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DV Mijn leven is mislukt. 48 jaar oud. Mijn
job is zo boeiend dat iedere dag een Final
Countdown is tot het einde van de werkdag.
Ik ben officieel Owner of a Lonely Heart nadat mijn vrouw mij onlangs verliet. Voor
een vrouw. Die Sweet Childs O’Mine kozen
natuurlijk voor hun mama. Bij een recente
controle van de belastinginspecteur ben ik
tegen de lamp gelopen en veroordeeld. Een
Smooth Criminal kan je me dus bezwaarlijk
noemen. Het leven lacht me momenteel met
haar meest rotte tanden toe en ademt uit in
mijn gezicht. If I Could Turn Back Time, dan
zou ik direct mijn studententijd in de eighties
overdoen en het onbezorgde leven van weleer leiden. Maar aangezien mijn gezinsleven
momenteel toch geëvaporeerd is, kan ik me
ter afleiding misschien wel nog eens in het
Gentse nachtleven storten?
Should I Stay or Should I Go naar de
Comedy Night van de Archeologische
Werkgroep (8/11) of van de Gentse
Biologische Kring (18/11) om een potje te
lachen en mijn zorgen tenminste even te
vergeten? All Night Long drinken kan natuurlijk ook een structurele oplossing zijn
om de sleur van alledag achter me te laten.
De kroegentocht van Home Astrid (9/11)
lijkt me in dit geval aangewezen, net als de
schaats-en jeneveravond van de Chemica
(18/11). Indien ik het iets gedistingeerder
wil houden met een glaasje Red, Red Wine,
begeef ik me best naar de kaas-, kaart- en
wijnavond van Geografica (22/11). Als deze
Bacchanalen mijn emotionele put niet voldoende vullen, is overdadig vreten op de wafelenbak t.v.v. de Japanreis van Tomo No
Kai (16/11) ook een optie. Om de belastingen terug te betalen, kan ik mijn financieel
geluk beproeven met het edele pokerspelen (Politeia 9/11, Vlaamse Geneeskundige
Kring 16/11, Tomo No Kai 17/11). Indien
ik hierbij heel veel geld weet te verzamelen,
sla ik in de toekomst waarschijnlijk zelfs
een Material Girl aan de haak. Net zoals ik
met een tekort aan geld kamp door de boete
voor mijn belastingontduiking, worden mijn

seksuele noden immers niet meer bevredigd
na mijn stukgelopen huwelijk. Een portie
Sexual Healing valt me misschien wel te beurt
op de Beachparty van het HILOK (22/11).
Gewillige studentes kunnen nooit weerstaan
aan een oudere, intellectueel rijpere man. En
Girls Just Wanna Have Fun, toch?

Ik moet echter toegeven dat ik met alle
voorgaande remedies enkel de symptomen
van mijn ongelukkige leven ontwijk. Ik zoek
best professionele hulp om mijn problemen
aan te pakken. De Problem-Solving Avond
van PRIME brengt me waarschijnlijk raad
(17/11). ¶
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Graffiti in Gent
Het Eu-imago

“Bue, Roa en ik zijn vrienden die regelmatig samen spuiten.” Het is de enige
puberale double entendre in dit artikel
over Gentse graffiti.
EU-professor Hendrik Vos licht een
tipje van Europa’s grijze, besterde
sluier op en aanschouwt het
Belgische voorzitterschap. Sexy!
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Frans de Waal
Dag daklozenkeuken
Liegende Reporter

Zoenende chimpansees, empathie
voor gestrande walvissen en nationale
identiteitscrisissen. Frans de Waal, gedragsbioloog en Nederlander, vertelt u
er alles over.
Het door De Waal verklaarde altruïsme
toegepast. Kwijlende clochards
hebben ook recht op Metallica!
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‘Vergeten’ rector getuigt
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Safety first

edito

Midden oktober verscheen plots een waarschuwing
op de site van de Home Boudewijn: “Deze week zijn er
gevallen gemeld waarbij een mannelijk persoon met
donkere huidskleur verschillende kamers van meisjes
afgaat om hen lastig te vallen.” Oorspronkelijk ging
het over een man die op verschillende kamerdeuren
had geklopt en een bewoonster verbaal had geïntimideerd, maar naar goede gewoonte ging het tegen het
einde van de week al over een meisjesverkrachtende
neger.
Voor ongeruste moederkloeken hun kuikens van
die schijnbaar onveilige homes halen, is het nodig om
wat nuance te brengen. Zoals Marjan Martens — afdelingshoofd Dienst Huisvesting — samenvat, is het
hele incident gewoon “zeer fel overroepen”. Situaties
als voorgenoemde gebeuren meestal maar eenmalig,
en gaan na een aantal extra maatregelen vanzelf weg.
Wat uiteraard niet wil zeggen dat de veiligheid in de
Home Boudewijn niet eens onder de loep genomen
mag worden. Laten we daar dan maar gewoon eens
mee beginnen.
Waar kan je de universiteit van enige nalatigheid
betichten? Eerst en vooral blijkt de buitendeur van
de Home Boudewijn niet zo veilig: wanneer er genoeg
kracht op gezet wordt, krijg je die wel open zonder
badge. Ten tweede blijkt de camera aan de ingang
van ‘het oudere type’, waardoor bewakingsbeelden
slechts moeilijk bekeken kunnen worden. Twee zaken
die toch met een minimum aan moeite opgelost kunnen worden en die na voorgenoemd incident naar alle
waarschijnlijkheid ook aangepakt zullen worden.
Daarnaast blijken echter vooral de homebewoners
zelf verantwoordelijk voor het naar beneden halen
van de veiligheid in den Boudewijn. Waarom bijvoorbeeld de omweg langs de hoofdingang van de home
maken na een uitstap naar de Aldi (tegenover de andere kant van het gebouw)? Zet gewoon een baksteen
tussen de achterdeur zodat hij niet dichtvalt: Problem
solved.
Bovendien is het badgesysteem gedoemd om te falen wanneer je als bezoeker bijna automatisch mee
binnen kan met een bewoner die zijn badge wel bovenhaalt. Weinig studenten zullen namelijk iemand
aan de ingang vragen om zichzelf te identificeren
voor ze hem mee binnen laten. Gevolg: het is belachelijk gemakkelijk om zonder badge binnen te raken.
Ingrepen vanuit de universiteit, zoals de huidige
camera vervangen door een nieuwere, een sterkere
buitendeur installeren of de permanentie extra bewakingsronden te laten doen, kunnen de veiligheid in de
Home Boudewijn alleen maar bevorderen. Wanneer
sommige bewoners van de homes echter de veiligheidsregels zelf aan hun laars lappen, is het vechten
tegen de bierkaai. ¶
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HV Ewan McGregor mag dan wel doorgedrongen
zijn tot de diepste krochten van de Moulin Rouge, de
meeste Schotten doen blijkbaar Susan Boyle meer eer
aan. Want, zo meldt de BBC, voor Schotse jongeren is de
grootste bron aan info over seks niemand minder dan
de leraar! Het onderwijs legt de gemiddelde puberende
Schot meer uit over de bloemetjes en de bijtjes dan hun
ouders of vrienden dat doen. Jo Kirby van The University
of Edinburgh hoopt via de resultaten van dit onderzoek
leerkrachten nog meer aan te sporen om met hun leerlingen over seks te praten (als hij/zij het praatje met de
ouders al zo gezellig vindt, stel je dan eens voor welke
mooie herinneringen een puber kan overhouden aan
een soortgelijk gesprek met zijn wiskundeleerkracht!).
Verder stelt Kirby bezorgde ouders meteen gerust:
het seksueel ontwaken — om het even met de woorden
van de leraar te zeggen — van de jongeren die hun informatie op school halen, gebeurt later dan bij hun leeftijdsgenoten die alles van vrienden hoorden. Minder
dan een vijfde van de jongens en een vierde van de
meisjes die hun school als grootste bron van seksuele
voorlichting aanduidden, hadden al seks gehad. Dit in
tegenstelling tot de 40% van de jongeren die hun kennis bij de vriendengroep waren gaan rapen. Bovendien
doen de Schotse scholen hun verhaal goed: na seksuele voorlichting op school blijken jongeren positiever
tegenover condooms te staan dan wanneer ze daar in
het onderwijs niks over horen. Ten slotte was er maar
een kleine hoeveelheid die stelde zijn knowhow van televisie, radio of boeken te halen. Bravo, onderwijs! Het is
dus niet zo slecht gesteld met de educatieve waarden in
Schotland. Nu rest ons nog de vraag: zou de doortocht
van McSamson en McGert daar iets mee te maken
hebben? ¶
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Jong bloed = goed bloed
“Jong bloed is goed bloed” is niet zomaar de
slogan van BloedSerieus, het is naar het schijnt
de waarheid. Met een gezonde afkeer van naalden
maar vol goeie moed begaf ik mij tussen de verpleegsters in De Therminal om bloed te doneren.
door Dominique De Meyst
Ik had moeten weten dat de dokter
een probleem zou hebben met mijn zware valling. Afgekeurd — dat doet wat met
een mens, oké. Dat míjn bloed tijdelijk
slecht bloed is, belette er mij evenwel niet
van de sfeer ter plekke op te meten.
“Ge krijgt een brief als u bloed wordt
afgekeurd, ofwa, zo van: ‘Ja, sorry, maar ge
hebt aids.’ Amai, dat moet ook niet echt
plezant zijn!”, roept een jongen uit, die
duidelijk met de piepers zit aan te schuiven. Het rode vocht moet inderdaad aan
strenge normen voldoen. België is op dat
vlak gelukkig een van de strengste en veiligste landen ter wereld. Toch rekenen ze
op de volledige eerlijkheid van de donoren, vooral wat betreft hun eventuele risicogedrag voor hiv.
Alleen al voor de moeite krijg ik een
heuse goodiebag toegestopt, waarin zich
onder meer enkele magazines en 2 minitubes tandpasta bevinden. Ook een plakje cake, een bekertje cola en een bandje
voor de enige echte BloedSerieus-fuif zijn
mijn deel.
De cijfers

In totaal hebben tijdens de BloedSerieus-week meer dan 2000 mensen
bloed gedoneerd. Een donatie bedraagt
400 tot 470 milliliter (afhankelijk van gewicht, geslacht en ervaring). Alles samen
is er dus ongeveer 870 liter bloed ingezameld, ofte 145 volledige mensinhouden.
Na de donaties splitsen ze het gecollecteerde bloed in drie: het plasma komt van
pas bij brandwonden en bij de productie
www.schamper.ugent.be

van bepaalde geneesmiddelen, de bloedplaatjes helpen mensen verder na een
chemobehandeling en de rode bloedcellen dienen voor de ‘gewone’ bloedtransfusies bij operaties of ongevallen.
Bloed kan 42 dagen bewaard worden,
maar gemiddeld is het na een week al opgebruikt. Er is dus permanent behoefte
aan donaties om de bloedvoorraden op
peil te houden. Bij grote rampen, zoals de
gasexplosie in Gellingen of bij treinbotsingen, is het roeien met de riemen die
er zijn en bestaat de enige oplossing eruit
restjes bloed aan te voeren van over heel
het land.
Inhaalbeweging

BloedSerieus is een project van studenten voor studenten. De VLK dit semester en Politeia volgend semester
zetten de hele actie op poten, onder
de vleugels van het Rode Kruis. Er vinden BloedSerieus-inzamelingen plaats
in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.
Klein broertje Leuven krijgt vooralsnog
meer studenten gemotiveerd om bloed
te komen geven, een achterstand die we
als grootste studentenstad best zo snel
mogelijk inhalen. De vier steden hebben
hun acties vanaf dit jaar georganiseerd in
een vzw, waardoor hun promo op grotere
schaal kan gebeuren en de bekendheid
hopelijk navenant stijgt. “We proberen
zoveel mogelijk studenten aan te trekken
en te motiveren om het niet bij één keer
bloed geven te laten.” De boodschap is
duidelijk. ¶
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Uitreiking van de negende

GEUZENPRIJS
Laureaten
Erwin Mortier en
Etienne Vermeersch
Optredens
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de dolle majorettes
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Tom Schoepen
& Anna de Bruyckere
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Bestellen via:
boltzalwelgaan@gmail.com
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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.
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 494
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UStudentendopen 101

We walgen er een beetje van, vermijden directe confrontatie met de horde wemelende schachten in de straten rond de Blandijn en herhalen keer op keer dat het
je reinste verkwisting is van geld en etenswaar. Maar wat is dat nu eigenlijk, die
doop?
door Nikita Vos en Lisa Dierickx
Met het begin van het academiejaar
kwam ook het doopseizoen. Je denkt natuurlijk meteen aan vuile schachten die je met
oneerbare voorstellen aanklampen op weg
naar de Brug, een alles verterende lookwalm
in het Citadelpark en restjes waardigheid op
het Sint-Pietersplein. We weten het, het lijkt
niet altijd zo, maar toch zou de studentendoop meer zijn dan infantiel geklieder.
Dopen voor dummies

Volgens voorstanders fungeert de doop
als beproevingsritueel waarbij naar de waarde van een aspirant-lid voor de studentenkring gepeild wordt, of het zou dé manier
bij uitstek zijn om vrienden voor het leven
te maken. Dat dat laatste ook perfect mogelijk is zonder weken van lookwalmen, wordt
even vergeten. Anderen vinden dan weer dat
deze ontgroening een mooie traditie is die in
ere moet worden gehouden, simpelweg omdat het traditie is. Ahja. Ooit was wat heden
6
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de beruchte doop is echter niet meer dan
een ludieke proef waarbij nieuwe leden hun
lef en zelfredzaamheid toonden. Mayonaise,
mosterd en andere smeerlapperij waren dus
geen conditio sine qua non. Maar wat houdt
de studentendoop anno 2010 nog in?
Voor kringen als Lombrosiana is het
maar een klein stukje van een groter overgangsritueel dat iedereen die wil behoren
tot ’de grote Lombrosiana-familie’ moet ondergaan. Eerst is er de voordoop, die volgens
de kring gezien kan worden als een generale
repetitie van het eigenlijke gebeuren. Vuile
kleren zouden niet nodig zijn en deelnemen
is, hoewel het zeker wordt aangeraden, niet
verplicht voor wie zich wil laten dopen. Een
week later heeft vervolgens de schachtenverkoop plaats in de stamkroeg. Schachten
tonen hun beste waar om per opbod te worden verkocht aan een meter of peter — die,
ongetwijfeld, vol goede bedoelingen zitten.
We denken spontaan aan coyote ugly-praktijken op de toog en toneeltjes met weinig om

het lijf. Want wie gedoopt wil worden, kan
maar beter alle registers opentrekken om
zich aan de man te brengen. Geen verkoop
betekent immers geen doop. Hoezo vleeskeuring? Enkele dagen later volgt uiteindelijk de doop en trekken de schachten van
Lombrosiana met hun witgejaste temmers
richting Citadelpark. Een met a-culinaire
etenswaren overladen winkelkarretje is natuurlijk de traditionele metgezel.
Schachtvriendelijk Blandinia

Niet alle studentenverenigingen houden
vast aan deze traditie. We vroegen aan enkelen van hen waarom er niet (meer) wordt
gedoopt. De praeses van studentenvereniging Slavia verklaart dat zijn club simpelweg
te klein is. Elk jaar zijn er ongeveer 40 à 45
eerstejaars waarvan ongeveer tien actieve
leden. Als er dan ook nog een doop zou zijn,
houdt hij er slechts vier of vijf over. Ondanks
de slechte naam die het gebeuren draagt
www.schamper.ugent.be

en het feit dat het veel mensen afschrikt, lijkt hij het persoonlijk jammer te vinden dat er geen doop is.
Ieder jaar zijn er ook wel een paar
eerstejaars die komen vragen waarom er niet gedoopt wordt, maar dat
zijn er nog net minder dan degenen
die oprecht blij zijn dat Slavia niet
doopt, verklaart hij. De praeses wijt
de afwezigheid van een doop volledig aan het feit dat ze te weinig leden hebben en niet aan het feit dat
dopen enkel vetzakkerij en vernedering zouden zijn.
Bij de VGK daarentegen staat in
de statuten te lezen: “Dit daar de
Kring respect voor de medestudent
als een elementair kenmerk van de
Studentengemeenschap beschouwt
en van mening is dat een dergelijk
‘welkom’ geen enkele meerwaarde
biedt aan de studenten, noch aan
de vereniging.” Hier gaat het dus
wel degelijk om de reputatie die
een doop heeft. Zij vragen zich eerder af: “Waarom wel?”. Bij de VGK
zien ze de afwezigheid van een doop
als een drempelverlagend signaal.
Aangezien de activiteiten veel verschillende soorten mensen lokken,
willen ze een warme plek zijn voor
iedereen, niet alleen voor de diehards die elke cantus bijwonen maar
ook voor de leden die voor de cultuuractiviteiten komen. Daarnaast
houden ze niet van het concept dat
gehanteerd wordt tijdens een doop
waarbij de schacht een mindere is,
ze beschouwen iedereen liever respectvol als medestudenten. Love all
around bij de VGK.
De VEK in de gazet

Het doopdecreet dat weer verscherpt is, de pers die angstvallig
weggehouden wordt van de dopen
dit jaar, het zijn allemaal rechtstreekse gevolgen van de commotie die vorig jaar ontstond rond de
doop van de Vlaamse Economische
Kring. Twee van de onschuldige
zielen die zich toen lieten dopen
stapten na afloop vrolijk naar de
pers. Laurence De Klerk Wolters
www.schamper.ugent.be

getuigde samen met een vriend die
anoniem wenste te blijven in De
Standaard en De Gentenaar over de
“nachtmerrie” die ze hadden moeten doorstaan.
De twee besloten toen tien euro
te betalen om zich te laten dopen
omdat gedoopte schachten voordelen genieten bij cantussen en omdat
het hoort bij het studentenleven. De
doop van de VEK wordt over drie
dagen gespreid en heeft een hoogst
strenge reputatie. De twee beschreven de doop als mensonterend, vernederend en zelfs gevaarlijk. Het feit
dat iedereen op eender welk moment uit zo’n doop kan stappen was
hen blijkbaar een beetje ontgaan.
“Oké, in het reglement staat dat je
elk moment kan stoppen, maar hoe
doe je dat als ze je gsm en geld hebben afgenomen en je keivuil en stinkend als de pest ergens op een veld
staat?”, verklaarde Laurence toen.
Een officiële klacht diende ze niet in
en haar dooplintje teruggeven zag
ze ook niet zitten, maar, zeg nu zelf,
die 15 minutes of fame kon ze toch
niet laten liggen?
Van overal kwamen reacties. De
toenmalige praeses van de VEK
reageerde dat een doop niet plezant hoeft te zijn: net door die
ontberingen te doorstaan met je
medeschachten worden banden
gesmeed. Verder beloofde hij dat er
niks oneetbaars werd gebruikt en
dat Laurence en anoniempje zich
hadden laten misleiden door het
rollenspel van de doopmeesters. De
studentenbeheerder van de UGent
verklaarde dat hij pas maatregelen neemt tegen een studentenvereniging wanneer er verschillende
klachten binnenkomen. Over de
VEK had hij toen geen enkele klacht
ontvangen. Ten slotte was er nog
het FaculteitenKonvent dat hamerde op zijn strenge controles bij dopen waarbij geen enkele inbreuk op
het doopdecreet werd vastgesteld.
Later bleek dat Geert Neyt, de journalist die hen had geïnterviewd, het
verhaal breed had uitgesmeerd en
zwaar had overdreven.

