start op
zondag 10/10/10, een symbolische datum
die uitgeroepen werd tot global day of doing.
In de daarop volgende klimaatweek organiseerde UGent 10:10 heel wat startactiviteiten. Op maandag kon je in de Ledeganck
de film Home van Yann Arthus-Bertrand
www.schamper.ugent.be

gaan bekijken, die de kwetsbaarheid van
onze natuur magistraal in beeld brengt. ‘s
Anderendaags konden de lachers dan weer
terecht in het Ufo voor de Low Impact EcoComedy van Steven Vromman, al was comedy misschien een groot woord. Niettemin
kon de koe-met-opvangtank — tussen alle
écht nuttige tips door — op veel bijval rekenen. Scheten (en meer bepaald methaan)
vormen immers ook een sterk broeikasgas.
Tot slot vond woensdag in het UZ een lezing
plaats over het effect van de klimaatverandering op onze gezondheid en over duurzame gezondheidszorg.
Tijdens de startweek was er ook kraantjeswater voorzien op de openingsfuiven in
de Vooruit, al dreigde dat nog even fout te
lopen. Natalie: “We hadden dat geregeld met
de studentenverenigingen, en voor hen was
dat in orde, maar toen kregen we last met de
Vooruit zelf: zij moeten zich aan een resem
voedsel- en hygiënewetten houden. We hebben uiteindelijk kunnen overleggen met de
directeur van de Vooruit, en woensdag en
donderdag hebben we dan toch een speciaal
standje gekregen dat helemaal voldeed aan
de wetgeving. Bovendien is de Vooruit geïnteresseerd om mee te doen met de 10:10-actie, dus misschien komen er in de toekomst
wel heel wat meer groene studentenfuiven.”

www.schamper.ugent.be

De hond zijn vlooien

Maar is het — de villa-met-negen-badkamers en talrijke vliegtuigreizen van Al Gore
indachtig — niet een beetje dubieus om activiteiten te organiseren die vervolgens uitstoot creëren? “Wij proberen onze acties
écht low impact te houden: we gebruiken
wisselbekers, de T-shirts van de actie zijn
van ecologisch katoen, we komen zelf allemaal met de fiets, … Ook posters zijn voorlopig nog een dilemma: in het kader van een
klimaatactie de hele universiteit volhangen
met affiches die twee dagen later toch overplakt worden, lijkt ons niet zo’n goed idee.
Je moet natuurlijk steeds afwegen of het de
moeite loont, maar we proberen er écht wel
op te letten. Voor onze Low Impact Fuif in
het tweede semester is het de bedoeling om
nul gram CO₂ uit te stoten.”
UGent 10:10 hoopt dat 10% van de studenten zich zal engageren voor minder CO₂uitstoot door een postkaartje in te vullen.
Indien dat streefdoel voor het einde van het
eerste semester gehaald wordt, tovert rector Paul Van Cauwenberge bovendien zijn
geldbuidel tevoorschijn om de Low Impact
Fuif te bekostigen. Met ongeveer 32 000 ingeschreven studenten moeten dus 3200 mensen overtuigd worden. “Dat is natuurlijk niet

veel, maar als je ziet dat slechts 16% gaat
stemmen voor de studentenverkiezingen,
zullen we toch nog hard moeten werken”,
meent Natalie. Al is er hoop: na amper een
week hebben 500 studenten zich al ingeschreven. “Dit zijn natuurlijk wel diegenen
die het makkelijkst te bereiken zijn. De laatste 500 zullen veel moeilijker zijn.”
En dan, eindafrekening op 10 oktober
2011? Natalie relativeert: “Wij hebben besloten om heel hard te focussen op sensibilisatie van studenten, en dat is natuurlijk
moeilijk meetbaar. De bedoeling is vooral
dat mensen zich bewust worden van de problematiek en mee stappen zetten om onze
voetafdruk te verlagen. Het verbruik in de
universitaire gebouwen kunnen we over een
jaar natuurlijk wel makkelijk vergelijken.” En
desnoods is er nog steeds het vierde principe van de 10:10-actie: “Successen worden
gevierd in plaats dat mislukkingen worden
benadrukt.” (sic)
Of zoals de Britse bioloog en ‘rationele
optimist’ Matt Ridley onlangs nog verklaarde in Knack: “In feite hebben de meeste pessimisten gelijk. Het punt is alleen: we zullen
niet verder doen zoals we bezig zijn, we zullen blijven veranderen. Dat is nu net wat ons
tot mens maakt.” ¶

Meer informatie vind je op
www.ugent1010.ugent.be en
www.ugent.be/welzijnmilieu/energie

Cultuur

agenda
door Nikita Vos

Concert

Eind oktober betekent wantjesweer! Laat
de winterkou je maar van de Graslei wegjagen en ga op zoek naar warmere oorden. In je
queeste naar verwarmend entertainment op
deze almaar kortere dagen beland je op 27
oktober in de Vooruit. Je vindt er Balthazar
en Broken Glass Heroes, wat zoveel betekent als indie met een kantje en vrolijke pop
à la Beach Boys. Bekijk als voorbereiding een
aflevering van Benidorm Bastards, want de
heren van Broken Glass Heroes schreven de
soundtrack.
Omdat je tent voor de Vooruit opslaan bij
zo’n weer geen goed idee is, kom je best op 29
oktober eens terug als je The Gospel of Hiphop
Tour van KRS-one wil zien. De hiphoppionier, ons beter bekend als de man van WoopWoop. That’s the sound of da police, neemt
Supernatural op sleeptouw. Geen idee wie
dat is, maar hij wordt wel eens The Master
of Freestyle genoemd. Echt iets voor jou als

pamperbroeken en noest armgezwaai jouw
kopje thee zijn. Warm wordt het er sowieso.
Ben je eigenlijk een beetje bang van homies? Op vrijdag 5 november voel je je veilig
in de Handelsbeurs. Get cape. Wear cape.
Fly., The Tellers en School of Seven Bells
brengen er een avond vol frisse, ongecompliceerde pop. Als je dan toch besluit een
weekendje in Gent te blijven, kan je ook op
7 november naar het zondagavondconcert
in de cafetaria van de Centrale. Opatuur vzw
organiseert er een avondje jazz met Robin
Verheyen en Bill Carrothers, dat je de koude rit naar huis nog even doet vergeten.
Podium

