KORT
TV Je kent het wel, zo’n rotverwend kind
dat te lang aan moeders rok is blijven hangen en negen maanden te vroeg geboren
lijkt. Het soort dat je met onbeschofte minachting aankijkt, met een teveel aan donshaartjes op de bovenlip. Mijn neefje Louis is
zo’n geval. Vandaag zou ik hem rondleiden
in Gent, aangezien hij er volgend jaar komt
studeren. We begonnen onze tour aan de
Blandijn. “Hier zitten de lekkerste wijven
van heel Gent, zeer gewillig ook,” zei ik. “Ga
eens langs op de schaakavond van Filologica (22/03) en je zal begrijpen wat ik bedoel. Maar in jouw geval zou ik eerder een
bezoekje brengen aan de Marginale Foorfuif van de VEK (23/03). Kwestie van niet te
hoog te mikken.” Louis keek me met hologige
blik aan. “Of misschien is de kotentocht van
Verkeerd Geparkeerd (24/03) meer iets
voor jou, als ik je zo zie met die spannende
ketting rond je nek.” Louis keek me opnieuw
met hologige blik aan en we vervolgden onze
weg. “De Oosterse Afrikaanse Kring organiseert een heus Bal Masqué (24/03). Voor
kortgerokte schoonheden en uitgedoste
mannen moet je echter naar het Galabal der
Rechten (25/03) afzakken. Sigaren en diamanten verplicht.” Louis keek me nog steeds
met hologige blik aan, niks aan de hand dus.
We zetten onze tocht verder langs de Boekentoren, De Brug en het Ufo om in de Universiteitstraat te belanden, thuishaven van
onder meer rechten en criminologie. “Wat
kan je daarmee doen, met criminologie?,”
vroeg Louis. “Omdat ze het blijkbaar zelf
niet goed weten, zet Lombrosiana Wat te
doen na de universiteit (30/03) op touw, in
twee delen dan nog wel. Mij zullen ze daar in
elk geval niet zien, want die avond ga ik mijn
Paul Segersimitatie te berde brengen op de
schlagerabend van Dentalia (30/03) om in
de vroege uurtjes naar de Paashaasfuif van
het VLK (30/03) af te zakken. De dag erna
laat ik in elk geval mijn kop zien op het Galabal van Politeia (31/03) — niet voor de
diepgaande gesprekken, een feest organiseren kunnen die werklozen in opleiding in

elk geval wel. Maar jij, melkmuil, gaat beter
naar Ontdek de Piet van de Vlaams Diergeneeskundige Kring (31/03). En mocht je
die piet dan nog niet gevonden hebben, kan
je altijd eens navragen bij wat anatomisch
onderlegde whizzkids op het Galabal van de
Geneeskunde (01/04). En voor de weinige

keren dat de leden van de Kring Moraal
en Filosofie hun tolstojaans kluizenaarsbestaan verlaten, moet je beslist naar hun
lezing over René Girard (04/04).” “Ach, alleen de eenzame ademt zuivere lucht”, mijmerde Louis. ¶
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Amper 500

edito

Schamper wordt 500. Of toch zo ongeveer. In het
schamperiaans verleden verschenen namelijk een
resem ongenummerde zomerschampers en speciale
edities die niet bij de officiële nummering werden
geteld. De échte 500ste editie verscheen dus zonder
enige vorm van lofzang eigenlijk tien edities geleden,
als doodgewone Schamper 490. Maar toch. Schamper
wordt 500-en-een-beetje, en bij de huidige redactie
galmt al een kleine maand een bronstige oerkreet
door het hoofd bij de gedachte aan dit heugelijke
moment. Zo luid dat we er zelfs evenementen voor
op poten hebben gezet. Sluip bijvoorbeeld binnen op
onze alumni-avond op 21 maart, of knal van 21 tot 31
maart eens tegen de strategisch geplaatste panelen
van onze legendarische Schampertentoonstelling in
het Ufo.
In die vijfhonderd edities is uiteraard heel wat veranderd. Een voorbeeld: de Schamperredactie heeft
plots borsten gekregen. In Schamper 100 wordt nog
gewezen op het ontbreken van een vrouwelijke touch
(“Want beste lezer, bij Schamper werken geen vrouwen, en onafgezien van zeer toevallige schrijvende
vrouwelijke medewerkers is dit blad steeds een mannenzaak gebleven.”), maar anno 2011 heeft Schamper
zelfs al twee opeenvolgende jaren een vrouwelijke
hoofdredacteur. In your face, jongensclubje.
Maar interessanter dan dit obligate feministische
betoog is misschien: wat is er in die vijfhonderd edities niet veranderd? In zijn 36-jarige geschiedenis liet
Schamper meer dan eens de bom barsten bij de universiteit — voorbeelden in overvloed zijn te lezen in
het overzicht van 36 jaar Schampergeschiedenis (blader door naar pagina 17-23). Maar even vaak had al
dat geklauw en gesis in Schamper weinig effect.
In 2006 verscheen in Schamper 448 een artikel over
de rolstoeltoegankelijkheid van de UGent. De kritiek:
studentenhuis De Therminal is vrijwel ontoegankelijk voor rollende gevaartes, aan de Blandijn wordt de
rolstoelhelling steevast versperd door roestige fietsen
en de helling bij de Boekentoren doorstaat de vergelijking met de Mont Ventoux. Vijf jaar later hernemen
we de test, en bam: De Therminal is nog steeds bijna
onbereikbaar, een nieuwe generatie fietsen verspert
de helling aan de Blandijn en de krak dezelfde rolstoelhelling siert de Boekentoren (zie pagina 9-11).
Maar er is meer voor nodig om ons te ontmoedigen. Schamper is met zijn vijfhonderd edities dan
wel hoogbejaard geworden, we blijven in de mate van
het mogelijke als een irritante, jengelende kleuter
aan de arm van de universiteit trekken om te tonen
waar het beter kan. En als het nodig is, dan maken
we er zelfs nog vijfhonderd edities bij. Voor uw amusement, maar vooral ook voor het onze. Fluctuat nec
mergitur! ¶

foto NBC News

Lise Eelbode

EL In verschillende Amerikaanse staten is de wapenwetgeving al geruime tijd onderwerp van debat. Schietincidenten in high schools hebben nog geen strengere
reglementering teweeggebracht. Integendeel, vaak lijken de wetsvoorstellen er ironisch genoeg van uit te
gaan dat een veiligere samenleving enkel bewerkstelligd kan worden door op meer plaatsen in het openbare
leven wapenbezit te legaliseren. Zelfverdediging is een
recht en iedereen moet toch zijn American Dream kunnen beschermen?
Een wetsvoorstel dat op 10 maart is ingediend in de
staat Arizona volgt die redenering. Als Senate bill 1467
een wet wordt, wordt elke hogere onderwijsinstelling
immers verplicht het dragen van vuurwapens op de
campus toe te laten. Utah is tot nog toe de enige staat
die zo’n verplichting aan colleges en universiteiten oplegt. Volgens de huidige wetgeving mag in Arizona, net
als in 24 andere staten, elke raad van bestuur zelf een
beslissing nemen. In geen enkele instelling is het dragen
van een wapen echter toegestaan.
Zo’n voorstel lokt natuurlijk veel reactie uit. De universiteiten zijn alvast geen vragende partij en verzetten
zich gezamenlijk tegen de bill. Leerkrachten dreigen
er zelfs mee enkel nog online les te geven als de wet
er komt. Onder de studenten zijn de meningen meer
verdeeld. Enkele laatstejaars richtten Students Against
Guns in Education op, dat zich expliciet heeft uitgesproken tegen het wetsvoorstel. De wetenschap dat medestudenten wapens dragen, zou evenwel verschillende
jongeren geruststellen. Een vals gevoel van veiligheid
volgens tegenstanders. Een wapen is rap getrokken, en
zeker op een campus waar jeugdige impulsiviteit en een
dosis alcohol wel eens voor een explosieve mix kunnen
zorgen. ¶