“Een doop hoeft
niet plezant te
zijn. Net door
die ontberingen
worden banden
met je medeschachten
gesmeed.”

Doopdecreet, say what?

Hoewel de vuiligheid die de voorbije weken op het Sint-Pietersplein
te vinden was en films als Ad
Fundum wel eens van wat anders
willen getuigen, valt het hele doopgebeuren eigenlijk wel mee. Dat
danken we aan het Gentse doopdecreet. In samenspraak met de
Dienst Studentenactiviteiten (DSA),
het Buurtcomité Overpoort en de
Horeca-uitbaters van de Overpoort,
willen zowel het FaculteitenKonvent
als het SeniorenKonvent Gent met
deze richtlijn: “De traditie van de
studentendopen alle kansen op
een bloeiende en diverse toekomst
bieden.”
Let wel, het gaat om een richtlijn.
Naar eigen zeggen is het niet de bedoeling dat het doopdecreet “een beknotting of verschraling van de rijke
traditie” betekent. Wat houdt het
dan wél in? Wel, het doopdecreet is
simpelweg een verzameling afspraken waarin de dooptraditie en het
besef van de hedendaagse normen
en waarden samenkomen. Zo moet
de doopverantwoordelijke enkele
dagen voor de doop een doopplan
indienen bij het FK of de schachtentemmer van het SK Ghendt, mag
er niemand naakt door Gent huppelen en moet er steeds een EHBOkoffertje aanwezig zijn. Ahja.
Ook moeten er douchefaciliteiten voorzien worden zodat de arme
dopelingen na de buitendoop de
laatste restjes vuile schacht van zich
af kunnen wassen om schoon aan de
binnendoop te beginnen. Natuurlijk.
De DoopControleCommissie (DCC)
en de schachtentemmer van het SK
Ghendt zien er vervolgens op toe
dat die afspraken door de dopende kringen worden gerespecteerd.
Doen zij dit niet, dan wordt er een
verslag opgesteld en volgen er sancties. Dat kan gaan van iets banaals
als de uitsluiting van (sport)competities tot de opschorting van subsidies of een doopverbod. ¶
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“Europa zal na het
Belgische voorzitterschap
absoluut versterkt zijn”
Prof EU-studies Hendrik Vos over Europa,
de essentie van democratie en de rol van België

foto Valérie Desmet

Wanneer hij van Poperinge tot Hasselt trekt om lezingen te geven over Europa,
voelt hij zich naar eigen zeggen meer Vlaamse zanger dan missionaris. Als prof.
EU-studies geeft Hendrik Vos in Schamper tekst en uitleg bij het Belgische EUvoorzitterschap en de problemen waar Europa vandaag mee kampt.
door Ruben De Winne en Valérie Desmet
Alvast bedankt daarvoor! Maar denkt u, in alle
eerlijkheid, dat een stuk over Europa Schamper
ook maar één extra lezer zal opleveren?

“Eh, ik ben er een beetje bang voor. Dat
heeft te maken met het hardnekkige imago
dat Europa heeft: saai, ingewikkeld, stoffig. Niemand wordt daar spontaan vrolijk
van. Niet alleen studenten, overigens. Dat
is te wijten aan het communicatieprobleem
waar Europa mee zit. Belgische politiek gaat
bijvoorbeeld maandenlang over BHV. Het
is een louter institutioneel verhaal waar de
meeste mensen niks mee te maken hebben.
De laatste drie à vier jaar worden ook nauwelijks nog Belgische wetten gemaakt. Maar de
mensen volgen dat Belgische verhaal wel nog
graag. Het is spannend, emotioneel, er zijn
goeien en slechten. Europa heeft dat verhaal
niet en dus verliezen mensen hun interesse.”
Is in die optiek zo’n diplomatieke rel over de
Romazigeuners tussen eurocommissaris Reding
en president Sarkozy dan een goeie zaak?

“Absoluut, dat was nu net zo’n conflict dat
de mensen aansprak. In Europa heeft men
altijd de neiging om meningsverschillen weg
te moffelen en te doen alsof die niet bestaan.
Wanneer je beelden ziet van een Europese
Raad, knuffelt iedereen iedereen, lijkt iedereen vriendje te zijn van iedereen. Europa is
een grote Facebook. Maar in realiteit, achter
de schermen, kunnen Sarkozy en Merkel
elkaar de nek omwringen. Van de ware conflicten wordt een technisch verhaal gemaakt,
met Powerpoints, Excel-files en allerlei kleurtjes. Terwijl die conflicten net gaan om links
tegen rechts, groot tegen klein, milieu tegen
industrie en landbouw tegen derde wereld.
De meningsverschillen zijn er, dus laat ze
maar komen. Mensen die bepaalde keuzes
maken: dat is waar democratie over gaat.”
Hoe komt Europa dan het beste in de media?

“Enerzijds mag het conflict veel meer
naar buiten komen. In België doen mensen
www.schamper.ugent.be

nu laatdunkend over de politieke impasse
maar stiekem blijven ze wel geïnteresseerd,
zoals ze ook in auto-ongevallen geïnteresseerd zijn. Anderzijds moet de burger ook
verteld worden dat Europa dicht op onze
huid zit en heel veel aspecten van ons leven beïnvloedt. Van de liberalisering van de
post en begrotingstekorten van de lidstaten
tot en met heel gedetailleerde zaken zoals
de ruitenwissers van tractoren die twintig
keer over en weer mogen gaan en de plaats
van een kip in een legbatterij. Maar publiek
bereik je niet door achteraf een technische
persconferentie te geven en het voorafgaande debat te verbergen. In een democratie
moeten mensen weten dat er discussie bestaat en waarover die gaat. Dat is net de essentie van democratie: botsende meningen.”
Het negatieve beeld dat de burger zo van
Europa krijgt, vertaalt zich steevast in negatieve
referenda over Europese kwesties. Maar vinden
die ook geen oorzaak in de menselijke reflex
om vast te houden aan het lokale, vertrouwde
niveau?

“Dat heeft er veel mee te maken. Mensen
voelen dat Europa belangrijker wordt, maar
ze denken er weinig greep op te hebben. Ze
zijn wantrouwig en vragen zich af waar het
naartoe moet. Daaruit volgt die reflex om
zich vast te houden aan het lokale niveau,
dat men wel kent en dat beheersbaar lijkt.
Zelfs al kan men daar slechts over trivialiteiten discussiëren.”
De aparte wereld van Place Lux
In scherpe tegenstelling tot het zopas geschetste beeld, heeft Europa op veel studenten
wel een aantrekkingskracht om er carrière te maken. Hoe valt dat te verklaren?

(grinnikend) “Hoge lonen hé. In alle ernst:
ik denk dat wie zich een beetje in Europa
verdiept, al snel merkt hoe intrigerend het
is. Europa is een politieke machine die heel

open is, waar heel veel gelobbyd wordt en
waarin het een constante strijd is om je gelijk te halen. Maar die strijd speelt zich grotendeels achter de schermen af, waar het
nochtans zeer interessant is. De uitkomst
van die strijd is ook veel minder voorspelbaar dan in de nationale politiek, waar je een
regering hebt die het echte machtscentrum
is en vier jaar lang alle beslissingen neemt.
In Europa heb je geen dergelijk machtscentrum. Je moet je coalities telkens opnieuw
gaan opbouwen. De hele machinerie die erachter zit is zeer interessant en per definitie
heel internationaal. Je komt mensen tegen
van vele nationaliteiten, met eigen gewoontes en manieren van werken. ’t Is een apart
wereldje in Brussel, rond ‘Place Lux’.”
Waarom pikken de media die strategische
oorlog niet op?

“Om Europa boeiend te vinden, moet je
al een basiskennis hebben. Ik merk dat heel
veel hoofd- en eindredacteurs in de media
zelf niet goed weten hoe alles in elkaar zit
en dus berichten ze er ook niet over. Maar zo
bestendig je het probleem alleen maar. Wat
mij betreft ligt een grote verantwoordelijkheid bij het onderwijs om in die basiskennis te voorzien. De bestaande eindtermen
besteden nauwelijks aandacht aan Europa.
Nochtans moeten mensen in een democratie weten waarvan alle regels komen die hun
leven beheersen.”
Kon België het EU-voorzitterschap niet aangrijpen om die drempel weg te nemen?

“Het voorzitterschap is inderdaad een
ideale gelegenheid om wat meer duiding te
geven. Bij ons wordt alles nu echter overschaduwd door de regeringsformatie. We
hebben in juli wel enkele feesten aan het
Atomium gehad, maar men heeft de gelegenheid niet aangegrepen om een breder
verhaal te vertellen. De kwaliteitskranten
hebben dan wel wat duiding gebracht, maar
Schamper 494
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de meeste mensen lezen nu eenmaal Het Nieuwsblad of HLN.”
Vervotte versus Thyssen

de CD&V! Vreemd genoeg geraak je
daarmee weg als het om Europa gaat.
Mocht dat over een Belgisch dossier
gaan, dan zou het kot te klein zijn.”

Valt er überhaupt iets boeiends te
vertellen over het EU-voorzitterschap?

Wat maakt een land tot een goed
EU-voorzitter?

“België heeft zeker verwezenlijkingen bereikt. Dat is het voordeel
van een regering in lopende zaken
te hebben. Andere mensen zijn aan
het onderhandelen over een nieuwe
regering, de leden van de regering
in lopende zaken hebben niks anders om handen dan het voorzitterschap. Ze worden ook niet politiek
lastiggevallen, er zitten geen stoorzenders op. De ministers zijn goed
bezig in hun domeinen en boeken
resultaten. Ook de internationale
pers is positief over het Belgisch EUvoorzitterschap. Men slaagt erin om
dossiers tot een goed einde te brengen en dat is wat belangrijk is voor
een EU-voorzitter.”

“Als het niet te veel de neiging
heeft zichzelf te profileren. Daarom
zie je vaak dat grotere landen slechtere voorzitters zijn. Sarkozy bijvoorbeeld wil zelf scoren, maar
dat botst op weerstand bij andere
lidstaten die hem zijn succes niet
gunnen en dus gaan dwarsliggen. Je
hebt een degelijk diplomatiek korps
nodig dat bovendien goed samenwerkt met de administratie van de
Europese instellingen. Voor de rest
stel je je als voorzittende regering
maar beter low profile op. En de
Belgische regering in lopende zaken moet zich per definitie low profile opstellen. Daarnaast weten onze
diplomaten waarmee ze bezig zijn,
aangezien België nu toch al een tijdje in de EU zit. Dat alles maakt dat
de omstandigheden vrij goed zijn
voor het Belgisch voorzitterschap.”

Is het geen democratisch deficit dat
die stoorzenders ontbreken?

“Zeker. Maar eigenlijk is dat altijd
het geval. Ministers doen sowieso
waar ze zin in hebben op Europese
vergaderingen, en moeten daar voor
hun respectieve parlementen bijna
nooit verantwoording voor afleggen.
Dat levert soms heel merkwaardige
situaties op. Bijvoorbeeld, toen de
liberalisering van de post door het
Europees Parlement gestemd werd,
verstuurde men vanuit de CD&V
twee persberichten. Inge Vervotte,
bevoegd minister van overheidsbedrijven, zei dat het een schande was
dat de post geliberaliseerd werd en
dat dit tot een sociaal bloedbad in
België zou kunnen leiden. Maar
op hetzelfde moment verspreidde
partijgenoot en Europarlementslid
Marianne Thyssen het bericht dat
zij voor de liberalisering had gestemd. Haar fractie was er immers
in geslaagd om zoveel sociale amendementen aan te brengen dat de liberalisering volgens haar een goede
zaak zou zijn voor heel Europa. En
dat allebei op het briefpapier van
10
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Heeft België tot nu toe eigen accenten kunnen leggen?

“België probeert er traditioneel voor te zorgen dat Europa er
sterker uitkomt. En daar zijn de
omstandigheden momenteel wel
naar. Enerzijds door de grote economische crisis en de crisis van
Griekenland, waardoor er een window of opportunities is om meer
macht bij Europa te leggen. Men
heeft gezien dat als één land failliet
dreigt te gaan, andere landen meegetrokken kunnen worden. Dergelijke
problemen moeten op Europees niveau worden aangepakt, beseft men.
Er zal dan ook vanaf 1 januari 2011
meer bankentoezicht zijn, meer
Europese analyse van de systeemrisico’s, tot en met meer controle op
de nationale begrotingen. De macht
die Europa op die manier rond
deze tijd aan het verwerven is, is
betrekkelijk spectaculair. Een voordeel is ook dat België meer ruimte

“Dat de Belgische regering in lopende
zaken zich per
definitie ‘low
profile’ moet
opstellen, is
een goede
zaak voor het
EU-voorzitterschap.”

heeft gelaten aan de vaste pionnen
(i.e. de Voorzitter van de Europese
Raad en de Hoge Vertegenwoordiger
van Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid, n.v.d.r.) om hun
positie te consolideren, in tegenstelling tot de vorige voorzitter Spanje.
De versterking van Van Rompuy en
Ashton is namelijk iets wat verworven zal zijn en niet meer teruggenomen zal kunnen worden door de
toekomstige voorzittende landen.
Europa zal na het Belgische voorzitterschap echt wel versterkt zijn.
En vermits Europese integratie eenrichtingsverkeer is, kan dat tellen.”
B-ministers, EU-ambtenaren
Hoe kijkt u tegen de huidige nationale perikelen aan?

“Ik vind het vaak toch much
ado about nothing. De laatste drie
jaar werd in België amper wetgevend opgetreden, terwijl Europa
niet stilstond. Er is nu net op
Europees niveau beslist dat lidstaten zware sancties kunnen krijgen
voor ontsporende begrotingen en
staatsschulden die niet afgebouwd
worden. Dat wordt er op Europees
niveau doorgedrukt, maar zet wel
het kader uiteen voor de volgende
tientallen jaren. Of België nu splitst,
samenblijft, regionaliseert, federaliseert of confederaliseert, het doet er
niet toe. Er zal hoe dan ook zwaar
bespaard moeten worden en hoe
dat moet gebeuren, zal ook al in grote mate door Europa beslist zijn.”
Wat hebben onze politici eigenlijk
nog in de pap te brokken?