KOE speelt van 26 tot 30 oktober De
Wederopbouw van het Westen. Dit eerste
deel van een drieluik gaat op zoek naar het
hoe en wat van het Westen. “Twee mannen
en een vrouw broeden op een nieuw begin”,
zoals ze het zelf zo mooi verwoorden. Wat

daar juist mee bedoeld wordt, ontdek je in
de Minardschouwburg.
Op 28 en 29 oktober kan je ook terecht in
de Capitole voor Puppetry of the Penis —
The ancient art of genital origami. Sinds
hun debuut in 1998 zijn de twee naakte
Australiërs wereldberoemd om hun wend- en
rekbaarheid en precies die talenten komen
ze ook aan het Gentse publiek tonen. Leuk en
brainless entertainment op een koude avond.
Van 3 tot 7 november stookt het
Landjuweelfestival een vuurtje in menig Gents theaterhuis. In Arca en NTGent
vechten de vijf laureaten van de 74ste editie van het Landjuweeltornooi om de titel van beste amateurtheaterproductie.
Daarnaast is er ook plaats voor figurentheater, vertelkunst en jongerenproducties.
Die vind je in Tinnenpot, De Wolk en EFTC.
Zoveel theatrale geneugten, je zou het er
haast — oh, jawel — warm van krijgen. Het
slotmoment met de bekendmaking van de
Landjuweelwinnaar vindt plaats op 7 november in de Schouwburg van NTGent. De
toegang is gratis, reserveren noodzakelijk.

foto Paul Heartfield

Expo

Het Huis van Alijn pakt uit met een nieuwe collectie in Expo: voor u getest, waarin
huis-, tuin- en keukengerei uit de jaren ’50 en
’60 de hoofdrol spelen. In die tijd, toen technologie furore maakte bij het grote publiek,
ontstonden de fruitpers, de aardappelkroketmachine en vele andere onontbeerlijke
vernuftigheden. In deze expo gaan we terug
naar die tijd en omwentelen we ons in de rariteiten van het 60’s huishouden en de reclame die al dat nieuws vlot over de toonbank
deed rollen. De expo loopt tot 20 maart.
Naar aanleiding van de opening van het
nieuwe Stadsmuseum (STAM) loopt nog tot
6 november een tentoonstelling in de bibliotheek aan het Zuid. Als het dan toch regent
en je hebt nood aan een plaats om te schuilen, kan je evengoed eens een kijkje gaan nemen. ¶

School of Seven Bells, op vrijdag 5 november in de Handelsbeurs.
www.schamper.ugent.be

ML De eerste maand van
het nieuwe academiejaar zit er ondertussen al op en de
laatste restjes nazomer wijken voor
temperaturen die al eens een muts
en handschoenen vereisen. Het filmfestival geeft onderkoelde studenten
op de Graslei alvast een duwtje in de
goeie richting: de frisse herfstavonden zijn doorgaans de beste om weg
te zakken in een rood pluchen zeteltje in een warme bioscoopzaal waarvan de airco voor één keer net niet
te hoog staat. De films op het Gents
Filmfestival worden elders in deze
Schamper besproken, maar wij hebben het graag over twee ontdekkingen
op dat andere filmfestival, in Cannes.
Of hoe een kleurrijke driehoeksrelatie
en een esoterische trip door de jungle een doordeweekse Gentse avond
écht veel spannender kunnen maken.
Les amours imaginaires, de tweede
film van de piepjonge Xavier Nolan
uit Montréal, is een gestileerd liefdesverhaal dat elegant balanceert tussen
komedie en tragedie. Marie, een gracieuze vrouw die immer in vintage
gekleed gaat, en haar homoseksuele vriend en doorwinterde romanticus Francis worden beiden verliefd
op dezelfde jongeman, een blonde

www.schamper.ugent.be
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jonge god met scherpe gelaatstrekken. Marie en Francis strikken hem
voor een koffie en langzaam ontspint
zich een stuntelige en hopeloze paringsdans waarin nu eens Marie de
leiding neemt, en dan weer Francis
onhandige pirouettes rond de jongeman draait. De soundtrack, Bang
Bang in de versie van Dalida, geeft
de sfeer en het thema van de film perfect weer. Nolan vertelt met kleurrijke
beelden een triest verhaal over allesverterende liefde, maar nooit zonder
te lachen met de eigen tristesse en
vooral nooit zonder de eigen waardigheid te verliezen. De Gouden Palm
van het recente filmfestival in Cannes
was dan weer voor Uncle Boonmee
Who Can Recall His Past Lives, een film
van de Thaise regisseur Apichatpong
Weerasethekul. Hoewel het wellicht
enige oefening zal vergen, is dit een
regisseur waarvan u de naam best
onthoudt. We trekken samen met de
zieke Uncle Boonmee de Thaise jungle
in, een universum dat Weerasethekul
zich volledig eigen maakt en laat bevolken door geesten, aapmensen en
een natuurgodin. Dolgedraaid surrealisme of betoverende magie? Dat beslist u zelf wanneer u de warme zaal
opnieuw inruilt voor de kille kasseien
van Gent. ¶