www.schamper.ugent.be

ontwerp An-Sophie Fontaine
www.schamper.ugent.be
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Belle
de Jour

foto Jim van Nunen

Studentenprostitutie
in Gent: interview
met een studente
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Schamper 500

www.schamper.ugent.be

Met de regelmaat van een klok duikt het in de media op: een aanzienlijke groep
studenten zou zich voor seks in klinkende munt laten betalen. En daar zouden
de hoge studiekosten een rol in spelen.
door Jim van Nunen
In de film Belle de Jour uit 1967 laat Luis
Buñuel zien hoe Catherine Deneuve zich
overdag in haar vrije uurtjes ‘lustig’ weet bezig te houden. Een soortgelijk scenario heeft
men ook voor ogen wanneer men “studentes” en “prostitutie” in dezelfde zin gebruikt.
Om hun studies te betalen, uiteraard.
Maar in hoeverre is dit beeld gerechtvaardigd? De UGent is niet het Harvard-aan-deLeie waar studeren een klein kapitaal kost.
Dat er toch een groep studenten bestaat die
moeilijkheden ondervindt bij hun studiefinanciering, waaronder dus ook huisvesting,
staat echter buiten kijf. Maar dat net deze
studenten in seks de oplossing zouden zien,
strookt niet altijd met de werkelijkheid. Verrassend genoeg — of net niet — is het net dát
wat de media zo graag benadrukt.
Morele verontwaardiging

Cijfers in Frankrijk maken gewag van 40
000 studenten die actief zijn in de prostitutie, maar de correctheid ervan wordt betwijfeld. Omdat het ook in België moeilijk is een
afdoend beeld te schetsen, vroeg Vlaams
volksvertegenwoordigster Cindy Franssen
(CD&V) in oktober vorig jaar minister van
Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om uitleg.
Zij ziet in de stijgende studiekosten van het
hoger onderwijs de directe oorzaak van studenten in de prostitutie. “Naast de morele
verontwaardiging, moet ook gewezen worden op de gezondheids- en veiligheidsrisico’s
die deze jongeren nemen. Bovendien bestaat
steeds het gevaar dat wat aanvankelijk als
bijverdienste wordt gezien, uiteindelijk het
begin wordt van een neerwaartse spiraal
voor de betrokkenen”, aldus Franssen.
Minister Smet is niet gehaast. “Bij mijn
weten bestaat er geen wetenschappelijk onderzoek dat de toestand in Vlaanderen in
kaart brengt. Ik vraag me ook af of zo’n onderzoek in de praktijk uitvoerbaar is: het gaat
hier immers om verdoken prostitutie. Ik wil
wel een beleid voeren om het hoger onderwijs betaalbaar te houden.” Franssen vindt
dit antwoord allesbehalve bevredigend.
www.schamper.ugent.be

Bij de Sociale Dienst van de UGent hangen ze een soortgelijk verhaal op. “We zijn
hiermee nog niet geconfronteerd, we hebben ook geen weet van enig cijfermateriaal.
Er zijn heel wat mogelijkheden om de studies betaalbaar te houden en er zijn verschillende inkomstenbronnen mogelijk.”
De Unit Meprosch (Mensenhandel, Prostitutie en Schijnhuwelijken) van Politiezone
Gent voert geen actieve controles. “Toeval
wil wel dat we deze week gecontacteerd werden door een producent van de film Code 37
die hetzelfde onderwerp behandelt.” De
wildste verhalen worden blijkbaar door de
media zelf verzonnen.
NZC

Pasop vzw, een organisatie die steun en
toeverlaat verleent aan sekswerkers in Oosten West-Vlaanderen, kan ook geen uitspraak
doen. “Deze informatie bevragen wij niet
systematisch. Wij bezoeken veel sekswerkers in ramen, bars, privéhuizen en hebben
in mindere mate contact met mensen die
werken via escort.”
Als ook zij geen verdere informatie kunnen verschaffen, zit er niets anders op dan
zelf tot onderzoek over te gaan. Hoe? Door
hetzelfde pad als menig wandelaar te volgen.
Want zo noemen ze zichzelf, de lichtekooiliefhebbers. Gevoel voor humor, dat wel.
Het kost weinig moeite om advertenties
te vinden waarin vrouwen met een wijdbeens close-up shot hun diensten aanbieden.
Sommigen onder hen noemen zich studentes, maar dat begrip is even rekbaar als de
siliconen waaruit hun koopwaar is opgetrokken. Wie zich verdiept in de materie en
het kaf van het koren wil kunnen scheiden,
moet zich een obscuur jargon eigen maken.
Zo weet de ervaren wandelaar dat NZC absoluut te mijden is, er maar weinig aan PZC
is zonder KIM, maar er anders nog altijd onweerstaanbare ZVO zijn. De studentes die
ook daadwerkelijk een cursus van dichtbij
gezien hebben, zijn meestal spaarzaam met
fotomateriaal, voorzien hun advertenties

niet van een uitgebreide waslijst do’s-anddon’ts (als in: “wel van voor naar achter,
maar niet van achter naar voor”) en spreken
af in de discretie van een love hotel.
Bijverdienste

Uiteraard staat niet elke studente zomaar
een interview toe. De angst om herkend te
worden is groot. Gertrude — noch haar echte naam, noch haar pseudoniem — wil wel
een korte reactie achterlaten. “Ik geloof niet
dat er studentes zijn die het louter doen om
hun studies te betalen. Er zijn genoeg manieren om die financiering rond te krijgen,
mocht het nodig zijn. Neen, ik ben ervan
overtuigd dat ze, net zoals ikzelf, enkel geld
willen verdienen om te spenderen aan wat
meer levenscomfort.”
Ophelia daarentegen wil Schamper uitgebreider te woord staan. Ze stoort zich al
langer aan al dat geouwehoer in de media.
Ze wil niets liever dan serieus genomen worden. Alles staat of valt met een goede openingszin:
Waarom kiest een studente ervoor om op deze
manier geld te verdienen?