“Vele van onze ministers zijn
vandaag slechts ambtenaren van
Europa. Hun hoofdtaak bestaat uit
het implementeren van Europese
regels. Je kan zeggen dat Europa het
moederbedrijf is en wij de dochteronderneming zijn die slechts kan
zeggen hoe de goederen in de rekken geschikt zullen worden. Maar
wat er in de rekken ligt, en tegen
welke prijs, dat wordt wel op het
hoofdfiliaal beslist.” ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Geboortedatum? “1 maart 1966. Tot voor kort was
ik daarmee de jongste decaan, maar ondertussen heeft
prof. Stefaan De Smedt van de farmacie die fakkel van
mij overgenomen.”
Woonplaats? “Torhout, waar ik ook geboren ben.
Later heb ik vijf jaar in Brugge gewoond, maar nadien
hebben we gebouwd in Torhout en ben ik zo teruggekeerd naar de ‘oorspronkelijke stal’.”
Kinderen? “Vier: een dochter van 18, één van 16 en
een tweeling van 14. Gelukkig hebben we — voorlopig althans — niet te veel last van hun puberjaren.” (lacht)
Combinatie kinderen en werk? “Ik denk dat je daar
vooral goede en duidelijke afspraken over moet maken.
Ik ga niet zeggen dat een gezin een kleine KMO is, maar
het komt toch in de buurt.”
Wat wou u worden als kind? “Toen ik twaalf was,
heb ik de kans gekregen om te gaan voetballen bij Club
Brugge. Niet dat ik echt een voetbalcarrière ambieerde,
maar als twaalfjarige een contract mogen tekenen bij
je favoriete club, da’s toch iets speciaals. Door omstandigheden is dat toen uiteindelijk niet doorgegaan, maar
soms denk je toch nog: Wat als … ?”
Waarom bent u decaan geworden? “Voor onze faculteit is dat een triestig verhaal. Onze vorige decaan,
prof. John Vincke, is in mei 2009 overleden, terwijl hij
zijn decaanschap nog een aantal jaar wou verderzetten.
Toen moest er dus een nieuwe decaan verkozen worden,
en mede omdat ik altijd al wat facultaire taken op mij had
genomen — ik was onder andere vier jaar academisch secretaris van John — werd ik naar voren geschoven door
mijn collega’s.”
Ambities? “Als ik moet werken tot mijn 65ste, ben ik
pas halverwege mijn loopbaan. Wat maakt dat ik enerzijds al veel gezien heb, maar dat er anderzijds in mijn
onderzoeksgroep nog veel uit te bouwen is.
Gezien mijn relatief jonge leeftijd, komt er op een
bepaald ogenblik ook een einde aan het decaanschap.
Decaan zijn biedt veel voordelen, maar heeft voor je eigen wetenschappelijke loopbaan zeker ook een aantal
beperkingen. Eens mijn decaanschap afgelopen is, wil ik

mij weer uitsluitend concentreren op lesgeven en onderzoek. “
De NSV! wil een debat organiseren aan uw faculteit. Mogen ze? “Dat zou een moeilijke beslissing zijn.
Maar zoals met alle moeilijke beslissingen kan je het voor
jezelf een stuk gemakkelijker maken als je zoveel mogelijk in overleg met anderen beslist. Als ik die vraag zou
krijgen, zou ik dat op de faculteitsraad brengen en daar
samen met hen over beslissen.”
U moet aan de UGent één faculteit afschaffen.
Welke? “Naar mijn mening verdient geen enkele faculteit het momenteel om afgeschaft te worden. De verscheidenheid aan faculteiten is net de meerwaarde van
een universiteit, en ik denk dat elke faculteit zijn eigen
belangrijke rol heeft.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen. Ik
ken natuurlijk wel mensen die daarbij betrokken zijn,
maar zelf heb ik er geen banden mee. Ik ben wel voorzitter van de loopclub Road Runners Torhout, iets wat ik
heel graag doe. Als je gaat lopen, kan je je ‘universitaire
gewaden’ ook afleggen: in loopshirt is iedereen dezelfde.
Ook als politicoloog is dat erg interessant. Wij kunnen
soms grote theoretische verhalen over de politiek ophangen, maar als je hoort van de mensen waar zij echt van
wakker liggen, zijn dat soms helemaal andere problemen
dan de BHV-verhalen die je in de media tegenkomt.”
Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “Wel,
op dat vlak is onze faculteit een uitzondering: wij hebben
al een vrouwelijke decaan gehad, em. prof. Els De Bens.
Soms spreekt men — terecht — over dat ‘glazen plafond’,
maar bijvoorbeeld mijn onderzoeksgroep bestond in het
begin louter uit mannen, en dat was geen bewust personeelsbeleid, dat was gewoon zo. De laatste vier of vijf aanwervingen waren dan weer allemaal vrouwen. Het enige
dat voor ons telt, is dat de beste kandidaat gekozen wordt.”
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke
positie speelt u? “Gedurende mijn voetballoopbaan heb
ik op drie plaatsen gespeeld: eerst jarenlang in de spits,
dan als voorstopper en nog later als spelverdeler. Maar ik
heb altijd het liefst in de spits gestaan.” ¶

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. Herwig Reynaert van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
omdat het bijna Koningsdag is. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
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Living in
Emergency
Midden oktober ging
Artsen Zonder Grenzen
van start met de Living in
Emergency Tour, waarbij in
zowat alle hogescholen en
universiteiten van België
de gelijknamige documentaire Living in Emergency
wordt vertoond. Om een
meer genuanceerd beeld
van de gepromote documentaire te krijgen, gingen wij
in gesprek met Caroline
Caluwaerts, psychologe
bij AZG.
door Rini Vyncke,
Eva Vandervelden
en Joost Depotter
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Met oog op de Living in Emergency Tour begon Artsen Zonder Grenzen enkele maanden
geleden een zoektocht naar Student Promotion
Managers. Deze Student Promotion Managers
werden gevraagd om al hun sociale contacten
— via netwerksites en communicatiekanalen
op de campus — aan te wenden en zo de promotie te verzorgen voor de vertoning van de
documentaire. De bedoeling van AZG is hier in
de eerste plaats om zo veel mogelijk studenten
te bereiken, en hopelijk zelfs een blijvend netwerk op te bouwen met toekomstige politici,
reportagemakers, journalisten, dokters, etc.
Zo wordt een geïnteresseerde groep studenten
geïnformeerd en gesensibiliseerd over de werkelijkheid achter de term ‘medische noodhulp’,
en in één adem wordt ook het engagementsgevoel van de studenten aangewakkerd. Het
is dan ook niet de bedoeling dat toeschouwers
de voorstelling van de film passief ondergaan.
Na de vertoning worden daarom debatten op
poten gezet waarbij studenten actief kunnen
meedenken en discussiëren over bepaalde thema’s die voor AZG belangrijk zijn, maar die ook
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Living in
Emergency:
de film
jonge, hoogopgeleide en liefst humane mensen niet onverschillig
kunnen laten.
Midden oktober gingen de eerste
voorstellingen in Brugge van start
en binnenkort komt de Living in
Emergency Tour ook naar Gent. Een
voorproefje was reeds te zien op 27
oktober in campus Kantienberg in
de Arteveldehogeschool. Als promotiestunt bivakkeerden de Promotion
Managers van dit evenement een
week lang op de campus in een legertent, zonder veel privacy en comfort. Wie de opofferingszin van die
Promotion Managers beter wil begrijpen: de beste Student Promotion
Manager krijgt de kans om met AZG
ook effectief naar het buitenland te
gaan. Een mens zou voor minder vijf
nachtjes in een legertent kamperen.
De Living in Emergency Tour passeert op woensdag 17 en donderdag
18 november nog langs Hogeschool
Gent, KaHo Sint Lieven, Sint Lucas
en de UGent. Voor deze laatste
vindt de voorstelling op donderdag 18 november (20 uur) plaats
in Auditorium Leon De Meyer in
het Ufo, met als spreker AZG-arts
Martin Desmet. Meer informatie
over de geplande voorstellingen kan
je vinden op www.livinginemergencytour.be .
Enige nuance

Regisseur Mark Hopkins kreeg
van Artsen Zonder Grenzen de toestemming om vier van hun medewerkers te volgen en te filmen op
missie, maar de documentaire Living
In Emergency kwam verder onafhankelijk van de organisatie tot stand.
Met de Living in Emergency Tour lijkt
AZG België zich wel achter de documentaire te scharen. Toch gaan
hier en daar kritische stemmen op
die duiding en nuancering vragen
www.schamper.ugent.be

bij het vertonen van de documentaire. AZG-medewerkster Caroline
Caluwaerts studeerde aan de universiteit een Master Conflict and
Development en werkt nu als psychologe voor Artsen Zonder Grenzen.
Wanneer ze over haar ervaringen bij
Artsen Zonder Grenzen praat, komen toch enkele nuanceringen naar
boven die een plaats mogen krijgen
naast de documentaire.
De belangrijkste nuance die gemaakt moet worden is dat de documentaire heel selectief te werk
gaat in wie en wat gefilmd wordt. Er
wordt vooral gefocust op de dokters
bij AZG, terwijl er veel meer mensen
dan dokters alleen meewerken aan
een project. Een tweede nuance is
dat de film enkel de urgentie belicht,
en bijvoorbeeld geen lange nutritieof HIV-projecten. Caluwaerts vond
het beeld dat werd meegegeven in
de documentaire ook iets te ‘cowboy-achtig’. Het beeld dat iedereen
zit te roken en dat er meer nood is
aan fuiven en seks is misschien wel
waar tot op een zekere hoogte, maar
het werd bijna als een karikatuur
afgebeeld.
Een bedenking die automatisch
oprijst bij het bekijken van de documentaire is dat deze beelden van
artsen in zo’n extreme omstandigheden niet uitnodigen om zelf nog mee
te gaan met AZG. Misschien schrikt
de film zelfs mensen af. Ook hier
bracht Caluwaerts de nodige nuance aan: “AZG is een organisatie die
veel vraagt van mensen, maar waar
je ook zelf je grenzen mag leggen.
Iemand die goed werk heeft geleverd
in een moeilijke situatie zal gemakkelijk terug naar een moeilijke situatie gestuurd worden, terwijl dat op
zich niet verantwoord is, want zo
traumatiseer je mensen. Eigenlijk
moet je dan zelf kunnen zeggen
dat het even genoeg is geweest. Dat

CV Living in emergency-regisseur Mark
Hopkins startte zijn carrière in de filmindustrie als assistent van producer Scott Rudin
maar richtte nadien een productiehuis op en
ging zich toeleggen op non-fictie. Hopkins
volgde reeds jaren het werk van Artsen
Zonder Grenzen en raakte bijzonder geïntrigeerd door de werkwijze van de organisatie.
Hij had niet de bedoeling een film te maken
over heroïsche artsen maar een documentaire over mensen van vlees en bloed die steeds
opnieuw voor levensbelangrijke uitdagingen
staan en proberen de beste beslissingen te
nemen in het belang van hun patiënten.
In Living in emergency gaan we mee op
pad met arts Davinder Gill en coördinator
Chiara Lepora die hulp bieden in Liberia,
dat zich herstelt van een vijftien jaar durende
burgeroorlog, terwijl chirurg Tom Krueger
en anesthesist Chris Brasher in Oost-Congo
onder zeer schamele omstandigheden het
hoofd koel trachten te houden. We zien hier
vier mensen met elk hun eigen drijfveren
om op missie te gaan met Artsen Zonder
Grenzen: gaf de één zijn job op om nét dat
ietsje meer te gaan betekenen voor zijn patiënten, is deze job voor de ander een manier
om te vluchten van zijn alledaagse burgerleventje. Het merendeel van de artsen geeft het
na één AZG-missie op, terwijl anderen jaren
voor de organisatie blijven werken.
Mark Hopkins beschrijft zijn film als “een
reis die de grenzen van het idealisme verkent” want in tegenstelling tot wat de naam
van hun organisatie laat uitschijnen, moeten
de Médecins Sans Frontières telkens opnieuw
de grenzen aftasten van hun mogelijkheden.
Voor de toeschouwer kan Living in emergency schokkend overkomen en sommigen zullen even wegkijken wanneer men in beeld
brengt hoe de artsen tijdens een operatie uiteindelijk beslissen om bijvoorbeeld een been
te amputeren of een schedel te doorboren
nadat een kogel zich een weg door de hersenen baande. Hopkins choqueert niet om te
choqueren maar wil met zijn documentaire
door de ogen van de dokters kijken. Mark
Hopkins kreeg voor deze documentaire in
2009 de Prijs van de Jury op het filmfestival
Cinéquest in San Jose. ¶

U
wordt dan ook wel gerespecteerd, maar je
moet wel zelf de assertiviteit hebben om die
grens te leggen. Wat de hoge workload betreft in urgenties, worden mensen voor veel
kortere periodes naar gebieden gestuurd dan
in de documentaire lijkt. In het begin gaan
mensen maar voor twee à drie weken, omdat
we weten dat de omstandigheden daar niet
ideaal zijn. Mensen worden daar ingesmeten en op dat moment is de workload hoog,
net zoals de adrenaline, maar dat kan maar
beter niet te lang duren.”
Een blik achter de schermen

Caluwaerts’ eerste missie, zoals projecten
nog steeds heel koloniaal genoemd worden,
was er één in Indonesië kort na de Tsunami.
In een vluchtelingenkamp met te veel expats
voor een te kleine kliniek zorgde ze als psychologe voor traumabegeleiding. Psychische
begeleiding in Aceh is echter absoluut niet
vanzelfsprekend: elke communicatie verloopt er via minimum twee tolken en bovendien is het begrip mental healthcare er nog
niet ingeburgerd.
Een ervaring met meer voldoening was
de latere missie in Mozambique, waar
Caluwaerts meewerkte aan een HIV-project
waardoor het uitdelen van medicatie structureel werd verbeterd. Een HIV-behandeling
bestaat namelijk uit het maandelijks innemen van medicatie. Wanneer iemand uit
een afgelegen gemeenschap elke maand
zestig kilometer moet afleggen naar het
centrum is dit echter enorm kostelijk en
tijdrovend voor die persoon. Bovendien zijn
er een hoop personen verdoken seropositief, en probeer dan maar eens elke maand

een excuus te verzinnen waarom je per se
naar de stad moet. Tijdens Caluwaerts’ missie in Mozambique werden daarom groepen
gevormd van tien HIV-positieve personen
die beurtelings de medicatie gingen ophalen. Deze techniek bleek bijzonder goed
te werken en werd door het ministerie in
Mozambique overgenomen en zelfs op het
aidscongres in Wenen voorgesteld.
Projecten komen en gaan

Uiteraard is werken voor Artsen Zonder
Grenzen niet altijd rozengeur en maneschijn.
Vertwijfeling en frustratie loeren steeds om
de hoek, zoals bijvoorbeeld wanneer wordt
beslist om een project te sluiten. Nadat de
leden van de plaatselijke staff worden ingelicht dat het project op zijn einde loopt, gaan
deze vaak onmiddellijk op zoek naar een
nieuwe job. Hou maar eens een kliniek draaiende waar elke dag personeel wegsijpelt en
de motivatie van de overblijvers miniem
is. Daarnaast wringt het natuurlijk vooral
naar de patiënten toe, zo vertelt Caluwaets:
“Wanneer een HIV-project afloopt, wordt
medicatie achtergelaten voor zo’n zes maanden. Dit is slechts een druppel op een hete
plaat want patiënten hebben voor de behandeling meestal jaren medicatie nodig.
Mensen worden op een bepaald moment
ook niet meer op aids getest omdat er toch
geen behandeling meer voor handen is. Het
is zeer moeilijk om te zeggen dat een test
niet meer mogelijk is, als je er op dat ogenblik wel nog met een team zit.”
De beslissing om een project te sluiten, kan verschillende redenen hebben.
AZG blijft natuurlijk in de eerste plaats een

urgentieorganisatie en er is eenvoudigweg
geen geld om alle projecten draaiende te houden. Als AZG ergens een nieuw HIV-project
op poten wil zetten, betekent dit dus de facto dat er ergens anders een project gesloten
moet worden. Al wordt natuurlijk wel steeds
gezocht naar een mogelijkheid om het project door te geven aan een andere organisatie.
Daarnaast is ook het opstarten van een
project niet altijd vanzelfsprekend. Veel
hangt af van politieke willingness. “Met de
meeste landen moet je veel onderhandelen
vooraleer er iets op poten kan gezet worden. Dit ligt anders bij de landen waar er
bijna geen Ministerie van Gezondheid is,
daar heb je quasi vrij spel. Sommige landen
nemen hun verantwoordelijkheid en werken actief samen met AZG maar dan willen
ze wel beschikken over de fondsen”, aldus
Caluwaerts.
De manier waarop ter plaatse omgegaan
wordt met gebreken was voor Caroline ook
een enorme verrijking. Hoewel een kreupele
in Mozambique wel spottend Den Polio genoemd wordt, bekijkt men hem er veeleer
als een self-made man dan als een tweederangsfiguur. Onze Westerse samenleving is
ondanks alle voorzieningen vaak veel intoleranter tegenover onvolmaaktheid, en dat
verschil merk je. ¶
Meer informatie over
de documentaire vind je op
www.livinginemergency.com of
www.livinginemergencytour.be.
Meer weten over AZG zelf?
Surf naar www.msf-azg.be.