TJS Bij een aantal creatieve jongeren zal
de naam An-Sophie Fontaine misschien
een belletje doen rinkelen. Experimentele
fotografie, een kortfilm draaien, interviews, camerawerk, teken- en schilderwerk … You name it, she’s done it. Nadat
haar verwachtingen in de kunsthumaniora niet werden ingelost, besloot ze om
de opleiding Taal- en letterkunde aan te
vatten. Toch bleef de drang om kunst, en
fotografie in het bijzonder, te maken erg
aanwezig. Vooral haar fotografisch werk
in zwart-wit getuigt van een sterke beeldtaal. Fontaine heeft respect voor haar
modellen en dat komt tot uiting in de perspectieven die ze gebruikt. Door net onder de ooghoogte te fotograferen geeft ze
haar modellen een zekere grandeur mee.
Ook het spel van licht en schaduw zorgt
ervoor dat haar beelden blijven nazinderen. Haar inspiratie haalt ze bij oorlogsfotografen als James Nachtwey, die vanuit
hun artistiek talent een boodschap trachten over te brengen in het Westen.
Wie het werk van An-Sophie wil bekijken kan terecht op haar website: ansophie.wordpress.com. ¶

Soulzanger met
boerendroom
“Muziek hoeft geen massaconsumptie te zijn”

Denk aan de olijke danspasjes
van The Jackson 5. Denk aan de
goedlachse soulgroet van Al Green.
En stop daar wat preacher skills
bij van de onlangs overleden
Solomon Burke. Wat krijg je dan?
De Californische Aloe Blacc, die op
17 oktober de Vooruit liet swingen.
door Ine De Jonge en Fenneke van der Aa
Wie is de man achter de single I Need A Dollar? Stel jezelf eens voor.

“Ik ben begonnen als rapper in 1995. Doorheen de jaren
heb ik veel soorten muziek bestudeerd, van folk, salsa tot soul.
Praktisch alles wat ik in handen kreeg. Op mijn eerste soloplaat
Shine Through stond R’n‘B, dance en salsa. Maar voor mijn nieuw
album besloot ik me te focussen op één specifiek genre. Dat is
soul geworden. Dat voelde gewoon juist aan.”
Volgens Google heet je eigenlijk Egbert Nathaniel Dawkins III.
Waarom noem je jezelf nu Aloe Blacc?

“Die naam heb ik mezelf aangemeten als beginnend rapper.
Als Egbert kan ik wel hiphop maken, maar dat past gewoon niet.
Dus Aloe, want ik was smooth en geen agressieve gangstarapper.
En nu zing ik smooth.”
Is het essentieel om een evolutie te ondergaan bij elk nieuw
album?

“Voor mij is variatie erg belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen
proces, en sommigen blijven beter bij hetgeen waarbij ze zich
goed voelen. Persoonlijk ben ik verslaafd aan verandering. Ik wil
altijd iets anders doen. Ik moest erg mijn best doen om me te
focussen op één genre bij mijn huidige album Good Things. Ik
had daarbij zelfs de hulp van mijn producers nodig. Ze mochten
me namelijk niet alleen laten. Anders zou ik twaalf verschillende
stijlen in één nummer verwerken.”
Verdiepen in soulclassics

foto B-plus

Stel: ik weet niks van soul. Maar ik vind die samples bij Kanye West
en Jay-Z wel lekker klinken en besluit me te verdiepen in soulmuziek.
Waar begin ik?

“Bekijk de credits op het album. Eigenlijk hetzelfde concept
als wanneer je een paper moet schrijven: in je referenties zitten
al je bronnen. Dat is ook zo bij een hiphopalbum. Neem bijvoorbeeld Gold Digger van Kanye West. In de credits zie je dat er een
sample van I Need A Woman van Ray Charles is gebruikt. Zo
kom je bij Ray Charles uit en kan je je daarin verder verdiepen.”

Hoe blijf je creatief als soulartiest, maar ook
trouw aan the soul classics?

“Iedereen kent wel Al Green, Marvin
Gaye en Stevie Wonder. Die artiesten zijn
ook veranderd van stijl in hun carrière.
Stevie Wonder en James Brown gingen van
soul naar funk. Anderen, zoals Sly Stone,
gingen van soul naar psychedelische muziek. Zij hebben me dus al getoond hoe je
creatief kan zijn. Voor mij ziet de logische
weg er als volgt uit: soul, funk en uiteindelijk
psychedelische jazz. Maar dan steeds verweven met invloeden van artiesten die minder
bekend zijn, zoals Eugene McDaniels en
Gary Bagooggrtz.”
Meerwaarde voor het artistieke ego
Wat is belangrijker: muziek als verrijking van
jouw leven, of als verrijking van andermans
leven?

“Beiden. Als ik geen succes zou hebben,
zou ik nog steeds muziek maken. Puur als
verrijking van mijn leven. Dat is wat ik vroeger ook deed. Ook toen ik werkte als consultant of studeerde aan de universiteit: ik
was altijd bezig met muziek. Maar dan enkel
voor mezelf. Toen ik werd ontslagen, moest
ik een manier vinden om geld te verdienen.
Ik besloot om me te focussen op muziek, op
voorwaarde dat het ook een meerwaarde
zou geven voor het leven van anderen. Dat
wilde ik ook voor mezelf eigenlijk, voor mijn
artistieke ego. Ik zou geen muziek maken als
ik wist dat de mensen er niets aan hebben of
dat het hen geen voldoening geeft.”
Heb je dan ook een boodschap voor het grote
publiek?