“Het is volledig mijn eigen keuze. Mijn studies worden grotendeels betaald door mijn
ouders, dus om studiefinanciering draait het
hier niet. Toch is een bijverdienste nodig om
bij te passen in de dagelijkse uitgaven en om
af en toe iets extra voor mezelf te kunnen kopen. Ik wil ook sparen. Niet verrassend voor
een student, denk ik. Maar wat ik in de horeca op vier volle dagen verdiende, strijk ik nu
op in één uur. Mijn studie is me te dierbaar
om vier dagen per week de les de missen.”
Daar stond dan wel prostitutie tegenover, voor
de meesten geen voor de hand liggende keuze.

“Ik houd niet van het woord ‘prostitutie’, het is uitermate ongeschikt voor wat ik
doe. Er is die negatieve connotatie. Onder
prostitutie verstaat men meteen raamprostitutie en bandwerk, en ik bied iets heel anders aan. Technisch gesproken valt mijn »
Schamper 500
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waren er in je familiale of sociale leven aanwijzingen dat je dit werk zou doen?

“In mijn jeugd had ik geen grote problemen, ik was enkel wat ‘apart’. Mijn eerste
seksuele ervaring speelde zich af op mijn
zeventiende, volgens mij vrij laat. Daarvóór
had ik nog nooit een vriendje gehad of gekust.
Mijn eerste ervaring was dan ook meteen de
volledige initiatie, los van enige verliefdheid
of wat dan ook. Ik was gewoon nieuwsgierig.
Dus ja, mijn seksleven verliep misschien wel
anders dan dat van leeftijdsgenoten en kennissen. Ik zag seks niet zozeer als een onderdeel van een liefdesrelatie, maar gewoon als
iets leuks. Intimiteit binnen een liefdesrelatie is iets mentaal. Seks is puur lichamelijk
met als enige waarde of het fijn is of niet.
Vandaar het taboe: mensen kunnen deze
twee vaak niet los van elkaar zien.”
je kiest je klanten zelf. aan welk profiel voldoen ze?

“De mannen die reageren op mijn advertentie zijn van heel diverse leeftijd en ‘soort’.
Vandaar ook die strenge selectie. Met studenten of jonge mensen spreek ik sowieso
niet af, het risico om herkend te worden is
dan te groot. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om af te spreken met oudere mannen, 40
jaar of ouder, omdat die over het algemeen
respectvoller blijken te zijn. Als ze geen begrip opbrengen voor wat kan en niet, spreek
ik niet met hen af. Er moet respect zijn voor
mij.”
Hoe bescherm je je lichamelijk?
8
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“Er wordt altijd een condoom gebruikt.
Net omdat ik werk met vaste klanten beperk
ik ook het risico om gewelddadig behandeld
te worden. Op mentaal vlak voel ik me sterk
genoeg om dit aan te kunnen, anders zou ik
er ook nooit aan begonnen zijn. Ik zoek geen
toevlucht in drugs of alcohol. Ik heb geen
schaamte te onderdrukken.”

waarschijnlijk mee ophouden. Als bepaalde
personen mij willen blijven zien, zal ik er
misschien mee verder doen. Ik zal er in ieder
geval niet negatief op terugblikken. Uiteindelijk is het iets wat je moet doen als je jong
en mooi bent, niet als je oud bent.”

Ken je de wettelijke bepalingen omtrent prostitutie?

De onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) van de VUB stelt dat 43% van
de jongeren prostitutie sterk afwijst. Dit cijfer ligt hoger dan zij die zelfdoding verwerpen (42,1%). Zoals duidelijk werd, hebben
de studentes die Schamper kon contacteren
het niet zo begrepen op de term ‘prostitutie’.
Omdat ze met vaste klanten werken en een
heel andere dienst aanbieden, zo luidt het.
Daarmee is natuurlijk nog niet bewezen dat
er geen studentes zijn die aan een iets ‘losbandigere’ vorm van prostitutie doen.
Maar zijn het altijd studentes, de vrouwelijke vorm? Gigolo’s of prostitués zijn sowieso al dunner bezaaid, en op dit ogenblik is
er geen enkele student die in Gent onder die
noemer adverteert. Uitgesloten is het echter niet. Polonius, een contactpersoon met
kennis van het holebimilieu, kent homoseksuele studenten die aan hun versierkunsten
op feestjes een prijskaartje hangen. Prostitutie noemt hij dit niet. “Ze zijn daar niet actief
mee bezig. Af en toe gebeurt het, maar niet
op dezelfde georganiseerde manier als ordinaire hoeren.”
Shakespeare wond er minder doekjes
om: “Be a whore still: they love thee not that
use thee; give them diseases, leaving with thee
their lust.” ¶

“Ik veronderstel dat het illegaal is? Ik heb
me daar niet over ingelicht. Ik doe dit tenslotte maar beperkt, dus eventuele wettelijke bepalingen spelen voor mij geen rol.”
OUD En VERSLETEn
Het lijkt niet evident om je werk met je privéleven te verzoenen. Heb je een liefdesrelatie?

“Ik heb een vaste seksuele partner die
ondertussen weet wat ik doe. Vroeger was
dat wel anders. Toen was er telkens weer die
stress toen ik tegen hem moest liegen waar
ik heen ging. Nu hij het weet, ben ik verlost
van die negatieve emoties. Hij heeft er geen
probleem mee, en onze seks verliest er zijn
waarde niet door: in tegenstelling tot onze
relatie staat mijn werk los van intimiteit en
emoties.”
je moet wel in staat zijn om je werk en studentenleven gescheiden te houden.

“Door het beperkt aantal mensen waarmee ik afspreek, heb ik daar geen moeite
mee. Er is soms wel die zenuwachtigheid bij
het binnen- en buitengaan van het hotel. Iemand zou me kunnen herkennen, al is het
natuurlijk niet merkbaar dat ik er ben om
die reden.”

jUST a gigOLO

Hoe kijk je zelf naar prostitutie?

“Zolang alles uit vrije wil gedaan wordt,
zie ik geen bezwaren. Uiteindelijk is het iemand met bepaalde competenties die een
dienst verleent die per uur verrekend wordt,
dus niet anders dan een dokter, advocaat of
loodgieter. Alles komt neer op keuzes maken, en het al dan niet kunnen loskoppelen van liefde en seks.”
Denk je eraan om ooit te stoppen?

“Eenmaal mijn studententijd erop zit en ik een goedbetaalde job heb, zal ik er
www.schamper.ugent.be

foto Jim van Nunen

» werk wel onder die noemer, maar ik wil
toch een kanttekening maken. Ik werk met
vaste klanten. Het moet ongeveer anderhalf
jaar geleden zijn dat ik mijn eerste advertentie plaatste, dus de eerste stappen liggen al
lang achter mij. Door het taboe kon ik anderen uiteraard niet om raad vragen, en dan
nog vertrouw ik meer op mijn eigen onderscheidingsvermogen. Vervolgens komt het
er op neer onder strenge voorwaarden één
tot twee verschillende mannen te selecteren
met wie ik dan gemiddeld op tweewekelijkse
basis kan afspreken op hotel. Zij krijgen één
uur van mijn tijd en ik vraag daar een redelijk hoge prijs voor (250 euro, n.v.d.r.). Mijn
diensten zijn het waard en hiermee onderscheid ik mij van het gros van de stereotiepe
prostituees.”

Rolstoelstudent
aan de
UGent
Loopt alles op wieltjes
aan onze universiteit?