Een socialistische partij in, van, voor Vlaanderen?
Een nieuw debat over een oud probleem: socialisme en de Vlaamse Beweging

Debat donderdag 18 november 2010 - 20.00 uur - Kunstencentrum Vooruit
Frank Vandenbroucke (sp.a) en Paul Magnette (PS) debatteren over wat het communautair discours van een socialistische partij moet zijn. Maarten Van Ginderachter zal het debat historisch situeren; Dave Sinardet (UA) zorgt voor de
politieke duiding. Moderator is Rik Coolsaet (UGent).
Een organisatie van Stichting Gerrit Kreveld en Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit.

www.stichtinggerritkreveld.be - stichting.kreveld@telenet.be - Bagattenstraat 174 - 9000 Gent

‘t Is altijd wel iets met die hogeschoolstudenten

SK-clubs nog steeds niet erkend
Als trouwe lezer weet u vast dat kersvers studentenbeheerder Werner
Raeymaeckers beloofde om eindelijk het aanslepende dossier rond het Senioren
Konvent Ghendt (SK) aan te pakken (zie Schamper 492). Een stand van zaken.
door Jeroen De Mets
Het SK werd al in 1934 opgericht en had
oorspronkelijk als doel om alle streekgebonden studentenverenigingen (zoals Limburgia
of Antwerpen Boven) te verenigen. Maar
in de jaren ’90 breidde het actieterrein van
het SK zich uit. Enerzijds vergrootten ze
het konvent met een aantal caféclubs, zoals
Bacchus, de club van Overpoort Bowling.
Anderzijds sloten ook een aantal studentenverenigingen van verschillende hogescholen
zich aan.
Niemand lijkt nog te weten wat daarvoor
de reden was. Volgens het SK zijn die clubs
vooral lid om de hogeschoolclubs de kans
te geven om deel te nemen aan sportcompetities en om ze te laten verbroederen met
de andere clubs — aan de hogescholen bestaan immers geen konventen. Toch lijken
de hogeschoolclubs vooral een historische
anomalie.
Subsidies vangen

Dat hogeschoolclubs zich aansluiten bij
een universitair konvent is echter niet het
enige probleem. Ook in de caféclubs en de
streekclubs zitten heel wat studenten van de
hogeschool. Over de exacte verhoudingen is
geen duidelijkheid. “Minstens de helft”, volgens de Dienst StudentenActiviteiten (DSA).
“Veel minder dan dat”, volgens het SK. In
het bestuur van het SK zitten wel UGentstudenten, maar Jeroen Baeken, de “Vice
Senior Seniorum Unief ”, blijkt AccountancyFiscaliteit te studeren. De man zou zich pro
forma aan de UGent hebben ingeschreven
www.schamper.ugent.be

om zijn functie te kunnen uitoefenen, een
praktijk die wel populair blijkt om subsidies
te vangen. Tot slot is het ook problematisch
dat twee hogeschoolclubs, Kila en MEGA,
studenten van de KaHo Sint-Lieven verenigen — een hogeschool die niet eens deel uitmaakt van de Associatie UGent.
De UGent staat daarom heel wantrouwig
tegenover het SK en weigert om haar verenigingen te erkennen. Dat leidt tot de vreemde
situatie dat het SK als konvent bestaat en
jaarlijks zo’n 6000 euro krijgt, maar geen erkende leden heeft. Het SK probeert dat al een
paar jaar op te lossen. Van erkenning van de
hogeschoolclubs kan in elk geval geen sprake zijn, en ook voor wat de caféclubs betreft
is de unief zeer terughoudend.
“Dat zijn bijna commerciële initiatieven”, legt Werner Raeymaeckers van de
DSA uit. “Wij vragen enkel de erkenning van
de streekclubs”, repliceert SK-senior Karen
Bourlez. “Wij geven ook geen subsidies aan
onze verenigingen en voeren enkel publiciteit rond activiteiten van de streekclubs.”
“Maar indirect profiteren die hogeschoolclubs wel degelijk van de financiële steun
die het SK krijgt”, zegt Raeymaeckers. “Zij
nemen ook deel aan de activiteiten die het
SK daarmee betaalt. Je mag niet vergeten
dat tien van de vijfendertig leden van het SK
hogeschoolclubs zijn. Die hebben dus heel
wat te zeggen over de manier waarop ze het
geld besteden. Bovendien eten die clubs van
twee walletjes; ze krijgen immers ook al stevige subsidies van de hogeschool.” De UGent
eist daarom dat het SK enkel nog streekclubs

zou toelaten. Het SK heeft dat tot nu toe altijd geweigerd, wat weinig verbazend is als je
weet dat de hogeschool- en caféclubs vijftien
van de vijfendertig stemmen in de Raad der
Senioren hebben.
De website van het SK bewijst dat onder
andere het Politiek Filosofisch Konvent (PFK)
ook hogeschoolstudenten toelaat. “Juist,
maar het PFK telt ongeveer 15% hogeschoolstudenten, terwijl dat in het SK tot de helft
oploopt”, reageert Raeymaeckers. “Het is
niet de bedoeling om een heksenjacht op hogeschoolstudenten te organiseren, maar het
is iets anders als het de spuigaten uit loopt.”
HOK

Ondertussen zijn een aantal hogeschoolstudenten bezig met het oprichten van het
Hogescholen Konvent (HOK). Dat zou alle
studentenverenigingen van de hogescholen
moeten verenigen. Het project staat evenwel nog in zijn kinderschoenen. Het is ook
niet duidelijk over hoeveel financiële middelen het HOK zou beschikken. Dat maakt
het voor de hogeschoolclubs in het SK weinig interessant om voor dat nieuwe konvent
te kiezen.
Volgens Karen Bourlez zou het een goed
idee zijn om de subsidiëring van studentenclubs door de Associatie UGent te laten regelen. Dat zou meer duidelijkheid brengen
voor de hogeschoolclubs. Spijtig genoeg is
de AUGent nu niet meteen een toonbeeld
van goed bestuur en is een oplossing dus nog
niet voor morgen. ¶
Schamper 494
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f.a.c.t.s.
convention
viert
twintigste
verjaardag
In het weekend van 23 oktober vond de twintigste editie van F.A.C.T.S. plaats. Dat
jaarlijkse, tweedaagse evenement herbergt een enorme beurs voor alles dat te maken heeft met sci-fi, fantasy, strips en games. Je kan er nieuwigheden ontdekken,
zeldzaamheden vinden, gelijkgezinden ontmoeten en artiesten bewonderen.
door Tom De Maerschalck
F.A.C.T.S. is de afkorting voor Fantasy,
Anime, Comics, Toys and Space. In de
Benelux is het de grootste beurs in haar
genre. De laatste jaren vindt ze plaats in de
hallen van Flanders Expo, maar sinds het
ontstaansjaar 1993 heeft de organisatie een
enorme groeisprong gemaakt. Wat je nu het
nerd-walhalla van België kan noemen, is ooit
begonnen als een samenkomst met welgeteld twee verkoopskraampjes, in een zaaltje
boven een Gents café. Al in 1998 echter was
die samenkomst een echte beurs geworden
die vanaf dan plaats zou hebben in het ICC
(Internationaal Congres Centrum) in het
Citadelpark. Omdat het evenement elk jaar
meer bezoekers aantrok en het ICC uit zijn
voegen barstte, besloot de organisatie in
2009 om te verhuizen naar Flanders Expo.
Dit jaar werd F.A.C.T.S. twintig jaar en mag je
tegenwoordig veeleer spreken van een heuse
convention.
Gevarieerd programma

Bij de hedendaagse ‘kraampjes’ kan je
werkelijk zo goed als alles vinden dat je normaal enkel via het internet kan bestellen.
Dat kan gaan van lightsabers en verkleedkostuums tot zeldzame uitgaven van dvd’s,
boeken en strips. Gewone artikelen zoals
T-shirts met prints, draagtassen en posters

zijn natuurlijk eveneens ruim vertegenwoordigd. Veel bezoekers schrapen zelfs elk jaar
een behoorlijk budget bij elkaar om eens
goed inkopen te kunnen doen. Niet zelden
kan je afdingen naar een koopjesprijs.
De Expo was tevens met veel meer gevuld dan enkel merchandise stands, zoals
trouwens al verscheidene jaren de gewoonte is op F.A.C.T.S. Zo was er ook een Actors
Area, volledig gewijd aan acteurs uit niet alleen fantasy- en science-fictionfilms, maar
ook andere genres zoals cult en comedy.
De voorbije jaren passeerden onder meer
John Rhys-Davis (The Lord Of The Rings),
Don S. Davis (Stargate SG-1, Twin Peaks
en The X-Files), David Carradine (Kill Bill
en Kung-Fu The Legend) en Dirk Benedict
(Battlestar Galactica en The A-Team). Bij
de genodigden van dit jaar waren bijvoorbeeld Billy Dee Williams (Lando Carlissian
in Star Wars), Doug Bradley (Pinhead in
Hellraiser) en Robert Picardo (Star Trek:
Voyager, Stargate en Castle). Opvallende gasten waren ook vier acteurs uit de serie ‘Allo
‘Allo!: Arthur Bostrom, Sue Hodge, Guy
Siner en Francesca Gonshaw. Voor een
handtekening of foto moest je wel even diep
in je portemonnee tasten.
Naast acteurs komen er elk jaar heel
wat artiesten opdagen. Dat zijn in de eerste plaats comic- en mangatekenaars,

maar ook een aantal kunstenaars die hun
werk komen verkopen. Dit jaar waren onder andere Dave Gibbons (Watchmen) en
Romano Molenaar (X-Men en F.A.C.T.S.postertekenaar) van de partij. Sommige tekenaars lieten hun kunsten ook ter plekke
zien voor een kleine bijdrage. Verder zien
een aantal debuterende kunstenaars hun
kans vrij om op F.A.C.T.S. reclame te maken
voor hun werk.
Een nieuwe trend die de laatste edities
steeds meer succes kent, is de Gaming Zone:
een volledige zaal gewijd aan allerhande
games die je eigenhandig mag uittesten en
aan wedstrijden waarbij je prijzen kan winnen. Een hele rist computers biedt je de kans
om oldskool computerspelletjes te spelen.
Daar bovenop worden er ook nieuwe games
voorgesteld en soms zelfs gratis uitgedeeld
aan toevallige voorbijgangers (lees: in de
verslindende massa gegooid) als promotiestunt. Sony Playstation zorgde zelfs voor
een 3D-corner waar je de laatste nieuwe
snufjes zelf kon ervaren.
In de Fan Village worden de stands niet
bezet door verkopers, maar door clubs rond
een bepaald thema. Een stand op F.A.C.T.S.
is een ideale manier om met gelijkgezinden
te spreken en nieuwe leden aan te werven.
Sommige groepen maken er werk van om
soms volledige filmsets na te bouwen, of
www.schamper.ugent.be

foto’s Sebastian Ippolito

miniatuurlandschappen op te zetten die ettelijke vierkante meters in beslag nemen.
Schamper sprak met Karin Dewilde, a.k.a.
Captain Quintana Zoray. Zij is de vertegenwoordigster van de Belgian Voyage Club, een
van de grootste Star Trek fanclubs in België.
“Wij staan al langer op F.A.C.T.S. dan ik me
kan herinneren. We hebben een goede band
met de organisatie. We helpen bijvoorbeeld
de cosplaywedstrijd in goede banen te leiden. In ruil daarvoor hoeven we geen geld
te betalen voor onze staanplaats. De samenwerking is dus heel aangenaam, en de algemene sfeer hier is telkens positief.”
Opvallende bezoekers

Het meest opmerkelijke aspect aan het
hele evenement is misschien nog het publiek. Een opvallend deel van de bezoekers
gaat namelijk verkleed, of in het jargon, cosplayt. Dat behoeft geen verwondering als je
weet dat je korting krijgt aan de kassa wanneer je in een (soms erg extravagante) outfit de beurs komt bezoeken. Een jammerlijk
nadeel is wel dat je soms tot meters buiten
de toegangshal moet aanschuiven. Van je
outfit blijft er dan niet veel meer over als de
weergoden net een plensbui laten overvliegen. Gelukkig hebben de meeste cosplayers
alles over voor hun rol en komen ze allemaal

tegen openingstijd om zo lang mogelijk hun
outfit te kunnen tonen.
De organisatoren spelen daarop in met
de cosplaywedstrijd, die een vast onderdeel
uitmaakt van het programma. Eigenlijk twee
wedstrijden, om precies te zijn: een onderdeel Anime/Manga, en een onderdeel films/
series in het algemeen. Zowel op zaterdag
als op zondag worden ze gehouden, met
prijzen voor de beste drie deelnemers. De
meeste cosplayers doen het niet echt voor
de prijzen, die natuurlijk bestaan uit geeky
goodies, maar voor de ‘eer’. Jawel. Sommige
diehards komen zelfs beide dagen meedoen,
zoals Sofie en Ellen bijvoorbeeld.
Sofie: “Cosplay is eigenlijk de enige reden waarom we naar F.A.C.T.S. komen. We
doen jaarlijks een aantal wedstrijden aan,
zoals die op de Made in Asia Convention.
Voor mij is het intussen het vierde jaar dat ik
op F.A.C.T.S. meedoe. Soms koop ik wel wat
anime- of mangaspullen. Daar interesseren
we ons wel voor, zoals je kan zien aan onze
Claymore outfits (een anime over blonde
vrouwen met grote zwaarden, n.v.d.r.).”
Ellen: “Ik kom ook voor de games, maar
toch voornamelijk voor de cosplaywedstrijd.
Er kruipt nog best veel voorbereiding in. We
waren van plan om een week aan onze outfits te werken, maar dat zijn er uiteindelijk
drie geworden. Ze zijn volledig zelfgemaakt,

want de jury let daar uiteraard op. Gisteren
waren we zelfs anders verkleed, zodat we
vandaag opnieuw konden meedoen aan de
wedstrijd. Onze deelname vandaag komt helaas niet meer in aanmerking voor een prijs.”
Sofie: “Alleen jammer dat je voor het podium van de wedstrijd moet staan aanschuiven zonder enige afscherming. Zo vervalt de
verrassings een beetje. Toen de beurs nog in
het ICC was, zat die opstelling nog anders in
elkaar natuurlijk. Hier heeft het publiek wel
meer plaats, maar het gebouw zelf is minder
gezellig. En het wordt ieder jaar drukker.”
So there you have it. Of je nu een echte Star
Wars geek bent, of je gewoon schaars geklede meisjes wil aanstaren, ieder vindt zijn gading op F.A.C.T.S. De industrieel aandoende
zalen van Flanders Expo zijn misschien een
tegenvaller, maar de vrije sfeer blijft onverminderd. Als je verkleed gaat, word je werkelijk aangesproken op je rol. In plaats van
dat mensen je vreemd aankijken, willen ze
met je op de foto. De atmosfeer doet je bijna
denken aan — ja, we durven die vergelijking
te maken — een festival. F.A.C.T.S. trekt elk
jaar meer bezoekers. En dat zijn lang niet
allemaal bretellendragende, op witte-sokken-in-sandalen lopende Gollems die anders
het zonlicht vervangen door hun computerscherm. Dus kom volgend jaar gewoon zelf
een kijkje nemen. Live long and prosper! ¶

U
Daklozen in Gent
Een nachtje vrijwilliger in de daklozenopvang

Elke nobele medemens ligt wel eens wakker van het feit dat sommige mensen
dakloos zijn. Anderen daarentegen gaan op de website van De Standaard spuien
dat “dat junkie-gespuis beter zou werken in plaats van te bedelen en te zuipen”.
door Hannes Maertens
Er zijn uiteraard plaatsen waar daklozen terecht kunnen om hun kartonnen doos voor een nacht in te wisselen voor een gewoon bed. In Gent zijn
er vier zulke initiatieven. Een ervan is de Nachtopvang in de Gasmeterlaan.
Daar kunnen daklozen vijf keer overnachten per veertien dagen. Ze kunnen er ook iets eten en zich wassen. “Ja, wij moeten soms mensen weigeren, ook in de winter”, zegt medewerker Joeri Depestel.
“Maar meer plaatsen creëren is eigenlijk geen oplossing, het probleem moet van onderaan worden opgelost.” Uw Schamperdienaar was vrijwilliger in
de Nachtopvang.
Ijdele hoop op hulp