“Als artiest ben ik heel zichtbaar. En ik wil
niet nalatig zijn, dus ik heb goed nagedacht
over mijn boodschap, wat ik het belangrijkste vind om te communiceren. En eigenlijk is
het heel simpel: persoonlijk geluk. Als je zelf
geluk kan vinden, dan kan je makkelijker andere mensen ook gelukkig maken. En dat is
misschien het begin van een trend. Zaken
als misdaad, oorlog en armoede zouden op
lange termijn afnemen. Tenminste, als iedereen de filosofie van het persoonlijk geluk en
het creëren van andermans geluk zou omarmen. Het is niet makkelijk, maar zeker wel
mogelijk.”
Kun je met muziek de wereld veranderen?
www.schamper.ugent.be

“Jazeker. Stel dat ik een kind raak met
mijn muziek, dat ik via mijn muziek dit kind
het concept van innerlijke schoonheid en
persoonlijk geluk kan bijbrengen. En hoe je
dat met anderen deelt. Stel dat dit kind later in het bestuur komt van een grote organisatie. Of dat hij politicus wordt. Dan denkt
hij twee keer na voordat hij een boom laat
omhakken of voordat hij chemicaliën met
slechte uitstoot laat gebruiken. Die invloed
kan muziek hebben. Zo kan muziek verandering brengen.”
Onbewuste afhankelijkheid
Is muziek eigenlijk zelf een element van het
consumptiepatroon?

“Zeker. Al vind ik niet dat je nu nog als
platenmaatschappij het uitbrengen van cd’s
en vinyl kan rechtvaardigen. Als ik daar volledige controle over had, dan zou ik alles digitaal uitbrengen. Zo heb je een veel kleinere
ecologische voetafdruk, want je hebt geen
plastic, papier of distributie nodig. Wil je
mijn muziek horen? Dan haal je die online.
Of je gaat naar een optreden. Zo simpel is
het.
Verder denk ik dat muziek geen massaconsumptie hoeft te zijn. Ga bijvoorbeeld
thuis muziek maken, met je familie of met
je lokale gemeenschap. Je hebt geen grote
supersterren nodig. Iedereen kan in zijn eigen gemeenschap een superster zijn en bezig zijn met culturele muziek. Op de manier
waarop we ook ooit zijn gestart met onze beschaving: in kleine verbanden, in stammen.”
Zelfs nadat de globalisatie heeft toegeslagen?

“Globalisatie neemt de behoefte en noodzaak voor kleine gemeenschappen en familiestructuren niet weg. Kijk, het probleem
met kapitalisme is dat het suggereert dat je
als individu machteloos bent. Je moet dingen
kopen om de leegte te vullen. We verbouwen
niet ons eigen voedsel, daarvoor zijn we afhankelijk van winkels. Zorg je wel voor je eigen voedsel, dan ben je onafhankelijk. Dat
geldt ook voor muziek als handelsproduct.
We zijn té afhankelijk van anderen. Iemand
anders maakt de kunst, zodat wij die kunnen consumeren om de leegte van de stilte
in onze gedachten op te vullen. Sommige
mensen kunnen niet alleen zijn met hun gedachten en zetten altijd de radio of tv aan.
Ik vind dat vreselijk. Dat is het resultaat van

het kapitalisme: dat we onbewust het gevoel krijgen dat we andere, ‘vreemde’ dingen nodig hebben buiten onze gedachten en
gemeenschappen.”
Het kapitalisme
vluchtplan?

creëert

dus

een

soort

“Ja, en ik trap daar niet in. Ik ben geen
consument. Ik ben blij dat ik een zanger ben
en dat ik dingen gratis krijg. Als dat niet zo
zou zijn, dan zou ik altijd in hetzelfde T-shirt
en dezelfde spijkerbroek blijven lopen. Ik
heb bijvoorbeeld ook jarenlang geen tv gehad. Nu ben ik getrouwd en mijn vrouw kijkt
er graag naar, dus heb ik er wel één in huis
moeten halen. Maar het is niks voor mij. Ik
voel me te veel een producent. Ik wil creëren,
dingen maken. Zo wil ik later ook mijn eigen
voedsel verbouwen. Ik kan namelijk niet vertrouwen op wat die grote bedrijven allemaal
met mijn eten doen.”
Wordt de grote zanger en rapper een boer?

“Ja, in zekere zin. Ik heb een gemeenschap
voor ogen waarin je samen met je buren
voedsel verbouwt in een gedeelde achtertuin. De opbrengsten deel je samen. Zo leer
je de seizoenen kennen, het weer en hoe je
met de aarde moet omgaan.”
Dus The Grand Scheme is meer dan de naam
van je band?

“Oh ja, het is mijn meesterplan. Het is allemaal geïntegreerd.”
Terug naar de muziek. Kan soul ook nep zijn?

“Ja. Sommige mensen proberen een geluid na te bootsen. Maar soulmuziek is geen
bepaald geluid. Het is een gevoel. Het is een
understanding. En komt in verschillende stijlen voor. Rootsreggae is soulmuziek voor
Jamaicanen, salsa is soulmuziek voor latino’s.
In Nigeria heb je de afrobeat, in Ghana highlife. Zo heeft elke cultuur haar eigen soulmuziek. En je hoort duidelijk wanneer iets geen
ziel heeft. Neem nu Donny Hathaway. Het
gevoel dat ik krijg als ik zijn muziek luister,
dat kan je niet vergelijken met hedendaagse
soulartiesten. D’Angelo was de laatste goede soulartiest.”
Ben jij dan de volgende in het rijtje van echte
soulartiesten?