Rolstoelgebruikers
kunnen iedere dag op
hun gat zitten, maar let
toch op voor u hen benijdt.
Veel openbare plaatsen
zijn niet optimaal toegankelijk voor hen. Hoe is het
gesteld met onze eigenste Alma Mater en haar
gebouwen?

Vijf jaar geleden publiceerde Schamper
al eens een artikel over deze kwestie na een
steekproefgewijze rolstoelqueeste in de omgeving van de Blandijnberg. De universiteitsburchten waren toen allemaal inneembaar
door onze ridder in zijn stalen paard, echter
niet allemaal op een even vlotte manier.
Er zijn wel degelijk heel wat maatregelen
getroffen om de toegankelijkheid zo goed
mogelijk te verzekeren voor studenten in een
rolstoel: liften brengen je naar hoger gelegen
verdiepingen, pictogrammen duiden de te
volgen weg aan. Rolstoelliften aan trapleuningen laten toe om trappen te overbruggen.
Er zijn bellen aangebracht om personeelsleden te verwittigen. Hellende vlakken loodsen
je binnen in leslokalen. Speciale lessenaars
laten toe om comfortabel les te kunnen »
www.schamper.ugent.be
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door Davy Verbeke

U
» volgen. Toiletten voor gehandicapten zijn
meestal aanwezig. Er waren in 2006 echter
ook infrastructurele pijnpunten en die lijken
bij een tweede kruistocht in 2011 met twee
rolstoelgebruikers vooral dezelfde gebleven.
Infrastructure Fail?

Het Roziergebouw blinkt vooral uit door
haar gebrek aan aanwijzingen om de juiste
ingang te vinden. Een lange tocht door de
keldergangen is vereist. Bovendien zijn niet
alle verdiepingen toegankelijk met de liften
en één lift lijkt zo gebouwd dat enkel standbeelden van Giacometti er in passen. Een
overdreven steile helling naast de Boekentoren heeft dan weer het slapstickpotentieel
om de rolstoelgebruiker bij zijn beklimming
achterover te doen kantelen. Hetzelfde fenomeen komt voor bij enkele auditoria in de
Blandijn. Om in studentenhuis De Therminal te geraken dient men een lange omweg
te doen via de Scheldekaai en dus ook via de
niet zo evidente Kantienberg — u weet wel,
die steile kasseiweg waar fietsers bij regenachtig weer al eens durven uitschuiven. In
het studentenhuis zijn enkele vergaderzalen
zelfs volledig onbereikbaar in rolstoel.
Om de traplift van het HIKO (Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde) te activeren moet je, indien je geen
sleutel bezit, de bibliothecaris op de eerste
verdieping verwittigen. Een beetje moeilijk
aangezien er geen bel of telefoon hangt. Dan
maar wachten tot er iemand langskomt zeker? De kunstbibliotheek is op de koop toe
dan nog eens niet toegankelijk. Rolstoelgebruikers die een studentenjob willen
bemachtigen, moeten letterlijk een extra
drempel over aangezien de jobdienst in de
Sint-Pietersnieuwstraat zich op de tweede
verdieping bevindt en er geen (trap)lift aanwezig is. Het minste dat kan worden gezegd,
is dat rolstoelgebruikers enkele extra obstakels ondervinden bij het te bewandelen pad
van hun universitaire carrière.

poorten die enkel UGent-medewerkers kunnen openen met een elektronische badge
of code. Vaak zijn deze ingangen echter op
bepaalde tijdstippen de enige mogelijkheid
om met een rolstoel binnen te geraken. Voor
trapliften dient men een specifieke sleutel
aan te vragen. Het is mogelijk om als rolstoelpatiënt een badge te verkrijgen van de
Universitaire Beveiligingsdienst, maar dit
verloopt niet altijd even vlot volgens Jan. “Je
moet soms hard aandringen om een badge,
code of zelfs trapliftsleutel te verkrijgen en
soms weigert men je die te geven omdat je
‘onbevoegd’ bent. Ik besef uiteraard dat dit
deels een vertrouwenskwestie is, maar ik
geloof echt niet dat velen hier misbruik van
zouden maken.”
Eline Cautaerts, masterstudente moraalwetenschappen en apetrotse bezitter
van een gloednieuw en vederlicht rollend
ros, treedt Jan bij en merkt ook op dat de
meeste mensen echt wel vriendelijk en behulpzaam zijn. “Ik ken echter wel mensen
die gewoonweg geïsoleerd geraken omdat
ze de assertiviteit missen om mensen aan te
spreken of om aan te dringen om bepaalde
zaken te verkrijgen.”
Jan merkt op dat het vooral als nieuweling
heel lastig is om wegwijs te raken in de universitaire doolhof. “Je komt toe in het eerste
jaar en weet in principe van niets. Er bestaat
geen grondplan van de faculteiten waardoor
je een handig overzicht zou kunnen krijgen
van de wirwar van leslokalen en hoe je die

het best kan bereiken. Nu moet je bijna verplicht een gebouw volledig gaan verkennen
op voorhand. Vooral als je een examen moet
afleggen in een lokaal waar je nog nooit bent
geweest, is dit onontbeerlijk als je niet te laat
wil komen.” Volgens Eline moet je als eerstejaarsstudent inderdaad vaak op je eentje op
zoek naar info en zelf voortdurend mensen
contacteren. “Er is wel een goede ondersteuning vanuit de dienst Begeleiding Studenten
met een Handicap (BSH) die je in de mate
van het mogelijke tracht te helpen.”
Hoogdringend?

Die dienst BSH is gelokaliseerd in Home
Vermeylen en is alvast bereikbaar met een
rolstoel. Ze zet zich als vzw in voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs in ruime zin en dus ook voor
motorisch beperkten. Ze werkt hiervoor
als adviesorgaan samen met onder meer de
UGent. Charlotte De Lange, medewerkster
van BSH, verklaart nader: “Mobiel beperkte
studenten maken bij ons niet het leeuwendeel uit van onze doelgroepen, maar kunnen
bij ons wel terecht voor hulp en begeleiding
bij praktische problemen. We hebben bijvoorbeeld een busje ter beschikking om hen
naar verre locaties te brengen. Wij nemen,
indien de student hier tijdig om vraagt, contact op met de betrokken faculteit indien
een wijziging van leslokalen noodzakelijk is.
Ook gaan wij soms met hen op prospectie in
een bepaald gebouw.”