Als ik aankom, staan de eerste daklozen al te wachten voor het gebouw aan de
Gasmeterlaan. Een kwartiertje later kunnen ze
binnen in de eetzaal. Er ligt plastic eetgerei, aangezien in het verleden al metalen vorken en messen
gebruikt werden in gevechten tussen de daklozen.
Naast lekkere pompoensoep en lichtbruin brood
staat er ook koffie en thee op tafel. Neal, een licht
autistische jongen die moeite heeft met lopen,
komt me vragen of er zout is. Hij woont in een tent.
“Het typische beeld van de dakloze die onder een brug
woont, staat ver van de realiteit. Het komt er op neer om
een beetje creatief te zijn. In het thema van de aankomende herfst bekleed ik mijn tent bijvoorbeeld met
isolerend materiaal. Maar dat is allemaal maar tijdelijk, hoor. Ik ben overmorgen precies zes maanden dakloos, en dan heb ik wettelijk gezien recht
op een sociale woning. Een gewone woning kan
ik niet betalen. Ik ben de Stad Gent echt dankbaar
voor de initiatieven zoals de nachtopvang, maar ook
voor de invaliditeitsuitkering die ik heb gekregen.” Wat later zou vaste medewerker Joeri mij vertellen dat het recht op een sociale woning dode letter is,
omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Neal heeft al geprobeerd
om met iemand samen te wonen, maar ze bleken daarvoor veel te verschillend. “Leven op straat maakt je echt hard, het is ieder voor zichzelf.
Het is moeilijk voor mij om me aan te passen aan iemand anders.”
Jean, een doorgewinterde dakloze, wenkt me in een taaltje doordrenkt
van plat Gents en een aardige hoeveelheid whiskey. Een vertaling: “Ik zou
18
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je iets willen vragen, wil jij enkele mp3’s van
Metallica op mijn iPod zetten? Ik heb het
echt nodig.” Ik zeg hem dat ik dat helaas niet
kan doen. Een halve minuut later loopt hij
met zijn hoofd per ongeluk horizontaal tegen de kozijn van de deur aan. Hij vraagt of
hij bloedt, en ik stel hem gerust van niet. Een
kwartier later kokhalst hij en kwijlt daarbij
op zichzelf. Maar dit is blijkbaar een doorsnee avond.
Wat me opvalt is dat al de daklozen in
de eetruimte zo’n normaal voorkomen hebben. Dit zijn mensen die ik dagelijks passeer, zonder te weten dat ze geen dak boven
het hoofd hebben. Van het type dakloze met
sjofele kledij, weinig hygiëne en dito tanden zijn er maar twee op de 24 mensen die
er verblijven. Een derde heeft een andere
huidskleur. Er is ook een jong koppeltje met
een hond. Ook zijn er meer vrouwen dan ik
dacht. Samuel Landuyt, verantwoordelijke, vertelde me: “We krijgen meer vrouwen
over de vloer. Vroeger was het minder evident om van je man die je mishandelt weg
te gaan. Ze worden geëmancipeerd, zeker?”
merkt hij ironisch op. In de gang staat er een
doosje om spuiten in te deponeren. “Drugof drankgebruik wordt hier niet toegelaten,
maar we zijn ook niet dom. Als we iemand
betrappen, dan kunnen nachten afgenomen
worden.”
Bedreigingen en ‘uitgewaaide’ ramen

“Het is een vrij rustige avond”, zegt vaste
medewerkster Tamara Goethals. “Er kunnen conflicten voorkomen. Sommige mensen willen binnen, maar zitten al over hun
limiet van vijf dagen per veertien dagen. Wij
proberen rustig op hen in te praten, maar
soms worden ze agressief. Die twee vensters
in de inkomhal zijn er niet uitgewaaid, hoor.”
Als de daklozen een slaapplek geweigerd
wordt, zijn ze ook niet spaarzaam met bedreigingen. Zo kreeg Joerie van een misnoegde dakloze te horen dat hij de dag erna zou
opduiken met een lang mes en twee honden.
“Het probleem is eigenlijk de omgeving en
de structuur waarin deze mensen vast zitten”
www.schamper.ugent.be

vertelt Joeri. “Velen van hen zijn op jonge
leeftijd afgestoten door ouders die meestal
ook geen rolmodel waren. Ze hebben geen
vaardigheden geleerd om verantwoordelijk
te zijn of om met regels om te gaan. Andere
keren hebben ze wel iets of wat van een dergelijke opvoeding gehad, maar komen ze
voor lange tijd in een milieu terecht waar
ze ander gedrag overnemen. Eigenlijk zou
je een permanente omgeving moeten creëren waarin ze deze vaardigheden weer aanleren. Er bestaan zulke initiatieven, zoals
Begeleid Wonen. Helaas schieten de middelen tekort.”
Tamara beaamt: “Ze leven op straat en na
lange tijd is het moeilijk om bijvoorbeeld te
werken onder een baas. Ze hebben lang voor
zichzelf gezorgd en waren hun eigen baas.
Ze hebben jarenlang niet geleerd om met regels — zoals ‘op tijd komen’ — om te gaan.
Het probleem ligt ook bij de huurmarkt, die
totaal niet aangepast is aan een laag loon.”
Aangezien je in de meeste gevallen maar kan
werken als je gedomicilieerd bent, is er soms
sprake van een vicieuze cirkel. Bovendien
wil de Stad Gent een antikraakbeleid voeren
waarbij het private firma’s — zoals Lancelot
— leegstaande panden laat verhuren tegen
een goedkopere prijs. Nadelen zijn wel dat
je met een opzeg van enkele weken kan worden buitengezet, en dat er voorwaarden zijn
voor kandidaat-huurders, zoals een degelijk inkomen, geen strafblad, geen kinderen,
geen huisdieren, enzovoort.
“Het probleem ligt ook bij de complexiteit van de hulpverlening. Het is soms vrij
moeilijk om de juiste persoon bij de juiste
hulpverlener te krijgen. De groep die we hier
krijgen, is heel divers. Maar wij doen niet aan
hulpverlening. We verplichten de kandidaten
bij elke nieuwe vijf nachten die ze aanvangen in de Nachtopvang, zich aan te melden
bij een sociale dienst, zoals het OCMW. Zo
worden die instellingen ook nog eens geconfronteerd, want ze zien daklozen vaak als
hopeloze gevallen.” Jean strompelt de kamer
binnen en zegt dat hij echt het liedje ‘The
End of the Line’ van Metallica wil horen op
de computer. Tamara legt vriendelijk maar

kordaat uit dat ze dat niet doet, want anders
zou iedereen zijn plaatjes kunnen aanvragen. Hij druipt af.
De ene dakloze is de andere niet

“De groep is zo divers”, legde Samuel uit.
“Er is geen uniforme oplossing voor alle gevallen. Sommigen raakten van de regen in de
drop en zijn al jaren dakloos. Anderen zouden wel gemakkelijk kunnen meedraaien in
de maatschappij, maar hebben geen geldige
verblijfspapieren. Nog anderen, en dat is een
grote groep, zijn drugverslaafd. Waar je vroeger de homogene groepen heroïneverslaafden en alcoholverslaafden had, loopt alles
nu door elkaar. Ook gebruiken junkies niet
enkel een bepaalde drug, maar gebruiken ze
veel soorten drugs door elkaar. De hulpverlening hinkt op dat vlak achterop. Bovendien
heb je een groep mensen die ontslagen worden uit de psychiatrie, maar die eigenlijk niet
voor zichzelf kunnen instaan.”
Er zijn ook daklozen die psychisch gestoord zijn én verslaafd. Ze horen niet thuis
in de traditionele hulpverlening, want ze zijn
psychisch gestoord. Zij zijn ook niet welkom in de psychiatrie, want ze boeken maar
zelden duurzame vooruitgang. Psychiaters
worden namelijk beoordeeld op het aantal
patiënten dat vooruitgang maakt. Deze mensen zouden permanente hulpverlening moeten krijgen, maar die is er niet. Jean fluistert
me toe of ik hem niet kan helpen om zijn bed
op te maken, want “het gaat niet lukken”. Ik
kreeg de opdracht dat niet te doen, want er
wordt een minimum van inspanningen verwacht, en dat is het opmaken van je eigen
bed. Hij gaat in het donker het vraagstuk
aan. De tijd vloog voorbij, ik ga huiswaarts,
met dankbaar besef. ¶
Wil je zelf een keertje vrijwilliger
zijn? Alle info daarvoor vind je op
www.artevelde.be, doorklikken
naar ‘vrijwilligers’.
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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: Thomas
Catteeuw vanuit Aix-en-Provence.

achter
k lap
UGent-kaarten

De klassieke personeelskaart van de UGent
ruimt plaats voor een nieuw type kaart, die verschillende functies bundelt. De ‘all-in-one’-kaart
werd in de week van 28 oktober voor het eerst
uitgereikt aan de leden van het Bestuurscollege.
Momenteel kunnen de nieuwe UGent-kaarten
gebruikt worden als personeelskaart en als
toegangsbadge, en op termijn zou de kaart
ook als ‘elektronische geldbeugel’ dienen om
bijvoorbeeld een maaltijd te betalen in de
Brug.
Campus

Mocht God ooit in Frankijk gewoond
hebben, dan was het wel in de Provence. En
ik kan hem geen ongelijk geven. Geef maar
toe: wie houdt er nu niet van de zuiderse
atmosfeer met zijn pittoreske straatjes en
fonteintjes, de fraaie landschappen, aardige mensen, heerlijke wijntjes, couleur locale en eeuwige rust, wetende dat de zon en
de geur van vakantie nooit ver weg zijn?
Aix-en-Provence mag dan wel het
toonbeeld zijn van veel van voornoemde
zuiderse bekoring, toch is het niet mijn
bedoeling om uw strot vol te rammen met
fraaie “God in Frankrijk”-toeristenpraatjes.
Cultuurclichés, zij het positief of negatief,
bestaan er immers in alle maten en gewichten, en niet in het minst over de Fransen.
Zo is er bijvoorbeeld het onwrikbare cliché
dat Fransen eigenlijk listige luilakken zouden zijn, geen orde zouden hebben en zich
ontzaglijk chauvinistisch zouden gedragen.
De aloude, ultrabetrouwbare en extreem valide Erasmus-empirie heeft uitgewezen dat al deze clichés in zekere zin
een kern van waarheid bevatten. Fransen
— en in het bijzonder Zuid-Fransen — zijn
vreemde wezens, neem dat maar van mij
aan. Want waar ten tijde van Napoléon
innovatieve strijdmethoden en strategisch vernuft de pijlers van het toenmalige
Franse keizerrijk waren, blijken anno 2010
oeverloze bureaucratie en permanente luiheid tot nationale volkssport te zijn verheven. En hoewel de doorsnee français zich
volkomen bewust is van zijn onterende
incompetentie, toch is hij ervan overtuigd
dat hij alles beter kan. Het land wordt dan
www.schamper.ugent.be

ook niet toevallig geleid door een
man met een ego dat dubbel zo
groot is als zijn broekmaat.
Maar net zoals wij Fransen als
gigantische chauvinisten zien,
vinden zij ons — los van het (al
dan niet terechte) dédain voor
onze Belgische politieke warwinkel
— te koel en afstandelijk, maken ze
ons ongegeneerd tot doelwit in hun
spottende, doch allesbehalve lachwekkende grapjes, en gaan ze strike
bij de gedachte dat Belgen frieten als
hun nationaal gerecht aanzien.
Fransen zijn Fransen en zullen
altijd Fransen blijven. Het zijn gemoedelijke en intieme levensgenieters die de kleine geneugten van het
leven beter dan wie dan ook weten te
appreciëren. Het zijn meesters achter
het fornuis, openhartige spraakwatervallen, maar net zozeer ook wrevelige
ego’s die een zonneslag krijgen bij de
macabere gedachte te moeten werken
of een rechtlijnig gesprek te moeten voeren. Of gefrustreerde chauffeurs, die een
aarzelend verkeersmanoeuvre steevast
vergasten op een oorverdovende claxonnade of creatieve scheldpartij. Kortom,
Fransen zijn het toonbeeld van ambiguïteit. De peetvaders van een imposante
cultuur, de stiefmoeders van een incompetente structuur. Zuid-Frankrijk cultiveert een eigen levenskunst. En geloof het
of niet, maar net dát maakt het leven “met
de franse slag” zo boeiend. Ik denk dat ik
nog een tijdje blijf. Vive la république! ¶

Wie in het verleden een onbetaalde stage
aannam in pakweg Antwerpen, kon niet altijd een campuskaart aanvragen bij de NMBS
om tussen stageplaats en huis te treinen. De
Campuskaart was geldig tussen universiteit
en ouderlijke woonst, maar wanneer het
over stageplaatsen in andere steden ging,
was er onduidelijkheid over het al dan niet
kunnen aanvragen van zo’n treinpas. Vanaf
dit jaar mag je wel een Campuskaart aanvragen voor je onbetaalde stageplaats.
Een kleine vergelijking: wie met een Go
Pass (5 euro voor een enkele reis) tussen
Gent en Antwerpen pendelde voor een
verspreide stageperiode van 25 dagen,
mocht vroeger 250 euro neertellen. Met
een Campuskaart (ongeveer 1 euro enkele reis) komt dat bedrag nog op zo’n
50 euro. Wat nog steeds betekent dat je
50 euro neertelt om ergens onbetaald je
kloten af te draaien, maar kom.
Frank De Winne

Ledebergenaar Frank De Winne
zal op 17 november een eredoctoraat
ontvangen aan de UGent. De kosmonaut krijgt het eredoctoraat als
“een waardering voor de uitzonderlijke prestaties in de ruimtevaart en
zijn buitengewone ingenieursloopbaan” en zal op de ochtend van de
uitreiking een film tonen over “zijn
avonturen in de ruimte” en vragen
beantwoorden van nieuwsgierige
studenten. ¶
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Wetenschap
foto Shiny Things

Frans de Waal,
een bioloog van hoog niveau
Mensen voelen zich graag speciaal, Charles Darwin merkte dat al: de reacties op
zijn On the Origin of Species bleven erg gematigd, maar toen hij enkele jaren in
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex verkondigde dat mensen en
apen een gemeenschappelijke voorouder hebben, stond de wereld op zijn kop.
door Lise Beirinckx
Nu, zo’n 150 jaar later, hebben we het nog
steeds moeilijk om te accepteren dat wij
niets anders zijn dan de zoveelste diersoort
tussen al die andere soorten. De unieke kenmerken die we onszelf toedichten zoals een
moraliteitsgevoel en emoties kennen eigenlijk al een zeer lange evolutie en kunnen we
bij de meeste zoogdieren reeds in één of andere primitieve vorm terugvinden.
Frans de Waal, een Nederlands gedragsbioloog en primatoloog kent alles van dat
soort weerstand. Hij schreef in de jaren ’80
het boek Chimpanzee Politics: Power and
Sex Among Apes waarvoor hij zes jaar lang
chimpansees observeerde en hun gedrag
en sociale structuren vergeleek met die van
mensen. Zijn conclusies waren niet erg
fraai: beide soorten waren meesters in manipuleren en misleiden, al kunnen ze ook
verzoenen en overleggen. De Waal kreeg
hiervoor erg veel tegenwind. Een heleboel
wetenschappers en filosofen vonden het immoreel dat je duidelijke menselijke trekjes
22
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aan dieren toeschreef. Apen praten dingen
immers niet uit, ze vechten het uit en daar is
niets menselijks of beschaafd aan. Toch kon
die kritiek niet verhinderen dat het boek in
no time een bestseller werd.
Zielige walvissen

Ondertussen is Frans de Waal een vaste
waarde binnen de gedragsbiologie. In 2007
werd hij door Time Magazine verkozen in de
top 100 van meest invloedrijke personen ter
wereld. En onlangs kwam hij in Gent spreken
op het Benelux Congress of Zoology.
In zijn nieuwste boek The Age of Empathy:
Nature’s Lessons for a Kinder Society schrijft
de Waal dat empathie geen typisch menselijk kenmerk is , maar dat we het duidelijk
kunnen waarnemen bij andere zoogdieren.
Hiermee mengt hij zich eens te meer in
het debat rond altruïsme, een onderwerp
dat lang veel vraagtekens opriep bij evolutiebiologen. De oorspronkelijke verklaring

hiervoor was groepsselectie: verschillende
individuen van dezelfde soort helpen elkaar
om het voortbestaan van de soort te garanderen. Dat klinkt erg aannemelijk, maar
men moest niet ver zoeken om voorbeelden
te vinden die deze stelling tegenspraken.
Ondertussen weten we al een poosje dat een
individu enkel aan zichzelf denkt en als enige doel heeft om zoveel mogelijk van zijn (of
haar) genetisch materiaal in de volgende generaties binnen te krijgen.
De huidige algemeen aanvaarde hypothese om die duidelijke fenomenen van altruïsme toch te kunnen verklaren is die
van de kin selection. Om het even samen te
vatten: wanneer jij je familieleden helpt,
en daardoor hun overlevings- en reproductiekansen verhoogt, heb je een hogere kans
dat een groter deel van het DNA dat je met
hen deelt de volgende generatie bereikt. Je
moest maar eens onvruchtbaar blijken, dan
heb je tenminste nog een zus die vijftig procent van jouw genetisch materiaal bezit en
www.schamper.ugent.be

Schamper is WANHOPIG OP ZOEK naar wetenschapsredacteurs!

foto Shiny Things

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.

kan doorgeven aan de volgende generatie.
Anderzijds, waarom zou je je iets aantrekken van kinderen die niet aan jou verwant
zijn? Die laat je beter links liggen want alle
energie die je in hen investeert gaat je weinig
opleveren, wat dan weer van weinig empathie en altruïsme getuigt.
Is het idee van empathie die zich ontwikkelt in
het brein nog wel te rijmen met die kin selection
theory?

“Ja, beiden zijn gerelateerd aan elkaar:
ik spreek over empathie als een mechanisme van altruïsme. Vooral bij zoogdieren en
vogels kan empathie een rol spelen in dat
altruïstisch gedrag, bijvoorbeeld als je reageert op iemand die signalen van angst of
pijn uitstuurt. Bij insecten ga je die reactie
echter niet terugvinden. Er bestaan dus ook
vormen van altruïsme die helemaal niets
met empathie te maken hebben. Denk maar
aan bijen die hun nest verdedigen en daarbij
sterven. Dat is wel een vorm van altruïsme,
maar ik kan me niet voorstellen dat daar
veel empathie bij komt kijken, want in feite
is dat gewoon agressief gedrag. Dus altruïsme is zeker niet hetzelfde als een reactie gebaseerd op empathie. Reciproque altruïsme
(als jij iemand helpt, verwacht je daar iets van
terug in jouw voordeel, n.v.d.r.), is de evolutionaire verklaring die het mogelijk heeft gemaakt dat empathie zich als mechanisme
heeft kunnen ontwikkelen. Dat mechanisme
is echter zelf niet noodzakelijk voor verwantschapsselectie. Zo kan je bijvoorbeeld ook
empathie voelen voor een gestrande walvis,
ook al is dat geen verwante familie en verwacht je ook niets terug van dat beest. We
passen er enkel een mechanisme op toe dat
geëvolueerd is, maar dan in een ongebruikelijke situatie.”
www.schamper.ugent.be

Vliegende dino’s
Zowel vogels als zoogdieren hebben het empathiemechanisme, maar hoe zit dat dan met de
reptielen, onze gemeenschappelijke voorouders?