“Nee, nog niet. Ik moet nog veel groeien!”
(lacht) ¶
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Sound of Noise

filmfeestje

Potiche

Het filmfestival veranderde Gent twaalf
dagen lang in het Hollywood aan de Leie.
Wat er memorabel was aan deze editie
bundelen we hieronder voor uw gemak.
door Bart Bruneel

Exit

Through the Gift Shop

Crise oblige. Ook het 37ste Filmfestival van Vlaanderen-Gent ontsnapte
er niet aan. Lustig werd er in het aanbod geschrapt om tenslotte met een
vijfde minder films en een volledig verdwenen sectie — het experimentele A Look Apart — toch een rijk aanbod samen te stellen. Voor doorgewinterde cinefielen stond het gewijzigde programma gelijk aan minder
hartverscheurende dilemma’s. Wie twaalf dagen lang het zonlicht inruilde
voor de schemering van de cinemazaal kon het leeuwendeel van de films
meepikken.
De Vlaamsche klei
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Stille Staan

Somewhere

www.schamper.ugent.be

En Waar de Sterre Bleef

26

Die Fremde

De openingsfilm Smoorverliefd en de bijhorende BV-parade trapten het
filmfestival af. Marie Vinck vestigde zowel op de rode loper als in de film alle
blikken op zich. Dat dit in de romcom vooral het geval was in de overvloedige naaktscènes laten we hier even buiten beschouwing. De lichtvoetigheid
van de prent kon afgemeten worden aan de reacties achteraf, die varieerden van ‘onderhoudend’ tot ‘archislecht’. Volgens gedelegeerd bestuurder
Jacques Dubrulle beantwoordde Smoorverliefd aan de vraag van het publiek naar meer komedies. Dat hij geen ongelijk had, bewees de Jacques Tatiretrospectieve, die gedurende het hele festival voor uitverkochte zalen zorgde.
Smoorverliefd, een genre-oefening in een bespottelijk genre, was echter een
filmfestival met internationale uitstraling onwaardig. Ook ‘t Stads karakter
van de film — net geen Zot Van A — stootte de stroppendragers in de zaal voor
de borst. Waarom opteerde het filmfestival niet voor Turquaze: een film met
een zwaarder thema, ondertussen al een bescheiden kassucces en bovendien
Gents?
Nog van eigen kweek was En Waar de Sterre Bleef Stille Staan. De film kon
in Cannes al rekenen op een minutenlang applaus. De zwart-witvertelling lijkt
een oefening in bevreemding (de enige scène in kleur is er een met een zingende
Turkse travestiet) en toont regisseur Gust Van Den Berghe als een cinematografisch talent. Hij mocht dan ook de Jo Röpcke Award voor beloftevolle filmmakers in ontvangst nemen. Bij de keuze om voor de hoofdpersonages acteurs
met het syndroom van Down te kiezen — ze acteren toch zo oprecht, meneer
— fronsen we nog altijd de wenkbrauwen. 22 Mei distantieert zich eveneens van
de traditionele cinema. Koen Mortier maakte met Ex Drummer al een controversiële mokerslag van een film. 22 Mei is duidelijk volwassener maar even eigenzinnig. In de film zwerft een bewakingsagent van een winkelgalerij na een
terroristische aanslag door zijn persoonlijk vagevuur, waar de slachtoffers hem
hun dood verwijten. Ons leek het alsof de regisseur, in zijn drang om met vernieuwende cinema naar buiten te komen, zijn verhaal uit het oog verloor. Nog

vermeldenswaardig en Vlaams was Pulsar,
een thriller over WiFi. De film beschikt over
een zinderende vertolking van Matthias
Schoenaerts, le nouveau Jan Decleir.

Stille Staa
En Waar de Sterre Bleef

n

Somewhere

Die Fremde

De internationalen

Zo provinciaal als de keuze voor
Smoorverliefd als openingsfilm was, zo
ambitieus was het filmfestival in het uitnodigen van internationale gasten. Jim
Sheridan stopte mate en collega-regisseur Paul Greengrass een Joseph Plateau
Award voor zijn hele oeuvre in de handen.
De Brit met Amerikaanse stijl is vooral bekend om zijn politieke cinema. Een van de
hoogtepunten van het festival was de voor
iedereen toegankelijke Q&A met de filmmaker. Een tweede foto-opportunity voor
highbrow boekskeslezers was het bezoek
van grande dame Catherine Deneuve.
Ze kwam Potiche voorstellen, de nieuwste van Franse veelfilmer en genrehopper
François Ozon. Deneuve straalde op de
rode loper, maar zorgde er, zoals het een
filmdiva betaamt, ook voor dat Potiche
een half uur later dan verwacht in première ging. Rumour has it dat ze eerst nog
eventjes een handtas van Delvaux ging
kopen vooraleer zich naar Ter Platen te
begeven. Deneuve speelt in Potiche een
potiche (muurbloempje) dat met lede
ogen toeziet hoe haar man zijn fabriek
met ijzeren hand richting ondergang
leidt en dan maar besluit om het heft in
eigen handen te nemen. Het is een uitzinnige boulevardkomedie geworden
waarvan de kitsch-‘n-camp je na een
tijdje de kijklust benemen.
Een grote naam die lijfelijk niet op
het filmfestival aanwezig was maar
wel de Gentse cinemazalen verlichtte
was Mike Leigh. De sos toont in zijn
— volgens sommigen althans — opus
magnum Another Year de gebroken
idealen van de Engelse middenklasse.
Minder fijnbesnaarde individuen sabelen deze dialoogfilm makkelijk neer
met de woorden ‘megasaaie quatsch’.
Thomas Vinterberg is een naam van