Onbevoegd

Jan Vandamme, 3e bachelor kunstwetenschappen en onze reisgids in een rolstoel,
beaamt dit. “Ik eet bijvoorbeeld nooit in resto De Brug omdat ik ’s avonds via de keuken
moet en dit heel omslachtig is.” Op bepaalde
plaatsen — zoals De Therminal — zijn er ook
10
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Indien we de quasi onveranderde toestand beschouwen van sommige knelpunten
die vijf jaar geleden al bestonden, kunnen
we ons vragen stellen bij de prioriteit die de
UGent geeft aan deze problematiek. De Lange benadrukt dat er wel degelijk bereidwilligheid is bij de universiteit om problemen
aan te pakken: “Er wordt vaak naar oplossingen gezocht in samenspraak met de universiteit. Zo werd de dienst bijvoorbeeld bij het
ontwerp van het nieuwe Ufo-gebouw geconsulteerd en kon ze bij de opening ervan vorig
jaar wijzen op de gebrekkige aanduidingen.”
Hoe het precies komt dat bepaalde — toch
wel eenvoudige — problemen of taken zoals
pictogrammen aanbrengen of een grondplan
opstellen al vele jaren onder het stof bedekt
blijven, weet De Lange ook niet meteen. “Wij
van BSH hebben inderdaad al zaken aangekaart bij de UGent waar er niets mee is gebeurd, maar misschien oefenen we soms zelf
iets te weinig druk uit. Dat het BSH niet als
volwaardig drukkingsorgaan fungeert, komt
echter door het feit dat de vzw als adviesorgaan niet volledig in de universitaire structuur geïntegreerd is. Maar de oprichting van
de Cel Diversiteit en Gender twee jaar geleden wijst er wel op dat de universiteit aandacht heeft voor diversiteit en dat bewust in
haar beleid wil opnemen.”
Gebouwen scannen

De Cel Diversiteit en Gender stelde in
2009 inderdaad een actieplan op in samenspraak met een Adviesgroep Functiebeperkingen die bestaat uit vertegenwoordigers
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vanuit verschillende instanties en faculteiten en waarin De Lange ook zetelt. In dat
plan lezen we dat men de werking van BSH
wil ondersteunen en uitbreiden en dat het
duidelijk is dat “de fysieke toegankelijkheid
van de gebouwen een van de eerste barrières kan vormen voor mensen met een functiebeperking die op onze campussen willen
participeren”. Om de toegankelijkheid van
het HIKO te verbeteren zijn er alvast concrete plannen om naast de fietsenherstelplaats
een hellend vlak aan te leggen. Als doelstelling neemt de beleidscel zich ook voor om
de toegankelijkheid van de universiteitsgebouwen door te lichten om aanbevelingen
te kunnen doen. Men stelt voor om in de
toekomst bij ieder nieuwbouw- of verbouwingsproject een ‘toegankelijkheidsscan’ uit
te voeren die kan helpen om problemen in
kaart te brengen. “In de loop van 2011 zou er
alvast een inventaris van auditoria opgesteld
worden”, vertelt Sigried Lievens, medewerker van de beleidscel.
Het is uiteraard zo dat het niet eenvoudig
is — zowel praktisch als budgettair — om
oude gebouwen volledig aan te passen aan
bepaalde verzuchtingen. Een nieuwbouw als
het Ufo bewijst de mogelijkheid om aan alle
eisen te voldoen, maar bij de nieuwe faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte
die in de Rozier zal gevestigd zijn, ligt dit anders. Een verhoogd deel van de bib — met de
bibliotheek Nabije Oosten — zal niet direct
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Saskia Scheltjens, bevoegd faculteitsbibliothecaris, beaamt dat een oud gebouw verzoenen met hedendaagse eisen niet altijd

mogelijk is. “Wat wij concreet zullen doen,
is de service aanbieden om de boeken naar
beneden te halen.”
Kleinschalig probleem

Het precieze aantal rolstoelstudenten
aan onze universiteit is niet bekend omdat
niet iedere student met een motorische beperking een speciaal statuut aanvraagt. De
groep is in ieder geval wel relatief beperkt.
Als de UGent een minderhedenbeleid wil
voeren, moet het zich echter richten op de
noden van alle minderheden. Het is bijgevolg een onhoudbare bewering om te stellen
dat het sop van de eventuele investeringen
— denk aan nieuwe liften — in de vaak verouderde infrastructuur van de universiteit
de kolen niet waard is, omdat het slechts
zo’n kleine groep betreft. Men kan eventueel opwerpen dat de kosten in verhouding
moeten blijven. Dan is het inderdaad beter
om “de problemen pas aan te pakken als ze
zich stellen”, zoals Dehaene zou opperen,
en achteraf bijvoorbeeld lokaalwijzigingen
door te voeren.
Jan Vandamme voegt hieraan toe dat hij
niet het idee koestert dat alles perfect aangepast hoeft te zijn aan zijn noden. “Wat ik
wel belangrijk vind is de communicatie. Nu
moet je te veel je plan trekken, terwijl een efficiënte infoverlening in het eerste jaar me
al veel moeite zou hebben bespaard. Het is
nu toch vooral een zaak geweest van trial
and error. Mijn eerste jaar was soms een hel,
maar maak je vooral geen zorgen: nu lukt alles prima hoor.” ¶
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we didn’t start the fire
Student zijn, het is een gevaarlijke invulling van je leven. Je verlaat je krakkemikkig kot, trekt de stadsjungle in en komt uiteindelijk terecht in de oase van
veiligheid die de universiteit heet. Maar is dat wel zo? Ontdek het hier!
door Kristof Schreurs
Geef toe, qua spanningsopbouw kan de
inleiding wel tellen. Het blijft natuurlijk
een legitieme vraag: hoe is het gesteld met
de brandveiligheid van onze universiteitsgebouwen? Het universitair patrimonium
is er eentje om u tegen te zeggen: bijna 250
gebouwen gaande van auditoria, over laboratoria, resto’s en homes tot zelfs stallen.
Ook de studenten diergeneeskunde moeten
zich geborgen voelen, nietwaar? Diversiteit
troef dus, en dat is niet enkel het geval voor
de functie van de gebouwen, ook op vlak van
ouderdom is er een grote verscheidenheid.
EERSTE inTERVEnTiEpLOEg

Toch zijn er algemene structuren terug
te vinden. Benny Vandenberghe, afdelingshoofd Interne Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk (IDPBW), legt
het uit: “Binnen de universiteit werken we
met zogenaamde Eerste InterventiePloegen
(EIP). Binnen elk gebouw of, indien het over
erg grote gebouwen gaat binnen elke fase, is
er een EIP aanwezig. Deze EIP is een groep
van mensen die actief mee werkt aan de
veiligheid van het gebouw. Dit moet zowel
in de proactieve als reactieve zin begrepen
12
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worden. Voor het proactieve element komt
het er grotendeels op neer dat deze mensen
met betrekking tot veiligheid een eerste aanspreekpunt vormen. Wanneer het preventiebeleid echter faalt, is het hun taak om juist
en snel te reageren. Dit worden zij verondersteld te kunnen dankzij een gedegen interne en externe opleiding waarbij de nadruk
vooral ligt op evacuatiesessies en een basisopleiding brandbestrijding en EHBO.”
“Meer algemeen,” vervolgt Vandenberghe,
“moet de IDPBW de werkgever en werknemers bijstaan en adviseren bij toepassing van
de regels inzake het welzijn van de werknemers. Ook op vlak van brandveiligheid dus.
Dit doen wij onder meer door werkplaatsbezoeken aan de hand waarvan wij een verslag opmaken. Daarin worden onder andere
opmerkingen over de staat van een gebouw
geformuleerd. Deze opmerkingen worden
dan overgemaakt aan de hiërarchisch verantwoordelijke, meestal een vakgroepvoorzitter.” Tot daar de theorie, maar hoe werkt
dit nu in de praktijk? Karl Bono, vrijgestelde
ACOD en zetelend in subcomité Preventie en
Bescherming op het Werk (PBW) waarin onder meer deze werkplaatsbezoeken besproken worden, stelt dat vakgroepvoorzitters

zich vaak onvoldoende bewust zijn van bepaalde problemen. Exemplarisch voorbeeld
van deze problematiek is een vraag van Prof.
Brice De Ruyver in een vergadering van de
raad van bestuur waarin hij informeert naar
de waarde van zulks verslag van de IDPBW.
Wanneer hij antwoord krijgt, reageert hij, en
wij citeren: “Enigszins verwonderd te zijn
over het dwingende karakter van het verslag.” Het is een illustratie dat zeker niet tot
in alle uithoeken van de universiteit het belang van deze verslagen is doorgedrongen,
laat staan de opvolging ervan.
MEnTaLiTEiTSwijZiging iS nOODZaKELijK