“Ik vermoed dat sommige reptielen dat
mechanisme ook hebben, waarschijnlijk de
reptielen met een vorm van kinderzorg, zoals
krokodillen. Tenslotte is ons empathiemechanisme ook ontstaan uit die kinderzorg.
Bovendien weten we dat ook sommige dinosaurussen goed voor hun kroost zorgden én
dat de vogels nauw verwant zijn met dino’s.
Dus, misschien dat die reptielen die de voorouders van de vogels en de zoogdieren zijn,
de late reptielen eigenlijk, wel kinderzorg
hadden en daardoor dus ook empathie.”
Hoe werkt empathie in het brein juist?

“We denken, maar het is allemaal nog
vrij vaag, dat het zien van iemand in een
heel specifieke emotionele situatie bepaalde
centra in de hersenen activeert als we ons
zelf ooit in een gelijkaardige situatie bevonden. Als jij dus iemand ziet verdrinken en
schreeuwen, dan activeert dat bij jou representaties van dat soort situaties die je zelf
ooit hebt meegemaakt en neem je eigenlijk
ook de toestand aan van die hulpbehoevende persoon.”
U beweert dat er verschillende niveaus van
empathie bestaan. Hoe verhouden die zich dan
tot elkaar?

“Wel, de basale empathieniveaus zijn enkel gebaseerd op motormimicrie (gedrag vertonen dat niet van toepassing is op jezelf maar
op de persoon naar wie je kijkt, zoals ineenkrimpen wanneer je ziet dat iemand anders
een pak rammel krijgt n.v.d.r.) en het aannemen van de emoties die je bij een ander ziet.

Je wordt dus blij wanneer je ziet dat iemand
anders blij is zonder dat je daar zelf een specifieke reden voor hebt. Die emotieoverdracht
heet emotional contagion en die vind je waarschijnlijk terug bij alle zoogdieren. Bepaalde
dieren hebben genoeg hersenpower om daar
bovenuit te stijgen: ze zijn niet enkel betrokken bij de emotie van de ander, maar ze gaan
ook op zoek naar waar die emotie vandaan
komt. Sommige dieren doen dat maar een
beetje, zoals honden, terwijl de hele slimme zoogdieren zoals olifanten, mensen en
mensapen de situatie van een soortgenoot
erg goed kunnen evalueren.”
Emotionele hondjes
Mensen hebben heel lang de neiging gehad
om het altruïstisch gedrag van dieren te negeren,
net zoals het vroeger taboe was om mensen als
dieren te beschouwen. Is dat vandaag nog steeds
zo?

“Het is verminderd. Tien jaar geleden was
men helemaal nog niet klaar om over empathie bij dieren te spreken, emoties bij dieren
werden in het algemeen geminimaliseerd of
ontkend. Dat is nu wel enigszins wat veranderd. In de VS is er natuurlijk nog steeds de
creationistische beweging, die sowieso de
mens boven de dieren plaatsen, maar zelfs
daar is de weerstand om emoties aan dieren toe te dichten sterk aan het afnemen.
In Europa vind je de grootste weerstand
nog bij bepaalde filosofen, en dan vooral in
Frankrijk waar nog steeds de Cartesiaanse
gedachte leeft dat een dieren een soort van
levende machines zijn en dat de mens fundamenteel anders is. Opvallend is dat je die
weerstand nog het meest binnen de academische wereld terugvindt: als je buiten
op straat aan een aantal mensen vraagt of
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W
hun hond emoties heeft, dan zal
99% waarschijnlijk ja antwoorden,
maar stel je die vraag aan een doorsnee psycholoog, dan kan je misschien wel een negatief antwoord
verwachten.”
U waarschuwt ook voor antropomorfisme, hoe kan daar het best mee
omgegaan worden?

“Antropomorfisme is niet echt
een vruchtbare manier om het gedrag tussen mensen en mensapen
te vergelijken en bestuderen. Deze
twee soorten zijn zo nauw verwant
aan elkaar, dat men, telkens die
twee iets vergelijkbaars doen, wel
moet aannemen dat de psychologie
daarachter dezelfde is. Als chimpansees elkaar omarmen en kussen na een gevecht, dan noem je dat
verzoening, een antropomorfe term
waarmee je dus aangeeft dat het
vergelijkbaar is met een verzoening
tussen mensen. Wie het daar niet
mee eens is, moet mij maar eens
bewijzen dat het bij de chimpansee
anders is dan bij de mens. Wanneer
twee zeepaardjes elkaar omarmen
na een gevecht, dan ben ik er weliswaar niet van overtuigd dat dat
noodzakelijk hetzelfde is als verzoening. Mensen en chimpansees
zijn echter nauwer aan elkaar verwant dan een paard en een zebra.
Wanneer die laatste twee hetzelfde
doen in vergelijkbare omstandigheden, dan gaat men automatisch
een vergelijkbare verklaring zoeken,
waarom zouden we dat dan bij mensen en chimpansees niet doen?”

gemeenschap. En als een individu
die regels overtreedt, dan kunnen
er straffen volgen. Ik vermoed dus
dat apen niet denken in termen van
goed of slecht gedrag, maar eerder
in termen van aanvaardbaar of onaanvaardbaar gedrag. De regels die
mensen maken sluiten aan bij de
emoties die we al hebben. Wanneer
een psychopaat bijvoorbeeld zijn
zusje slaat en ze begint te huilen,
dan kan hem dat niets schelen.
Psychopaten hebben namelijk geen
reacties op de emoties van anderen en het is veel moeilijker om zo’n
kind te leren dat slaan niet mag.
Wanneer je dat aan een kind vertelt
dat wel gevoelig is voor de emoties
van anderen, dan vertel je ze eigenlijk iets dat ze al weten.”
Empathie zit dus blijkbaar al heel
lang in ons zoogdierbrein genesteld.
Waarom bestaat er dan toch nog zoveel
geweld binnen soorten?

“Die empathie is er wel, maar dat
wil niet noodzakelijk zeggen dat die
altijd wordt toegepast en dat die altijd sterker is dan onze competitieve
neigingen. Mensen zeggen dan: ‘Hoe
kunnen die chimpansees empathie
hebben als ze mekaar soms afmaken?’ maar die vraag geldt evengoed
voor de mens zelf. Wij maken elkaar
onder bepaalde omstandigheden

“Ik geloof niet dat chimpansees
op gemeenschapsniveau regeltjes
bediscussiëren zoals wij dat doen.
Ze zetten echter wel hun limieten
op wat ze accepteren binnen hun

foto JVDD

Als empathie een zeer oud mechanisme in ons brein is, is het dan niet wat
voorbarig om te stellen dat wij, mensen,
goed en kwaad hebben “gemaakt” en
in regeltjes gegoten om tot een leefbare
samenleving te komen? En kan je dan
bij dieren ook zien dat ze dergelijke regeltjes hebben?

“Mensen
zeggen: ‘Hoe
kunnen die
chimpansees
empathie hebben als ze mekaar soms afmaken?”, maar
die vraag geldt
evengoed voor
de mens zelf.”

ook kapot terwijl niemand ontkent
dat mensen empathie hebben.”
Egoïstische altruïsten?
Denkt u dat dieren ook andere gevoelens hebben die we tot nog toe enkel aan onszelf toedichten, zoals een
schuld-of schaamtegevoel?

“Laatst was er een wetenschapper die stelde dat schaamte, zoals
mensen het uitdrukken, alle tekenen heeft van onderdanig gedrag
en dat laatste kennen we ook bij
andere dieren. Misschien zijn er dus
wel emoties waarvan wij denken
dat ze typisch menselijk zijn, maar
die, wanneer je dieper kijkt, voor het
hele dierenrijk gelden. Al denk ik
niet dat een chimpansee zich schuldig gaat voelen over iets wat hij tien
jaar geleden heeft gedaan.”
Is altruïsme niet een soort van egoïsme? Mensen voelen zich vaak beter als
ze iemand geholpen hebben, is dat dan
nog wel empathie?

“Zoals de natuur een hele hoop
beloningen geïnstalleerd heeft voor
eten, voor seks of voor kinderen zogen, bestaat er ook een soort inwendige beloning voor ‘iets goeds doen’.
Iets wat je geacht wordt te doen, dat
maakt de natuur belonend en dat
geldt waarschijnlijk ook voor altruïstisch gedrag. Zelfzuchtig zou ik
dat niet noemen. Als jij hier op de
grond valt, heb ik twee mogelijkheden: ofwel help ik je recht en bel een
ambulance ofwel denk ik: ‘zoek het
maar uit’. Wanneer men stelt dat de
helpende reactie zelfzuchtig is, zijn
de twee verschillende reacties zelfzuchtig en dat lijkt me een simplificatie. Uiteindelijk worden al onze
acties dan egoïstisch en hoeven we
dat woord niet meer te gebruiken
want dan is het niet meer informatief. Dus zelfs al krijg ik een soort
van goed gevoel door jou te helpen,
ik zou dat toch zeer sterk onderscheiden van de echte zelfzuchtige
reactie. Laten we het gewoon een
‘altruïstische reactie met voordelen’
noemen.” ¶

Frans De Waal.
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•••
Gelukkig kennen we nog een drug
die wat minder schadelijk is voor de
samenleving: verliefdheid. Dat verliefd zijn niet enkel als drug werkt
maar ook als pijnstiller, bleek onlangs nog uit onderzoek van de pijndeskundige Sean Mackey en van de
psycholoog Arthur Aron. Ze nodigden vijftien pas verliefde studenten,
acht mannen en zeven vrouwen, uit
in hun laboratorium. Daar lieten ze
hen een foto van hun geliefde zien en
een foto van een even aantrekkelijke
kennis van hetzelfde geslacht die ze

•••
Dat die verliefde gevoelens weliswaar ook nadelig kunnen zijn voor
de portemonnee blijkt uit de doctoraatsverhandeling van Kim Janssens
(KUL): mannen die in het gezelschap
verkeren van enkele bevallige deernes hebben meer oog voor luxeproducten dan mannen die samenzitten
met seutig geklede vrouwen. De helft
van de 130 onderzochte mannen
werd begeleid door een opgemaakte jongedame op hoge hakken, in
een strak topje, minirokje en met
de haren los. De andere — minder
fortuinlijke — helft kreeg assistentie door diezelfde jongedame, maar
met deze keer de make-up en decolleté ingeruild voor een brilletje op de
neus en een saaie bloes. Alle mannen
kregen telkens één seconde lang zes
verschillende voorwerpen te zien,
die ze achteraf moesten opschrijven.
Daaronder een paraplu of een kam,
maar ook een dure auto. “De mannen die een relatie hadden, bleken
daarbij niet beïnvloed door de aanwezigheid van de jongedame”, vertelt Kim Janssens in De Standaard.
“Maar de mannen die te maken hadden gekregen met het verleidelijke
meisje én vrijgezel waren, lijstten
opvallend meer het luxeproduct op”.
De verklaring kan je terugvinden in
de evolutionaire biologie: mannen
die een jonge knappe vrouw ontmoetten zouden de neiging hebben
om te tonen dat ze er financieel goed
voorstaan. Vandaar dat op beurzen
of autosalons luxeproducten wel vaker worden aangeprezen door aantrekkelijke meisjes.

foto Photocarsonline.com

ongeveer even lang kenden, maar
waarvoor ze géén romantische gevoelens hadden. Intussen werden
ze onder een fMRI-scanner gelegd
en kregen ze een apparaat in hun
handen gestopt dat heel heet kon
worden en hen steeds meer pijn bezorgde. En wat bleek? Tijdens het kijken naar de foto van de geliefde was
het patroon van hun hersenactiviteit
helemaal anders en voelden ze significant minder pijn.

•••
Wie de luxeproducten en het
vrouwelijk schoon een beetje beu is,
kan binnenkort naar Mars emigreren. NASA onderzoekt immers de
mogelijkheid om andere planeten
te koloniseren. Het project werd
‘Hundred Years Starship’ gedoopt
en er zijn al plannen om astronauten naar Mars te sturen. Omdat de
kosten voor een terugreis te groot
zijn, zouden ze daar wel voor altijd
moeten blijven. Vanop aarde zouden
voedselvoorraden toegestuurd worden, maar op lange termijn zouden
de ruimtepioniers zelf voor voedsel
en water moeten kunnen zorgen.
“We moeten terug risico’s durven
nemen, net zoals grote ontdekkingsreizigers als Columbus dat destijds
deden”, klinkt het bij wetenschapper
Paul Davies in Journal of Cosmology.

foto Astrosurf.com

foto Rick Forgo

In onze vorige editie hadden we
het al uitgebreid over alcoholgebruik
bij studenten. Heden blijkt dat alcohol meer schade toebrengt dan om
het even welke andere drug. Althans
volgens een studie van prof. David
Nutt, voormalig drugsraadgever van
de Britse regering . In het nieuwe systeem dat hij ontwikkelde, gaf hij niet
enkel een score aan de mentale en
fysieke gevolgen van elke drug, maar
legde hij ook de nadruk op de schadelijkheid voor de samenleving. De
sociale impact, de schade aan het
milieu en de gezondheids- en gevangeniskosten werden bij vorige classificaties immers vaak over het hoofd
gezien. Toen alles werd samengeteld, bleek drankmisbruik drie keer
zo schadelijk te zijn als cocaïne of tabak en zelfs acht keer zo schadelijk
als ecstasy.

•••
Wie liever wat met zijn voeten
op de grond blijft, kan op 17 november ook gewoon naar de JozefPlateaustraat afzakken voor het
verjaardagsfeestje van de 175 jaar
oude ingenieursopleiding. Frank De
Winne komt er zijn eredoctoraat in
ontvangst nemen en vertelt er over
zijn ruimte-avonturen (zie ook blz.
21). ¶

Wetenschapskort

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

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Word jij ook zo mistroostig als je naar
buiten kijkt? Ohja, de herfst is een mooi seizoen, met al haar kleurenpracht en romantisch neerdwarrelende bladeren. Zolang je
niet verrast wordt door een stortbui of er
plots een kastanje op je hoofd valt. Des te
meer een excuus om de cultuurcentra op te
zoeken en lekker knus te genieten van wat
muziek of drama. Hoewel, ‘knus’ …
Concert

Podium

Gent verwent de cultuurfanaat met een
erg uitgebreid aanbod van theater deze
maand. Zo leek Het Experiment (12 november, Bij de Vieze Gasten) ons wel interessant: Henk Rijckaert construeert nieuwe

foto Christophe Brysse

In de Video kan je sowieso altijd terecht
voor fijne optredens, maar deze maand
springen New Found Land (14 november)
en Head Full of Flames (15 november) er
wel uit. Eerstgenoemden zijn afkomstig
uit het hippe Zweden en brengen heerlijke
zorgeloze popmuziek. Als zij je opgewektheid en energie niet weten aan te wakkeren, dan weten we het ook niet meer. Head
Full of Flames is van Belgische bodem en
hebben als voornaamste invloeden artiesten zoals Elliott Smith, Nick Drake en Sufjan
Stevens. Ideale herfstmuziek, met andere
woorden.