mindere faam. De Dogma 95-grondlegger
zorgde voor hooggespannen verwachtingen
op het filmfestival. Submarino, het verhaal
over twee broers die een potje van hun leven
maken, stelde door zijn middelmatig verhaal
echter teleur. Somewhere van Sofia Coppola
mocht het festival afsluiten. De Gouden
Leeuw van Venetië is een low key hartenbreker over Hollywoodster Johnny Marco.
Minutenlange shots van artificieel uitziende
paaldanseressen illustreren zijn lege leven.
Het is zijn dochter Cleo die hem de zinloosheid van zijn bestaan doet inzien. Op de film
is werkelijk niets aan te merken, maar we
misten de shoegaze, de gesatureerde beelden
en het meeslepende van Lost In Translation.
De ontdekkingen

vader. Als hij niet in de rechtbank verschijnt
zal zijn gezin hun als borgstelling opgegeven
huis kwijtraken. Hoe verder Ree het hillbilly
wereldje van de drugsdealers binnendringt,
hoe gevaarlijker de situatie voor haar wordt.
Winter’s Bone ontwikkelt zich als een thriller
maar is evengoed een antropologisch portret van de Amerikaanse Midwest. Oh ja, het
is ook een prachtfilm.
Nog meer fantastische ontdekkingen waren Exit Through the Gift Shop, een hilarische
prank-o-mentary van de hand van streetartist
Banksy en Silent Souls, een meeslepend visioen over de begrafenisrite van het eeuwenoude Merjavolk. Armadillo maakt de strijd in
Afghanistan dan weer zeer concreet en roept
zo vragen op over de perverse oorlogslogica.
De randanimatie

We hebben het hier nog niet over de ontdekkingen gehad. De films die alle halve
miskleunen doen vergeten, de films die de
sprintjes doorheen de Kinepolis de moeite
waard maken. Die Fremde was er zo een.
De film vertelt het verhaal van Umay, een
Turks-Duitse vrouw, die in Istanbul onder
het juk van haar man leeft. Ze vlucht terug
naar haar thuis in Berlijn maar haar familie
kan onmogelijk de sociale druk van de TurkDuitse Gemeinschaft naast zich neer leggen.
Haar kind zal niet zonder vader opgroeien.
Feo Aladag maakte met haar debuut een
in essentie sociaal-politieke film over hardnekkige tradities maar mikt met dit drama
in hogesnelheidstreinvaart resoluut op het
hart. Dat de film de Grote Prijs voor Beste
Film van het Filmfestival Gent meer dan verdient, staat dan ook buiten kijf.
De verrassing van het filmfestival en de
leider in de strijd voor de Port Of Ghentpublieksprijs was Sound Of Noise. Geen
Japanse noiseniks te bespeuren in deze film,
wel een Zweeds drummerscollectief. De film
weet een simpel scenario met een ritmisch
experiment in montage te mengen en is über
alles bijzonder grappig.
Winter’s Bone was dan weer _ the talk of
the festivaltown_. In de film reist de 17-jarige Ree doorheen Missouri op zoek naar haar
methdealende en voor de politie vluchtende

De film stopte niet wanneer u de cinemazaal verliet, integendeel. De gratis vernissage
van Almost Cinema was een bescheiden succes. Wie het pronkstuk van de tentoonstelling, de lichtsculptuur van Pablo Valbuena,
miste, heeft duidelijk geen kunstzinnige
geest. In het kader van Almost Cinema kon
ook de subtlemob As If It Were The Last Time
op veel bijval rekenen. Met niets meer dan een
simpel mp3-bestand dompelde de kunstenaar Duncan Speakman de deelnemers onder in hun eigen filmervaring. Naast Almost
Cinema schitterde de prestigieuze tentoonstelling Deux Temps, Trois Mouvements over
de Franse komiek Jacques Tati. Het filmfestival van Gent heeft zijn internationale
uitstraling vooral te danken aan zijn focus
op filmmuziek. De componist John Barry,
schitterde in afwezigheid. Zijn wankele gezondheid zorgde ervoor dat collega David
Arnold zijn Lifetime Achievement Award
— de man leverde een bijdrage aan de westerse cultuur door de score van zowat elke
James Bondfilm te componeren — in ontvangst mocht nemen. De World Soundtrack
Awards verleende het filmfestival de grandeur die de openingsfilm miste. Tien van ‘s
werelds grootste componisten deden ons
reikhalzend uitkijken naar de volgende editie. Afspraak op de rode loper. ¶
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foto Phile Deprez

Stad Gent STAMpt nieuw museum uit de grond
Elke zichzelf respecterende stad heeft een stedelijk museum. Gent kon dus niet
achterblijven en huldigde onlangs plechtig het Stadsmuseum (STAM) in.
door Jeroen De Mets
Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herbeleven. Dus overspoelde
een meute Gentenaars het nieuwe STAM
in de hoop wat te bij te leren over hun eigen verleden. Dat je het hele weekend gratis
toegang kreeg tot alle andere Gentse musea
maakte die beslissing wellicht nog net iets
makkelijker. Het decor voor al dat moois
was de Bijloke. Een modern museum tegen
een historische achtergrond dus. Maar helaas vloeien heden en verleden niet mooi in
elkaar over. Als je door de oude abdij loopt,
heb je soms het gevoel dat de drukke inrichting het bouwwerk wat wegdrukt, terwijl
andere zalen dan weer nauwelijks zinvol
gerenoveerd zijn en er wat donker en doods
uitzien. Jammer.
Rechtvaardige rechters