“Nochtans worden in deze verslagen
geen pietluttigheden onder de aandacht
gebracht,” stelt Stefanie Vermeire, vrijgestelde ACV-openbare diensten. Zonder volledigheid te willen nastreven gaat het onder
meer over versperringen van brandwegen en
branddeuren door bijvoorbeeld fotokopieermachines, over opslag van gassen in kelders
wat volgens de wet verboden is, tot te steile
trappen. Zo zijn de trappen in het Ufo, toch
geen oud gebouw, te steil en niet conform de
wettelijke regels om een veilige evacuatie uit
www.schamper.ugent.be
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te voeren, stelt Vermeire. Vandenberghe spreekt dit echter tegen: “Dit
is niet correct, de trappen zijn zeer
steil maar voldoen aan de wettelijke eisen, weliswaar op de uiterste
grens. Het gaat voor alle duidelijkheid ook maar over één trap.”
De redenen hiervoor liggen voor
de hand en vormen een rode draad
door heel de discussie. Een krappe
budgettaire situatie, een te lage personeelsbezetting van de IDPBW en
een zekere onwetendheid binnen de
vakgroepen.
“Wanneer de IDPBW een werkplaatsbezoek uitvoert geven ze aan
de geconstateerde inbreuken een
bepaalde code, zo staat P1 bijvoorbeeld voor een zware inbreuk. De
bedoeling daarvan is dat binnen de
maand na de constatatie maatregelen genomen worden om hieraan
het hoofd te bieden,” aldus Vermeire. “We merken echter vaak dat er
anderhalf jaar later, bij het volgende
werkplaatsbezoek, nog altijd geen
oplossing voor gevonden of zelfs
maar gezocht is. Er is dus ook een
mentaliteitswijziging nodig bij de
vakgroepvoorzitters.”
Ivo De Decker, ACOD vrijgestelde, doet er nog een schepje bovenop:
“Het is zelfs zo dat vanuit de universiteit een beslissing genomen is om
het aantal werkplaatsbezoeken terug te schroeven. Wettelijk is voorzien dat jaarlijks elk lokaal aan een
controle onderworpen moet worden. Onlangs heeft de universiteit
de verschillende lokalen ingedeeld
in drie categorieën gaande van een
hoog risico naar een laag risico.
Zelfs voor de lokalen met een hoog
risico, zoals labo’s, is er maximaal
een controle om het anderhalf jaar,
dus zelfs daar halen we de wettelijk voorgeschreven norm niet.” Alle
vrijgestelden zetelend in het subcomité PBW pleiten dan ook voor een
betere en structurele opvolging van
de werkplaatsbezoeken. Er kwam
zelfs het voorstel om de vakgroepen
bij niet-naleving te beboeten.
Ook het IDPBW dringt aan dat
de hiërarchische lijn zich bewust
www.schamper.ugent.be

wordt van zijn rol in het welzijnsbeleid aan de UGent en hierbij ook de
nodige acties onderneemt om dit te
garanderen en te verbeteren.
CaTCH-22

Dan is er natuurlijk ook nog de
grote toename van het aantal studenten de laatste jaren. Het is een
eufemisme te stellen dat de universiteit kampt met plaatsgebrek, vaak
barst ze uit haar voegen. Het is alomtegenwoordig: te weinig bureelen laboratoriumruimte en te weinig
zitjes in de auditoria. Zo kampt de
campus Coupure volgens een recente audit zelfs met een plaatstekort van 10.000 m². Maar het is niet
enkel de campus Coupure. Welke
eerste- of tweedejaarsstudent in de
zogenaamde populaire richtingen
heeft nooit plaats moeten nemen
op de trappen van een auditorium?
Volgens gegevens die wij zelf verzameld hebben en gebaseerd zijn op
de inschrijvingen op Minerva is de
situatie in bepaalde auditoria dramatisch. Het opleidingsonderdeel
Methodologie aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen bijvoorbeeld, heeft een
overbezetting van 19%. Een trend
die zich in ongeveer dezelfde mate
voortzet voor alle gemeenschappelijke opleidingsonderdelen in het
eerste jaar aan deze faculteit.
Nog erger is de situatie aan de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte
en Rechten. Overzicht van de Historische Kritiek (L&W), gedoceerd in
het Ufo, 1437 ingeschrevenen voor
991 zitjes. In het Auditorium NB in
de Universiteitstraat hebben voor
het opleidingsonderdeel Familierecht (nota bene gegeven in het derde jaar) 179 mensen geen plaats en
dit in een auditorium voorzien voor
300 mensen. Klap op de vuurpeil
vormt Economie, gedoceerd in het
eerste jaar Rechten in auditorium
Quetelet, waar 37% van de studenten geen plaats heeft. Deze cijfers
gaan er vanuit dat alle studenten
naar de les gaan, quod non, maar het

« Een auditorium waar de
studenten ook
op de trappen
moeten zitten,
is natuurlijk onaanvaardbaar
voor de brandveiligheid. »

is een indicatie en het kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor de brandveiligheid.
“Het klopt inderdaad dat de trappen van de auditoria vrij moeten
blijven in geval van brand”, bevestigt Vandenberghe. Zowel Bono als
Vermeire brengen het quasi identiek onder woorden: “Een auditorium waar de studenten ook op de
trappen moeten zitten, is natuurlijk
onaanvaardbaar voor de brandveiligheid.” Maar zowel Bono als Vermeire voegen er meteen aan toe dat
zij vooral het personeel vertegenwoordigen.
Dat is ook het geval voor de
IDPBW. “Het is in de eerste plaats
de taak van de studentenvertegenwoordigers om het probleem aan te
kaarten. Wanneer er echter problemen blijven, kunnen ze steeds contact met ons opnemen,” zegt Bono.
Vermeire merkt ook op dat steeds
meer studenten rechtstreeks naar
de rector of vicerector stappen. Ook
wij dus. Volgens rector Paul Van
Cauwenberge bestaan er daarover
sluitende afspraken met de brandweer en moeten de lesgevers in
zulks geval ingrijpen. Hij voegt er
nog aan toe dat het probleem zich
voornamelijk in de eerste weken
van het academiejaar situeert.
Een volstrekt niet-representatieve rondvraag bij een aantal professoren die regelmatig geconfronteerd
worden met een overbevolkt auditorium leert ons echter dat men
in deze gevallen niet ingrijpt en de
situatie tolereert. Professor Dirk
Heirbaut verwoordt een gevoel dat
bij deze professoren leeft: ”Ik begrijp dat men vanuit de universiteit
zulke regels oplegt en ook ik hecht
belang aan veiligheid. Maar op een
bepaald moment kom je in een situatie waarvan je van je studenten
verwacht dat ze naar de les komen
en als ze dan massaal komen, moet
je een gedeelte vragen om de les te
verlaten. Dat is gewoon een catch22-situatie.” ¶
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RectoR van de Week