De Charlatan komt dan weer met een
nieuw concept: The Big Next, waarin ze muzikale nieuwelingen de kans geven om hun
kunnen te tonen. Bij deze eerste editie (op
9 november) zullen Blackie & the Oohoos
en Beach Fossils het podium sieren. Beide
bands roepen wel eens graag spookachtige
en feeërieke sferen op. De ene op een meer
grimmige manier, de andere houdt het liever zweverig. Hou je van iets stevigers? In de
Handelsbeurs zal het legendarische Monster
Magnet (17 november) je trommelvliezen
kapot scheuren. Deze vertegenwoordigers
van de stoner rock behoren tot de muzikale
helden van de broertjes Dewaele. Benieuwd
wat ‘stoner rock‘ wil zeggen? Volg dan de
wietwalm die je vanuit de Handelsbeurs tegemoet zal komen.

waarheden aan de hand van allerlei leugens.
Dat doet hij om terug te keren naar zijn liefde voor de wetenschap, terwijl hij zijn passies tracht achterwege te laten. Heb je je
altijd afgevraagd hoe je populair kan worden
en succes oogst? Op 12 november zal de comedyvoorstelling V.I.P. van Gino Sancti in
de Minardschouwburg de nodige geheimen
prijsgeven. Hoe moeilijk kan het ook zijn?
True West toont het verhaal over twee
broers die tegenover elkaar staan in een
schijnbaar verloren wereld. Oorspronkelijk
van de hand van Sam Shepard, deze keer
gebracht door het onafscheidelijke koppel
Stany Crets en Peter Van den Begin. In de
Minnemeers brengt Theater Malpertuis het
stuk Send all your horses (18 en 19 november), waarin een meisje op zoek gaat naar
haar zogenaamde tweelingzus, maar verstrikt raakt in haar eigen droomwereld. De
queeste naar volwassenheid en identiteit
wordt naar voren gebracht door een mix van
film, muziek en theater.
Expo

Ben je die rompslomp aan de SintNiklaaskerk en Sint-Baafskathedraal ook
beu? Tot 31 december kan je in het stadhuis bekijken wat de werken nu eigenlijk
inhouden en wanneer je eindelijk zonder
bemodderde schoenen de pleinen kan overlopen. Het project KoBra toont in verschillende maquettes de heraanleg van het Emile
Braunplein en de Belfortstraat. Eigen suggesties kan je trouwens ook indienen.
In het S.M.A.K. vind je ook wel eens leuke
tentoonstellingen. Tegenlicht (nog tot 21
november) is er zo een. Wat begon met het
concept van de factories, waarbij een jonge
beeldende kunstenaar en een auteur de confrontatie aangingen met een werk uit de
Ceracollectie, is nu uitgegroeid tot een heus
project. Aan de hand van een forse tafel wordt
een groot werkvlak gecreëerd waarrond de
kunstenaars en schrijvers de relaties tussen
literatuur en kunst in vraag gaan stellen. ¶

Blackie & the Oohoos, op 9 november in de Charlatan.
www.schamper.ugent.be
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Jonge
Wolven
in de achtervolging van haar minnaar
in Sanremo), maar creëert zo een afstand tussen kijker en personages.
En dat houdt hij vol tot de theatrale,
adembenemende apotheose je aan
het eind toch bij de strot grijpt.
L’Illusioniste, naar een script van
Jacques Tati, daarentegen grijpt niemand bij de strot. Niks aan deze geanimeerde film is bovendien theatraal
of adembenemend. Een goochelaar
op retour ontvlucht de leegstromende Parijse theaters, zoekt zijn heil in
Schotland en lijkt dat min of meer
te vinden in een meisje dat hij onder
zijn hoede neemt. Maar net als Io sono
l’amore moet ook L’Illusioniste het van
de visuele pracht hebben en ook van
een zekere tijdloosheid. Daar blijft
het spijtig genoeg bij, wat L’Illusioniste
betreft. Daar waar tussen Milaan en
Sanremo de grote gevoelens van het
scherm spatten, is ingetogenheid het
codewoord ter hoogte van Edinburgh.
Met z’n fijne plaatjes, gemoedelijke
tempo en ingetogen humor slaagt regisseur Sylvain Chomet — zijn vorige
film is het bejubelde Les triplettes de
Belleville uit 2003 — er evenwel niet in
om van dit niemendalletje een topper
te maken. Maar van niemendalletjes
valt best te genieten. ¶

foto Oona Smet

RDW Als was
het om van bij
het begin te stellen
dat dit een verhaal is van alle tijden,
zijn er in de eerste twintig minuten
van Io sono l’amore geen verwijzingen naar ons moderne tijdsgewricht.
De besneeuwde tramrails, het huispersoneel en de klassieke inrichting
van het huis van de steenrijke familie
Recchi lijken uit lang vervlogen tijden
te stammen. De boodschap is onmiskenbaar: (onmogelijke) liefde is van
alle tijden, kent rang noch stand, geslacht noch afkomst. De vertelling is
bovendien passioneel, gecombineerd
met een knappe regie en met een flitsende fotografie die doen sidderen en
beven, maar — let wel — géén empathie toestaan, noch voor de protagonisten van de onmogelijke liefde,
noch voor de ondernemerszoon die
voelt dat hij zijn moeder en het familiebedrijf verliest. Een handicap? Net
niet: in de onderkoelde familie leeft
niemand mee, maar allen sjacheren
en houden de schone schijn op. Dat
doen de Recchi evenwel in stijl, en
regisseur Luca Guadignino zet dat
perfect in de verf. Hij overdondert
de kijker met prachtige shots (zie
de getormenteerde moeder (Tilda
Swinton) op de Milaanse Duomo of

«

Io sono l’amore

Film

SL Een jonge modeontwerpster deze
keer in Jonge Wolven: de 21-jarige Julie
Van Den Berghe. Haar studiekeuze –
Mode aan het KASK in Gent – lijkt op
het eerste gezicht weinig te verrassen.
“Ik had noch een technische richting gevolgd, noch ervaring met een naaimachine. Ik zou eerder zeggen dat ik altijd al
gefascineerd was door het aankleden van
mensen. Die passie is nu pas volledig tot
uiting gekomen. Het was niet vanzelfsprekend om plots Mode te gaan studeren,
maar voor mij is het volledig juist.” Met
haar collectie die ze vorig academiejaar
als tweedejaars presenteerde (zie foto voor
een voorbeeld), trok Van Den Berghe zelfs
de aandacht van de hopeloze hipsters van
Vice Magazine. Het tijdschrift schonk
uitzonderlijk aandacht aan de creaties uit
haar jaar, temeer omdat de hogere jaren
niet genoeg in de smaak vielen. Om haar
artistieke integriteit te behouden, volgt
Van Den Berghe nauwelijks modetrends:
“Voor inspiratie grijp ik eerder terug naar
beeldende kunstenaars of fotografen. Ik
ben wel voor de visie van modeontwerper
Hussein Chalayan, omdat hij de grens
tussen architectuur en mode aftast. Mode
is meer dan gewoon kleertjes maken.” ¶

foto Lise Eelbode & Joost Vanderdeelen
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“De stad is lelijk en grijs,
maar zit vol talent”
Op zoek naar de graffitiscene in Gent
28
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Ze kruisen zo vaak je pad, de tags, de throw-ups en de pieces. Schipperend tussen
vandalisme en legaliteit komen en gaan de graffiti en street art op menige muur in
Gent. Maar een kleine blik voorbij deze waas van vluchtigheid en anonimiteit toont
een scene met haar driften, passies, principes en doorzettingsvermogen.
door Simon Leenknegt en Bart Bruneel
Graffiti is in principe zo oud als
de mens zelf. Tenminste, als je tienduizenden jaren oude grotschilderingen erbij rekent. Ook van de
oude Grieken en Romeinen zijn
voorbeelden van satirische of scabreuze kriebels en krassen in muren
gekend. Maar de graffiti zoals wij
ons die vandaag voor de geest brengen bij het horen van het woord,
kent haar opkomst in Philadelphia
en New York vanaf de jaren zestig en
zeventig van vorige eeuw. Sindsdien
heeft het spuitfestijn zich over zowat de hele wereld verspreid. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat
het woord ‘graffiti’ een heel diverse
lading van vormen, kleuren, formaten, media en contexten dekt. Zelfs
de iconische spuitbus wordt niet
noodzakelijk gebruikt, getuige het
fenomeen van lichtgraffiti, waarbij men met een gevaarlijke laser
(Tomorrowland-stijl) en een computer een heel flatgebouw kan taggen.
Half-assed

In Gent worden de style wars
nog uitgevochten met spuitbus of
marker. Een aantal centrale figuren
uit de Gentse scene zijn Bue, Roa
en Resto, wiens taferelen je ongetwijfeld al bent tegengekomen —
denk maar aan Bues werk aan de
Marimain en Het Salon of Roa’s
afbeeldingen van raven of zwijnen.
“Bue, Roa en ik zijn vrienden die
regelmatig samen spuiten”, vertelt
Resto. “We houden ons vooral bezig met street art. Meestal vragen
we muren aan bij mensen of gaan
we naar verlaten panden klaar voor
de sloop. Zo heeft niemand problemen met ons werk.” Deze jonge
www.schamper.ugent.be

graffitikunstenaars maken een subtiel onderscheid tussen enerzijds
graffiti en anderzijds street art,
waar zij meer in geïnteresseerd zijn.
Resto, Bue en Roa willen iets constructievers doen dan doordeweekse vandalenstreken. Met hun pieces
— de grote en arbeidsintensievere
graffitiwerken — willen ze de lelijke en verwaarloosde muren van
de stad een tweede leven geven. Die
goede bedoelingen worden hen echter niet altijd in dank afgenomen.
El Topo kwam drie jaar geleden uit
Zuid-Amerika naar Gent en raakte
snel ingeburgerd in de Gentse graffitiscene. Onlangs werd hij door de
politie betrapt tijdens het opleuken
van een elektriciteitskabine. El Topo
licht zijn motieven toe: “Ik spuit
graffiti op muren die toch al kapot
zijn en vol tags staan. Als niemand
dat opkuist, waarom zou ik het dan
niet kunnen verbeteren? Ik doe dat
voor niks. Ik kuis wat swastika’s op
en toch krijg ik drie maanden voorwaardelijk en een boete.”
Maar hoe verhoudt de Stad Gent
zich tot graffiti? Er is de Graffiti
Jeugddienst vzw, die projecten opzet om jongeren in contact te brengen met graffiti. Tegelijk werken ze
nauw samen met de Dienst Lokale
Preventie en Veiligheid — bij menig student bekend van de actie Kot
op slot en de ‘afgelast’-stickers op
wildgeplakte posters. De Spraydayz
zijn workshops waarin de vzw beginnelingen laat begeleiden door meer
ervaren graffitiartiesten. De jeugddienst nodigt ook jaarlijks een resem
nationale en internationale spuitgasten uit op een graffiti jam om ze
op toegewezen muren hun kunsten
in de verf te laten zetten. Daarnaast

“Ik kuis wat
swastika’s op en
toch krijg ik drie
maanden voorwaardelijk en
een boete.”

kan graffitiminnend Gent haar creatieve ei kwijt in de twee legale zones,
namelijk de Werregarenstraat en de
muur onder het Keizerviaduct. Het
aanbod voldoet echter niet aan de
vraag. El Topo: “Er zijn slechts twee
legale muren, maar dat kunnen er
veel meer zijn. Het is frustrerend
om je werk in die zones te zetten
en dan een dag later te ontdekken
dat er al iets is over gespoten. Het
is half-assed: je organiseert jams
voor iedereen en maakt mensen
warm voor graffiti, maar dan maak
je er nauwelijks plaats voor vrij. De
Graffiti Jeugddienst kan ook meer
projecten organiseren, zoals tentoonstellingen. Eén jam per jaar en
een honderdtal workshops zijn niet
genoeg. Er moeten ook mensen in
de vzw werken die echt met graffiti
bezig zijn.”
Voortrekkersrol

Gent speelde een belangrijke rol
in de ontwikkeling van graffiti in
België. Na Amsterdam en Parijs was
Gent de eerste stad in Europa waar
het fenomeen voet aan wal kreeg,
aldus een éminence grise van de
Gentse scene. “In het midden van
de jaren tachtig is graffiti hier opgekomen”, vertelt de anonieme legende. “Vanuit New York kwamen er
boeken en videofilms overgewaaid
zoals Style Wars (een film uit 1983
van Tony Silver en Henry Chalfant,
n.v.d.r.). Amsterdam was toen de
enige stad in Europa die vol stond
met graffiti. Door dat te zien, kreeg
ik echt een drive. Het is in Gent begonnen met tags en throw-ups (een
werk dat het midden houdt tussen
een tag en een piece. Bestaat meestal
Schamper 494
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uit snel te spuiten letters met een eenvoudige
contour, n.v.d.r.). Dat was vooral omdat de
spuitbussen toen duur, moeilijk te vinden
en van slechte kwaliteit waren.” Graffiti
wordt vaak onlosmakelijk met hiphop geassocieerd. In Europa is dat niet noodzakelijk
het geval. De anonieme overlever van de old
school getuigt: “Er zijn veel mensen die zich
zowel interesseren voor graffiti en hiphop.
Maar hier in Europa hangt graffiti wel meer
samen met kunstscholen en grafisch ontwerpen. In New York is graffiti vooral iets dat uit
de getto’s komt”. Hij nuanceert ook het idee
van een samenhangende scene in Gent: “In
vergelijking met Parijs of Brussel nu, zijn er
niet echt veel crews in Gent. Er zijn veel individuele spuiters die hun bijdrage leveren
en extreemrechts en -links doen ook vaak
aan graffiti.” Onder die spuiters bevinden
zich veel studenten. Resto: “Met de komst
van nieuwe studenten eind september, zie je
meteen nieuwe tags opduiken.”
Na de eerste boom in de jaren tachtig,
loste een nieuwe generatie de wacht af. De
éminence grise: “In de jaren negentig was
een andere kliek bezig met graffiti. Toen begon het ook echt door te breken in Brussel
en in Antwerpen. In 1987 kwam je in Gent
uitgewerkte pieces tegen, terwijl je in Brussel
slechts een paar tags kon zien. Het werd
ook veel professioneler in de jaren negentig.
We kregen betere spuittechnieken tot onze
beschikking. Er kwamen legale plaatsen
om te spuiten en er waren meer

opdrachten.” En hoe zit het dan met de huidige generatie? “Graffiti wordt nog altijd niet
volledig geaccepteerd”, zegt de oudgediende
van de Gentse scene, “het wordt momenteel
gekanaliseerd: op een afgebakende plaats tolereert men het en al de rest moet onverbiddelijk weg.” Een evolutie die daar nauw mee
samenhangt is de toename van de preventiemaatregelen. In tegenstelling tot vroeger gaat
de politie nu gerichter op zoek naar illegale
graffitispuiters en gaat men vaker en sneller
volgespoten muren egaal herschilderen.
Hard werk

Op het vlak van de graffitistijlen ziet
men de laatste jaren een sterke dynamiek.
“Vroeger had je een stijl per stad”, zegt Resto.
“Toen kon je nog duidelijk zeggen wat uit
Berlijn, New York of Gent kwam. Door het
internet is er veel meer onderlinge communicatie en zien jongeren veel sneller andere
stijlen. Dat pikken ze dan op, waardoor ze
zich vlugger kunnen ontwikkelen en waardoor je in elke stad meerdere, verschillende
stijlstromingen krijgt. Sommigen zijn bezig
met characters (figuratieve graffiti, n.v.d.r.),
anderen dan weer met stencils of met letters.” De stijl van Resto, Roa, Bue en El Topo
valt onder de characters en beroept zich
slechts weinig op woorden. Omdat hun actieterrein zich vooral op legale muren en verkrottende panden bevindt, kunnen ze meer
experimenteren en op grotere formaten
werken. Dat actieterrein is ook

internationaal geworden. Resto: “Ik, Bue
en zeker Roa zitten vaak in het buitenland.
Waar je vroeger naar Antwerpen of Brussel
zou gaan om te spuiten, ga je nu bijvoorbeeld naar Barcelona. Hoe meer je jouw
werk kan verspreiden, hoe beter. Dat is net
als met reclame.”
Eindigen doen we met het begin. “Ik ben
rond mijn veertiende begonnen met graffiti
door vrienden”, vertelt El Topo. “In het begin gaat het om de band die je met je maten
hebt: je doet dingen die je gevaarlijk en grappig vindt. Veel nadenken zit daar niet bij. Het
waarom van graffiti is altijd de laatste vraag.
In mijn geval is het begonnen als een groepsgebeuren, maar je hebt er evenzeer die als loner starten en het niet doen omwille van de
peer pressure. Meestal zijn die zelfs de beste.”
Maar tussen een onbeholpen uk en een maker van masterpieces ligt een lange weg. Van
de vele pubers die hun plezier in graffiti vinden, blijven er slechts weinigen echt gepassioneerd bezig. El Topo: “ Van mijn veertiende
tot mijn achttiende was graffiti gewoon iets
leuks. Om te bereiken waar ik nu zit, moest
ik nog hard werken. En ik voel dat ik nog kan
verbeteren. Achteraf krijg je er wel enorm
veel voldoening uit. De stad is lelijk en grijs,
maar zit vol talent. Dat talent kan de straat
kleuren.” ¶

ill. James Ensor

Het afgelopen jaar was James Ensor hot. Hij mocht de muren kleuren van tentoonstellingen in
het MoMA (Museum of Modern Art) in New York en deze van het Musée d’Orsay in Parijs. Ook
het MSK (Museum voor Schone Kunsten) en het S.M.A.K. toonden belangstelling en sloegen de
handen ineen. Het resultaat: ‘Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst’. door Anemoon Soete
Philippe Van Cauteren en Robert Hoozee — de artistieke directeurs van respectievelijk het S.M.A.K. en
het MSK — doken voor deze tentoonstelling rond James
Ensor (1860 – 1949) als min of meer eensgezinde geesten uit hun denktank. Dit project staat mijlenver af van
de discussies die enkele jaren geleden werden gevoerd bij
een gezamenlijk ticket voor de tentoonstelling rond Paul
McCarthy in het S.M.A.K. en British Vision in het MSK.
Maar dat het plein nog lang niet het enige is dat de belegen kunst in het MSK van het hedendaagse S.M.A.K. afsplitst, stond af en toe te lezen op het gezicht van Hoozee
op de opening van Hareng Saur. Toch proberen ze als verenigde krachten de vergelijkingen die je vroeger enkel in
catalogi vond, nu voor je ogen uit te stallen.
Biljartende skeletten

Geschaard rond het idee ‘Wat ná de kunst van Ensor?’
(de ‘art Ensor’ ofte ‘Hareng saur’ op zijn Frans uitgesproken) vinden we in de musea een diverse verzameling van
werken. Enerzijds zijn dat kunstwerken van de Oostendse
meester zelve en anderzijds zijn er projecten van hedendaagse kunstenaars uit alle uithoeken van de wereld. Zo
is het van de woordspelletjes van Ensor maar een kleine
stap naar de werken van Raymond Pettibon die even
graag met woorden goochelt.
Hoewel Ensor dit jaar zijn 150e verjaardag kan vieren,
staat vast dat zijn nalatenschap nog steeds actueel is. Bij
zijn Bien faire et laisser rire (1939) kunnen we ons al snel
koppen uit de Belgische politiek voor ogen halen. Zelfs
religie blijft zich manifesteren in het dagelijks leven,
hoewel nu lichtjes anders dan vroeger. Tijdens de feestelijke opening van Hareng Saur afgelopen weekend vond
Ensors meesterwerk De intrede van Christus in Brussel
(1888 – 1898) — dat helaas niet in België te zien is — zijn
herrijzenis in de processie die Jozef Legrand op poten
stelde. “Ik wil weg van het gewone. De gedachte ‘dit kan
niet’ moet erbij horen”, lichtte de kunstenaar ons toe.