Het museum bevat een aantal topstukken, maar de collectie is helaas niet altijd
even coherent opgesteld. De sociaal-economische geschiedenis lijkt te primeren en
soms komen cultuur en politiek even om de
hoek kijken. Het chronologische verhaal legt
vaak verschillende accenten, waardoor het
28
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grotere verhaal soms verloren gaat. Sommige
kamers passen al helemaal niet. Op een gegeven moment kom je in een grote en vrij
lege eetzaal die niet meer bij het museum
lijkt te horen. Ook de twee kamers die gewijd
zijn aan de diefstal van de Rechtvaardige
rechters van Jan van Eyck geven de indruk er
wat bij te zijn gesleurd. De opstelling van de
stukken zelf is ook niet altijd even logisch.
Voor wie de diefstal van het Lam Gods niet
kent, geeft het geheel ongetwijfeld wel een
Witse-gevoel, hoewel de rode draad redelijk moeilijk te volgen is. Ook de laatste kamer — onheilspellend getiteld ‘de toekomst
van Gent‘ — is niet opbeurend. In een ruimte die nauwelijks groter is dan een kot in
Home Vermeylen wordt enkel uiteengezet
wat de toekomstplannen van de haven van
Gent zijn. Gent lijkt even een tweede Doel te
worden.
Marc Boone

Gelukkig is het niet allemaal kommer en
kwel. Het museum heeft massa’s leuke foto’s
en voorwerpen die een lust voor het oog zijn
voor al wie van geschiedenis houdt. Ook de

gigantische luchtfoto van Gent is amusant
voor wie zijn huis of kot wil terugvinden.
Bovendien is er een kamer waar je een eigen
video over Gent kan maken. Tot slot legt het
museum ook voortdurend linken naar het
hedendaagse Gent. In samenwerking met de
UGent werd een interessante applicatie ontwikkeld waarmee je kan kijken waar de middeleeuwse straten van Gent nu gelegen zijn.
Belangrijkste vaststelling: De Julien blijkt in
die tijden nog niet te bestaan. God mag weten waar de middeleeuwse Gentenaar zijn
kleintje met stoverijsaus haalde. Ook gespot:
professor middeleeuwse geschiedenis Marc
Boone die vol vuur uitleg verschafte bij een
oude kaart van Gent. Of hij deel uitmaakt
van de vaste collectie van het STAM is echter nog niet duidelijk.
STAM is kortom een museum dat een
aantal kansen mist, maar dat best nog leuk
is als je van geschiedenis houdt. En de toegangsprijs is zeer democratisch. Waar wacht
je dus nog op? Wie weet wat er zich in de
middeleeuwen op de plek van jouw kot bevond. ¶
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foto Lode Rummens

Dat Gent twaalf dagen lang de enige waarachtige bakermat van de film is, wisten de
echten natuurlijk al langer. Het filmfestival zou niettemin niet compleet zijn zonder de
bijhorende tentoonstelling in het Caermersklooster. Wat er deze keer te zien zal zijn?
Een pijp en een fiets. door Lode Rummens
Wie die woorden slimste mens ter wereld-gewijs niet
kan verbinden, heeft vast nog nooit een film van Jacques
Tati gezien. Geen nood, de Tati retrospectieve op het filmfestival maakt dat gat in uw cultuur 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. Dat blijkt
ook uit het feit dat Gent na Parijs de eerste stad is waar
ze halt houdt.
Maar we horen u vragen: “Wie is die Tati nu eigenlijk?”
Misschien kent u hem als Monsieur Hulot, de man met de
beige jas, de hoed en de pijp? Of als stuntelige postbode
op het Franse platteland? Met maar zes langspeelfilms en
een viertal kortfilms over een periode van meer dan twintig jaar was Jacques Tati in elk geval niet echt de meest
productieve regisseur, maar wel een van de meest inventieve. Ooit zei hij: “Je veux que le film commence quand
vous quittez la salle.” En dat gebeurt ook: nooit eerder was
de unieke visie van Tati zo tastbaar voor het publiek. De
kantooromgeving van Playtime, het designinterieur van
Villa Arpel uit Mon Oncle, de fiets van François de postbode uit Jour de fête; het staat er allemaal. Zelfs Tati’s
legendarische pijp is er, weliswaar in een XXL-formaat.
Het is door al die decors en rekwisieten dat we het gevoel kregen ondergedompeld te zijn in de jaren vijftig en
zestig, of in de toekomst zoals die toen werd gezien. Tati
besteedde er dan ook veel aandacht aan. Het decor was
voor hem steeds het belangrijkste element op de set.
De retrospectieve in het Caermersklooster is eigenlijk een eerbetoon aan die Franse regisseur, acteur en
komiek, en weerspiegelt op sublieme wijze de eigenzinnige vormgeving van zijn films. Net als in die films staan

futuristische meubels en strakke interieurs tegenover
idyllische, schilderachtige decorstukken. Pas op, hij keek
niet naar het verleden en klampte zich er evenmin aan
vast. Alles bij hem was toekomst. Vandaar ook de bouw
van een eigen stad, egogewijs Tativille genoemd. Met la
monotonie de la modernité toont hij ons de uniformiteit
van modernistische architectuur. Op vakantie gaan en
ter plaatse vaststellen dat uw bestemming bijna dezelfde is als uw vertrekplaats? Tati toont het door eenzelfde
kantoorgebouw over te nemen in een andere setting, zoals in Stockholm, Japan en Den Haag. “Maar wat met de
films”, horen we u vragen. Geen nood, bij het eerbetoon
horen natuurlijk ook zijn films zelf, alhoewel het voornamelijk om korte montages gaat. Voor de volledige films
had u naar het Filmfestival zelf moeten gaan, ah ja.
Ook al is zijn taalloze humor visueel, in vergelijking
met de films van Louis de Funès is Jacques Tati steeds
zeer minimalistisch en nooit geforceerd. Als Monsieur
Hulot maakte hij eigenzinnige, sobere films, maar vol humor en filosofie. Hij observeert op een onnavolgbare wijze
hoe gek en naïef veel mensen zijn als ze onnodige moderne snufjes willen gebruiken of als ze willen meedoen
aan modegrillen. Een vuilnisemmer in de vorm van een
antieke zuil of een veegborstel met koplampen, hij brengt
ze tot leven om ermee te lachen. Tati, van Russische oorsprong eigenlijk (zijn echte naam was Tatischeff), is eigenlijk een van de weinigen die het huwelijk ‘Fransen en
humor’ laat slagen. Of dat in dezelfde mate is als Engelsen
en humor, laten wij volledig aan u over. ¶
De tentoonstelling loopt nog tot 16 januari
in het Caermersklooster (Patershol).
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Tati: Deux Temps, Trois Mouvements