Ter gelegenheid van deze jubileumeditie legt Schamper de lat hoger en promoveert ze haar ‘Decaan van de
Week’-award tot ‘Rector van de Week’. De gelukkige: prof. paul Van Cauwenberge, omdat er nu eenmaal niet
veel andere keus was. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
Geboortedatum? “Officieel 2 april 1949, maar ik ben
de eerste april geboren. Om redenen die mij nog altijd
duister zijn, hebben ze mij op het gemeentehuis van Zottegem pas op 2 april ingeschreven. Hoewel ja, ‘geboren 1
april te Zottegem’ …” (lacht)
Woonplaats? “Sinds 1986 woon ik in De Pinte, de ideale uitvalsbasis zowel voor het UZ als het rectoraat.”
Kinderen? “Drie: twee dochters van 38 en 36, en een
zoon van 28. En dan nog zes kleinkinderen.”
Combinatie werk en gezin? “Laat ons zeggen dat den
dezen er niet veel was en mijn twee oudsten mij niet veel
gezien hebben. De oudste is geboren toen ik in het laatste
jaar geneeskunde zat en de tweede toen ik in mijn tweede
specialisatiejaar zat. Omdat ik vaak van wacht was, had
ik ook in het weekend weinig tijd voor mijn kinderen. Gelukkig was mijn vrouw er nog. Omdat mijn zoon wat later
is gekomen — acht jaar na nummer twee — en ik toen
een beetje meer gesetteld was, heb ik zijn opvoeding wel
van dichterbij kunnen meemaken.”
Wat wou u worden als kind? “Wel, al toen ik vijf of
zes was, wou ik arts worden. Huisarts dan, want dat was
de enige soort dokter die ik kende. Toen ik acht jaar was
en we in Scheldewindeke gingen wonen, bleek onze buurman de huisarts van het dorp, schrijver van toneelstukken en toevallig ook burgemeester. Echt iemand naar wie
ik opkeek en hij heeft me dan ook sterk geïnspireerd.
In het vijfde jaar geneeskunde verzwakte mijn idee om
huisarts te worden echter sterk. Als ik zag hoe het er bij
hen aan toeging … Veel verdienen, maar van ‘s ochtends
tot ‘s avonds bezig zijn en een onmogelijk leven leiden. Ik
besloot dan om richting kleine chirurgie te gaan. En zo
kwam ik bij neus-keel-oor terecht.”
Waarom wou u rector worden? “Zowel toen ik assistent als prof als decaan was, zat ik in de Raad van Bestuur — en met graagte. Ik was één van de weinigen van
de faculteit Geneeskunde met interesse in de globale universiteit. Ik heb me dan kandidaat-rector gesteld omdat
het me wel een goed moment leek. Al heb ik heel lang
getwijfeld. Ik wist immers dat, mocht ik winnen, mijn leven volledig zou veranderen. Mijn vrouw was er ook niet

voor te vinden. Het was pas in het laatste half uur voor de
deadline dat ik mijn kandidatuur indiende.
Ik heb altijd wel van uitdagingen gehouden. Als er
vroeger iets te doen was, stond ik altijd op de eerste rij.
Dat is dat beestje in mij. Het waren verkiezingen voor
preses van mijn jaar en plots realiseer ik mij dat ik vooraan sta om mij kandidaat te stellen, terwijl ik denk: ‘Hoe
is dat nu weer gekomen?’ Ik ben nochtans een relatief
schuchter iemand. ‘t Is ook niet zo dat ik voorbeelden
had in mijn familie. Voor mij was er niemand die universiteit had gedaan. Een spoorweggeneratie langs de kant
van mijn vader, een landbouwersgezin langs de kant van
mijn moeder. Maar blijkbaar moet ik daar toch iets hebben meegekregen.”
Hoe verliepen de rectorverkiezingen? “Erg onverwacht. Ik gaf mezelf een niet al te grote kans. Marc De
Clercq, mijn tegenkandidaat, was vicerector en die deed
dat goed. Ik zou zelfs zeggen dat ik eerder mét hem dan
tégen hem heb gekandideerd. Maar toen kwam die eerste stemronde en bleek ik 52 procent van de stemmen te
halen. Met de ronden is dat percentage beginnen groeien
en na vier stemmingen haalde ik de vereiste tweederde
meerderheid.” (De onverwachte uitslag zou volgens de
meesten de verdienste zijn van meester-lobbyist en decaan
van de FPPW Geert De Soete, die destijds een ware antiDe Clercq-campagne zou hebben opgezet. Meer daarover
leest u in onze archieven — o.a. in Schamper 432, n.v.d.r.).
Tevreden van het rectorschap? “Absoluut. Ik wist dat
het moeilijk was, maar niet dat het zo moeilijk was. Alle
problemen van de maatschappij zitten ook in de unief.
Op moeilijke momenten is er maar één die de knoop kan
doorhakken en dat ben jij. Een extra complexiteit is dat
ik mij alles aantrek. Mocht ik dat niet doen, zou het misschien gemakkelijker zijn. Maar zo zit ik niet in elkaar.
Aan de andere kant wist ik ook niet dat het zo boeiend
was. Er zijn veel deuren opengegaan die voordien gesloten waren. Politiekers kan ik zo aanspreken: de rector van
Gent, die kennen ze. Vroeger kon ik naar kunst gaan kijken en iets mooi vinden, nu kan ik daar met de artiesten
over praten. Ook met de zakenwereld, waar ik vroeger