Met deze uiterst verhelderende uitleg zien we zijn houten protestborden, die dus geen protest inhouden, nog
voor onze ogen dansen.
Un hareng saur

Nu was Ensor niet enkel schilder en tekenaar, maar
ook schrijver, filosoof en zelfs muziekcomponist. Hoozee
vat het samen: “Hij is alles tegelijk”. Toch was Ensor altijd een beetje apart. Nu lijkt hij toch zijn weg gevonden
te hebben naar de ‘gewone’ huiskamer, gezien het grote
aantal werken uit privécollecties. Of de man van de maskers blij zou zijn geweest met de getatoeëerde varkensvellen van Wim Delvoye in de tentoonstelling is nog
maar de vraag. Ensor kantte zich immers geducht tegen
dierenmishandeling. Naast de varkensvellen, zien we de
geraamten die zo typerend zijn voor Ensors schilderijen
op verschillende manieren terugkeren in het werk van
de andere kunstenaars. Op Hareng Saur bespeurden we
zelfs werk van René Magritte. Meer bepaald gaat het
over het schilderij Hongersnood uit zijn période vache,
wat qua stijl nogal verschilt van zijn algemeen bekende
surrealistische werk. Magrittes schilderij staat zeker niet
mis tussen de bijna cartooneske etsen van Ensor.
Verderop hangt opvallend onopvallend het schilderijtje Skeletten bekvechten om een haring te midden van
kolossale werken. Eens weg van het MSK, treffen we in
het S.M.A.K. de hedendaagse kunst aan. Het is bijna alsof ze uit het S.M.A.K. “Het is stil aan de overkant” willen
roepen door een film van Eija-Liisa Ahtilade over menselijk drama af te spelen, waarbij in elke uithoek geweerschoten weerklinken. We geven toe dat Hoozee een punt
had: “Bij Van Gogh of Matisse is het af, bij Ensor leeft de
spanning nog”. ¶
‘Hareng saur: Ensor en de hedendaagse kunst’,
nog tot 27 februari in het MSK en het S.M.A.K.
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Hareng Saur: Ensor in MSK en S.M.A.K.

Tes mijne coté
aka 9000
Turkse Gentenaar levert
nieuw Gents anthem

De vele hits op YouTube liegen
er niet om: 9000 van de Gentse
rapper Fatih mag stilaan het
nieuwe anthem van Gent worden genoemd. Enige oefening
op de Gentse tongval kan alvast
helpen. Fatih beschrijft op zijn
debuutalbum met scherpe raps
en pompende beats het leven in
de quartiers chauds van
de stropstad.
door Kirsten Noben
en Magalie Lagae
Zat rappen er al van jongs af aan bij jou in?

“Ik ben eigenlijk al heel mijn leven met hiphop bezig, in het begin vooral als fanatiek luisteraar. Dat begon op mijn achtste, en op mijn twaalfde ben ik zelf
beginnen te rappen door rijmpjes te schrijven. Maar
het is pas sinds twee jaar dat ik serieus bezig ben. Vijf
jaar geleden heb ik wel eens geprobeerd iets op te nemen bij Dusk Productions in Gent, maar het is nu pas
met Rauw en Onbesproken (een Gents hiphopcollectief, n.v.d.r.) dat ik écht aan het rappen ben. Eigenlijk is
het allemaal begonnen op de honderd dagen van mijn
middelbare school. Ik rapte op de show die dag en het
publiek werd zot. Ik dacht: Misschien moet ik dat wel
meer doen! (lacht) Door omstandigheden lukte dat toen
niet, maar nu heb ik daar wel de tijd en de ruimte voor.”
Luister je zelf ook naar rap of kan commerciële hitparadepop er ook wel in?

foto Joost Vanderdeelen

“Ik heb een heel brede muzieksmaak. Het is vooral rap, maar ik kan alles appreciëren zolang het maar
goed is. Hiphop blijft wel mijn favoriet, want het is zowat het enige genre dat de stem laat horen van mensen
die anders niet gehoord worden. Het is volgens mij de
meest sociaal geëngageerde muziekvorm die er is.”
Je bent een student sociologie. Is er een link tussen je opleiding en je teksten, die vaak maatschappijkritisch zijn?

“Het heeft vooral te maken met de manier waarop
ik opgegroeid ben. Zowel mijn keuze van opleiding als

mijn teksten zijn geïnspireerd op wat ik gezien heb rondom me. Ik ben opgegroeid in
het Rabot, een van de wijken in Gent die wel
wat sociale problemen heeft. Ik begreep niet
wat ik daar allemaal zag als kind. Ik wou dat
begrijpen en ik denk dat ik vanuit die achtergrond en interesse voor sociologie heb gekozen. Dat ik half-Turks en half-Belgisch ben,
zit er ook wel wat voor tussen. Dat identiteitsconflict, al de vragen die ik had, en het
feit dat ik wat in de knoop zat met mezelf
hebben me in de richting van sociologie
geduwd. Het heeft ook geleid tot teksten
schrijven, die vaak een soort van zelftherapie zijn. Het vertrekt allemaal vanuit mijn
persoonlijkheid.”

rauw en recht voor de raap mijn zeg doen. Ik
heb puur geschreven wat er in mijn hart zat,
zonder iemand te willen provoceren.”

te kennen.’ Dat toont aan hoe dom die mannen nog altijd zijn. Maar we hebben dus een
beetje van die domheid geprofiteerd.”

We hoorden Rauw en Onbesproken al op
StuBru, jullie stonden ook op de Gentse feesten en
wonnen bovendien De Beloften dit jaar. Hebben
jullie ambities die verder reiken dan stad Gent?

In 9000 plakken jullie ook stickers overal in
Gent, wat willen die zeggen?

“Wij hadden echt deelgenomen aan De
Beloften met de gedachte van: ‘Gasten, dit
winnen we sowieso nooit’ en enkel met het
voornemen om ons eens goed te amuseren
op dat podium. Maar als er zich kansen aanbieden, waarom niet? Maar ikzelf heb nooit
de ambitie gehad om de rap scene te veroveren en beroemd te worden. Zo ben ik niet.”

Rauw en recht voor de raap

Dus nu ben je zowel bezig met Rauw en
Onbesproken als met je soloproject?

Sinds april is je debuutalbum Contradictio in
Terminis uit. Had je daarvoor al iets uitgebracht
in groepsverband of was een soloalbum een logische eerste stap voor jou?

“Neen, dat vormt eigenlijk één geheel.
Mijn solocarrière valt onder Rauw en
Onbesproken. Met dat collectief zijn we nu
bezig aan een kluizenaarsmixtape: we gaan
ons een week opsluiten in een huis en samen teksten schrijven. Zelf zal ik daar niet
veel aan kunnen meewerken, want ik ben nu
vooral met mijn masterproef bezig. Ik moet
mijn prioriteiten stellen. Ik heb mijn dromen
en er is de realiteit. Nu moet ik voor die realiteit gaan. Ik ben student en werk doorheen
de week, en dat zijn nu voor mij de hoofdzaken. Muziek blijft voor mij een hobby, die
nooit de overhand zal nemen. Iemand anders doet karate om zijn agressie kwijt te raken. Dit is mijn manier.”

“Rauw en Onbesproken is begonnen als
een label waar ik bij opgenomen heb. Ik
heb meegewerkt aan een nummer op de cd
van Renz, iemand van ons hiphopcollectief.
Maar Contradictio in Terminis is echt het eerste wat ik uitbreng. Er komt nog een mixtape
met de groep aan, maar ik ben nu vooral bezig met dat soloproject.”
Het gaat dus snel, als we weten dat je pas
twee jaar geleden echt serieus begon te rappen
en nu al een album uit hebt.

“Ik had twee jaar geleden wel al een hoop
teksten die ik in de loop van de jaren geschreven had. Ik ben toen in contact gekomen
met Renz, die zowat de president van Rauw
en Onbesproken is en die de beats maakt. Hij
heeft mijn nummers van beats voorzien en
zo heb ik mijn teksten in iets concreets kunnen omzetten. Maar zoals ik al zei, ben ik al
lang bezig met hiphop en teksten.”
We lezen dat je de maatschappelijke problemen uit je omgeving op een positieve manier wil
verwoorden in je teksten. Toch merken we veel
bitterheid op in je raps. Een contradictio?

“Ja, maar dat het gedaan wordt, dat er iemand zijn frustraties uit: dat is volgens mij al
een positief signaal. Als er in de media wordt
gesproken over allochtonen, dan worden
er al gauw knuffelpersonages opgevoerd. Ik
wou niet choqueren. Ik wou gewoon eens
www.schamper.ugent.be

Gratis reclame
Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn van
het Vlaams Belang was niet te spreken over de
videoclip voor 9000. Hadden jullie zo’n reactie
verwacht?

“Mijn eerste reactie was gewoon: ‘Vent,
ik ben megablij!’ (lacht). Toen ik het hoorde dacht ik: Da meende nie! Ik heb die man
dan ook bedankt in een e-mail. Hij heeft gewoon gratis reclame gemaakt. Een van zijn
leden probeerde mij daarna toe te voegen op
Facebook, maar ik had geweigerd. Ik stuurde
een mailtje met: ‘Allez, waarom heb je me
toegevoegd? Ik denk niet dat we de beste
maatjes zullen worden gezien je politieke
achtergrond en ik wil niet dat je mijn privéleven kent.’ Zijn antwoord was: ‘Ik hoef geen
vrienden met jou te worden om je privéleven

“Sommige hebben we intussen al verwijderd, gelijk op een politieauto. De bedoeling was om promotie te maken voor mijn
album. Gangsta? Het zag er misschien wel
stoer uit, maar het waren eigenlijk de gasten
van Rauw en Onbesproken. Voor de clip zijn
we met de camera’s naar buurten als Nieuw
Gent, het Rabot en de Brugse Poort getrokken. Ter plekke hebben we iedereen opgetrommeld die buiten rondliep en zij hebben
zelf de vlaggen meegenomen die je in de clip
ziet. Het was helemaal geen opgezet spel.”
In het nummer S.O.S. gaat de tekst duidelijk
over de problemen van integratie. In 9000 rap je
daarentegen: ‘Tes mijn grondgebied en noeit goak
hier vuurt‘. Tegenstellingen vinden we wel vaker
terug op je album.

“Sowieso heeft dat ook een link met de
titel Contradictio in Terminis. Aan de andere
kant is er ook een verschil tussen integratie
zoals dat in Vlaanderen gedicteerd wordt
en zoals ik het zie. In S.O.S. beschrijf ik marginale mensen zoals de Belg Danny of de
Turk Ismim Abdulmecit en hun gevoelens
ten opzichte van de buitenwereld. In 9000 is
het meer mijn eigen visie op Gent en hierin
heb ik het over mijn definitie van integratie. Wat je afkomst ook is: je leeft hier en je
moet vooruit, met respect voor verscheidenheid. We zijn in 2010 en de maatschappij zal
steeds meer gekleurd worden. In de eerste
plaats ben ik Gentenaar, niet dat ik megachauvinistisch ben, maar het gaat er over
dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. In
S.O.S gaat het meer over de problemen die
mensen ondervinden wanneer ze uitgesloten worden door de samenleving.”
Als de Gentse Buffalo’s je zouden vragen om
9000 als anthem te mogen gebruiken, wat zou je
daar op zeggen?”

“Ik zou dat de maks vinden! (lacht) We
zijn eigenlijk al aan het denken om een
Buffaloremix te maken en de teksten te herschrijven met de spelers van AA Gent.” ¶
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Liegende Reporter
De ‘vergeten’
rector getuigt
Wie in de archieven Paul Lieterken opzoekt, keert onverrichter zake terug.
Schamper regelde een interview met deze banneling van de Gentse beau monde.
Wat volgt is een verhaal van lust, misdaad, hoogmoed en recreatief breien.

Paul Lieterken, met een cognac in de
ene hand en een zak pruimtabak in de andere, zit roerloos in een Iems Faldistorium 760.
Weifelend laat hij de bodem drank golven
in het glas, als een zee die al eeuwen haar
woeste golven heeft getemperd. Van zijn
eens fijngelijnde gelaat liggen de ogen diep
in hun kassen, omringd door de groeven van
ervaring. Terwijl buiten de clichés van de bomen vallen, wringt een doordringende diepblauwe blik zich met moeite naar buiten.
“Quo vadis, Paul? (snikkend en doelend op
Paul Van Cauwenberge, n.v.d.r.) Jouw bloedeigen tweelingbroer in de steek laten…
Jaren heb ik gegeven aan deze universiteit.
Allemaal anni mirabiles. En dat is mijn dank?
Geschrapt uit de annalen, meer verstoten
dan Pater Damiaan op het Festival voor
Hypochonders. Dat ons moeder — Etienne
Vermeersch hebbe haar ziel — dit niet meer
moet meemaken.” (rochelt een kwakje in een
nabijgelegen kwispedoor)
Lieterken schuift een fotoalbum naar
voren: “Als studenten waren wij — Paul &
Paul — de Don Juans van de faculteit. Iedere
nacht stootten wij ons vol overgave in de
kraakverse flappen van alles wat benen en
twee X-chromosomen had. Mijn broer daarentegen tipte niet aan mijn biercapaciteit.
Ik stond algauw bekend als ‘het Literken’.
Hij heette meesmuilend ‘Platwatertje Paul’.
Maar we waren twee handen op een buik.“

ill. Nico De Vriendt

door Joris van der Herten

“Met de subsidies van onze studentenclub
‘De Bende Van IJver’ smokkelden we whisky
in breidraadbollen naar het Gents bejaardentehuis. Nadat die beschonken home was
doodgevroren in de winter van ’72, verhieven
we het tot drugslab. Een schoorsteen op gezet en zogezegd een thermische centrale van
gemaakt. Als de mensen maar eens wisten
wat er gebeurde tijdens de Nozemballetten
in de Turbinezaal. Laat ik u zeggen dat het
nu bij wet verboden is een afbeelding van
Kardinaal Danneels te tonen aan de chimpansees in Planckendael.” (In werkelijkheid
gaat het om bonobo’s in het desbetreffende
dierenpark, n.v.d.r.)
Terwijl hij door het album bladert, verstilt
Lieterken plots op een lege pagina. Enkel een

doorkruiste ‘1984’ schuilt onderaan: “Op een
dag sprak mijn broer niet meer tegen me. Hij
vertrok. Geen woord. Verbitterd veranderde
ik mijn naam en trok achter de schermen de
touwtjes van iedere marionet die zich rector
durfde noemen. Paul droomde van die positie, maar dat was niet op mij gerekend. Tot
2005 kwam.”
“Hij en zijn morbide hitman GodfriedWillem Raes eisten hun plaats met man en
macht. Mijn trouwe volgeling Mark ’t Korén
dreef hij tot zionisme met polonium. Hij
maakte een kandelaar van mijn huiskat. Zijn
Gentse maffia goot 2000 studenten in het beton van het Ufo tot ik de teugels liet varen
(Stéphane Beel was niet bereikbaar voor commentaar, n.v.d.r.). En geen woord. Alleen een
enkele kus op de mond. Als ultiem gebaar
kreeg ik deze woonst van Godfried-Willem.
Om te rotten.”
Nu Lieterken op leeftijd lijdt aan een terminaal gezwel en zijn fortuin is verkwanseld
aan een gerobotiseerde muziekvoorstelling, staat de man onverwijld bij zijn daden.
Een enkel moment valt hij uit de toon: “Ge
denkt godverdomme toch niet dat ik nog
iets voel. Na alles wat hij deed. Na alles wat
ik deed.” Met schuifelende stappen die ooit
de tred van een duo waren, zet hij aarzelend
een grammofoon aan: “Maybe you’ll ask me
to come back again. And maybe I’ll say …
‘maybe’.” ¶

J-L. Godard

Foto: VISION– Aus dem leben der Hildegard von Bingen / Margarethe von Trotta 2009

“All you need for
A movie is A gun
And A girl”
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