Liegende Reporter
GSR doet wenkbrauwen fronsen
Gefoefel met belastinggeld, het is helaas een vaak voorkomend kwaad
in België. Nu wordt ook de Gentse StudentenRaad (GSR) — het orgaan
dat alle studentenvertegenwoordigers aan de UGent verenigt —
beschuldigd van dergelijke onheuse praktijken.
SL, RDW Onlangs blies een gunstige wind
een interne mail van het GSR-bestuur de
Schamperredactie binnen. Daarin lichtte
kersvers GSR-voorzitter Tijs Vogelaere de
kosten toe die hij afgelopen zomer maakte
bij zijn intrede in het orgaan. In zijn mail
klinkt het dat “er geruchten gaan dat het bestuur deze zomer buitensporige kosten heeft
gemaakt bij de aankoop van bureaumateriaal. […] We willen via deze weg verduidelijking bieden.” Vogelaere lijst vervolgens de
aankopen en hun kostprijs op:
1. Meubilair: € 1556,94
2. Bureaumateriaal (eerder voor verbruik,
zoals balpennen en post-its): € 486,43
3. Printpapier: € 159 + € 100,9
4. Bureaumateriaal (voor gebruik, zoals
perforators en ordeningsystemen): € 205,27
5. Dvd-speler, plasmascherm Panasonic en
dvd Haardvuur: € 389,98
6. Ontwerp nieuw logo door Why Not
Associates: € 5000,00
7. Ontwerp t-shirts door Nicky Vankets en
50 stuks van elk item: € 8.340,87
8. Konijn + kooi: € 31,50
Verder vraagt Vogelaere begrip voor de
omvangrijke uitgaven: “Allereerst is het
grootste deel van dat geld duurzaam besteed en ten tweede hadden we zo goed als
geen bureaumateriaal meer, waardoor de
kosten voor papier en verbruiksmaterialen
hoger liggen dan anders.”

Nicky Vankets

Dat de gemaakte onkosten niet op de
Algemene Vergadering van de studentenkoe-

Xerox Premier A4

© Simon Leenknegt — Why Not Associates

pels werden behandeld, is in het verkeerde
keelgat geschoten bij andere studentenvertegenwoordigers (stuvers). “Dergelijke voorstellen zouden meteen worden gekelderd op
de Algemene Vergadering. Allez, wie geeft
er nu 260 euro uit aan printpapier?”, vraagt
stuver Joeri Deryckere zich af. Over de tshirts door modeontwerper Nicky Vankets
is men evenmin te spreken: “Het ontwerp
lijkt nergens naar. Niemand wil ze dragen en nu liggen die dure ondingen daar in
ons lokaal.” Voor een restyling van het oude
GSR-logo deed men een beroep op Why Not
Associates, het Londense designbureau dat
het uitzicht van Canvas bepaalde. De verbouwereerde stuver: “Over het nut van een
dergelijke restyling stellen sommigen zich
terecht vragen. Temeer omdat het logo net
lijkt alsof het van een of andere heavy metalgroep afkomstig is.” (zie foto)

Het plasmascherm met een dvd van een
brandende haard vonden de meeste stuvers
dan weer een goede aankoop. “Het mag dan
wel geen echt zijn, het lokaal van de GSR is
een pak gezelliger geworden met dat virtuele haardvuur.” Ook het konijn dat Vogelaere
aankocht kan op liefde rekenen. “Het is vree
schattig”, klinkt het alom bij de stuvers. Het
dier, dat verblijft in een kooi in het GSRlokaal, heeft echter voor de nodige problemen gezorgd. Vogelaere: “Ja, dat beestje
is jong en moet nog wat aan zijn nieuwe
woonst wennen. Dan kunnen er al eens ongelukjes gebeuren.” Kooi en konijn werden
immers op de stapel van printpapier gezet.
De gestreste viervoeter urineerde onverwachts en maakte zo een schamele 159 euro
aan Xerox Premier A4 onklaar.

Hersteld vertrouwen

Door de grote onkosten hing er een motie
van wantrouwen boven Vogelaeres hoofd. Na
een vergadering omtrent de heikele kwestie
werd het vertrouwen in de voorzitter echter
hersteld. Het argument dat de doorslag zou
hebben gegeven, betrof de aanschaf van het
printpapier. Dat wordt bij de verkoper omschreven als ‘gesatineerd papier met een
optimale doorgang in uw kopieerapparaat
of printer’. “Daarmee heeft Tijs aangetoond
dat hij weliswaar losjes omspringt met ons
budget, maar dat met kennis van zaken doet.
Geef toe (blik wordt glazig terwijl hij met
zachte hand over een stapeltje papier wrijft),
dat papier is elke euro waard.” ¶
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Foto: Dogtooth (Kynodontas) / Yorgos Lanthimos 2009
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