De foto links is echt.
maar niet van harte, het is geforceerd. De partners hadden uiteenlopende wensen en ideeën die moeilijk met elkaar te verzoenen waren. Omdat wij de grootste partner
zijn — 60% van de AUGent wordt door de unief gedragen
— heeft mij dat de laatste maanden toch veel pijn gedaan
en veel moeite gekost om dat weer op te lappen.”
Leukste herinnering? “Mijn optreden op de Kick-Off.
(Op de Student Kick-Off dit jaar mocht PVC enkele nummertjes spelen op het hoofdpodium, n.v.d.r.) Dat was ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel volk er stond, tienduizend
misschien, maar dat was niet te beschrijven. Dat gaf echt
een kick. On-ge-looflijk.
Ook sommige Dies Natalis-vieringen waren erg de
moeite. Met Robert Fisk, bijvoorbeeld. Dat was schitterend, een staande ovatie. Of met Desmond Tutu, vlak
voor de rectorverkiezingen. Toen Tutu wegging na het
diner ‘s avonds, kwam hij bij mij om me veel succes te
wensen. De dag nadien, toen ik verkozen was, kreeg ik
een e-mail van Tutu met daarin: ‘Proficiat!’ Die leuke momenten, daar doe je het voor. Moest ik zo nekeer opschrijven wie ik allemaal zie op een week, je zou het bijna niet
geloven.” (lacht)
Bent u gelovig? “Ik ben katholiek opgevoed en nog
steeds gelovig, maar ik ben geen kerkganger meer. Wat
de kerk zegt, trek ik mij absoluut niet aan. Ik kan me wel
vinden in de waarden die in de Bijbel staan.”
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Voor
welke positie zou u vervanger willen zijn? “Wel, ik zou
liefst de twaalfde man zijn, de scheidsrechter. Ik ben vijf
jaar scheidsrechter geweest bij de Koninklijke Belgische
Voetbalbond. Ik deed dat verschrikkelijk graag, maar ik
ben gestopt toen ik arts werd: de zaterdag van wacht zijn
en de zondag gaan fluiten, dat was er teveel aan.
En als ik echt in de ploeg zou staan: als keeper. De
laatste man, die de verantwoordelijkheid op zich moet
nemen bij een tegengoal. Maar als hij een goeie save doet,
is het ook goed. Dat past wel bij mij.” ¶
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absoluut niet in thuis was, kom ik nu veel meer in contact — en met genoegen. Laat ons dus zeggen: boeiender
en vermoeiender dan ik verwacht had.” (lacht)
Wat wil u nog bereiken als rector? “Ik heb nog tweeenhalf jaar te gaan en ik ga mijn functie zo goed als mogelijk blijven uitoefenen. Ik moet wel zeggen: het maakt een
verschil dat ik niet meer verkozen moet worden. Waar
ik vroeger soms aarzelde: “Zou ik dat wel durven voorstellen? Zou ik daar wel voor gaan?”, denk ik nu: waarom
niet? Het ergste dat kan gebeuren is dat ze zeggen: ‘Het is
niet goed.’ En oké, dan is het zo.”
Is rector het eindpunt? “Dat is een goeie vraag, waar
ik ook zelf mee bezig ben. Enerzijds heb ik nu al zes kleinkinderen. Ik zou die graag iets bijbrengen, dingen bezoeken die ze niet met de ouders doen. En er gewoon mee
ravotten en spelen, natuurlijk. Anderzijds gelooft mijn
vrouw niet dat ik mijn dagen zal kunnen vullen met de
kleinkinderen, fietsen en naar sport kijken: “Ik ken u, ge
gaat weer iets zoeken om te kunnen voortdoen!” En ja,
eigenlijk heb ik altijd wel zin gehad om in de olympische
beweging te gaan. Het is misschien wel eens tijd dat een
academicus het BOIC dirigeert.
Al hoeft dat ook niet per se. Als het lukt, dan is het
goed. Als het niet lukt, zal ik waarschijnlijk veel reizen,
wat ik vroeger veel deed. Dat mis ik wel wat, het uitvliegen en dan terug naar je nest keren. Het moment dat ik
thuis mijn valies kan pakken om vervolgens naar Zaventem te rijden, dat doet mij wel iets.”
Grootste verwezenlijking? “Dat we de laatste jaren
een identiteit gekregen hebben. Dat de studenten en personeelsleden fier zijn op hun universiteit en durven zeggen: ‘We zijn van de UGent.’ Dat was er niet in mijn tijd.
En dat pleziert mij wel. Niet dat ik daar zelf echt veel aan
gedaan heb — ik heb natuurlijk mijn best gedaan — maar
dat is iets dat globaal gegroeid is.”
Tegenvallers? “Wat mij triestig maakt, is dat de Associatie UGent niet goed draait. We zijn een associatie,

over de plas
en daar voorbij
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet
zijn de geesten van onze medestudenten op
uitwisselingsprogramma nog dichterbij.
Tussen de zwijnerij vinden ze de tijd om te
schrijven over hun leerrijke ervaringen.
Deze week: Yannick Van Winkel uit Karlstad.
Stel je even voor: alle Gentse kotstudenten wonen, in plaats van zich te verspreiden
over het gehele Gentse grondgebied, allemaal in dezelfde buurt en eisen die dan ook
volledig op. Elk menselijk wezen dat zich af
en toe in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen
begeeft en tenminste nog over één van zijn
of haar vijf zintuigen beschikt, weet dat het
er sowieso al bont aan toe kan gaan op de
ontelbare kotfeestjes en ander feestgedruis
buitenshuis. Maar mocht iedereen dan nog
eens op dezelfde plaats gaan samenhokken,
dan zou zelfs onze rector niet meer kunnen
instaan voor de gevolgen.
Toch is de hierboven beschreven situatie
precies die waar ik me momenteel in bevind, zij het wel niet in Gent, maar zo’n 1600
km ten noorden daarvan. De studentencampus in Karlstad (de Zweedse versie van
pakweg ons eigenste Sint-Niklaas, Kortrijk
of Hasselt) ligt met zijn 15.000 bewoners op
een busrit van ongeveer een kwartier van
het centrum, netjes verscholen aan de rand
van een van de vele wouden in het land van
de eland. Ook het 3e grootste meer van Europa met een oppervlakte van de provincies
Oost-Vlaanderen en Antwerpen samen (het
Vänermeer, Wikipedia licht u hier graag uitvoerig over in) bevindt zich bij wijze van
spreken vlak aan mijn achterdeur. Konijntjes en herten dartelen dan ook vrolijk mijn
raampje voorbij.
Maar genoeg idyllisch gezever: het mag
duidelijk wezen dat als zoveel jong en bovendien internationaal geweld allemaal
op elkaar gepropt zit, men niet enkel zit te
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kleurenwiezen om de tijd te
verdrijven. Elke avond is er wel
vanuit een of andere corridor
muzikaal kabaal te horen waar
dan de helft van de studentenbevolking gretig op afkomt.
Toch blijkt donderdagavond ook
hier de uitgaansavond bij uitstek. Het normale verloop van
zo’n avond ziet er ongeveer zo uit:
préparty, rond een uur of elf het
centrum in, om klokslag twee uur
naar huis, afterparty op de campus. Inderdaad, u leest dat goed,
twee uur. Omdat de Zweedse overheid zijn burgers blijkbaar nogal in
toom wil houden wat betreft nachtelijk vertier, zijn alle horecazaken
in Karlstad verplicht te sluiten om
twee uur stipt. Say what?
De streek waar ik woon is ongeveer voor zo’n vijf à zes maanden per
jaar bedekt met een sneeuwtapijt en
de vele meertjes vriezen in een mum
van tijd potdicht. In niemandsland
met mijn pas aangeschafte ijsboor
een gat in de meer dan een meter dikke ijslaag boren om vervolgens mijn
krakkemikkig vislijntje de dieperik in
te jagen in de hoop iets aan de haak
te slaan en vanavond verse vis op het
menu te hebben. Dat zijn momenten
waarop je beseft dat het de juiste keuze
was om op Erasmus te gaan.
Studeren doen we wel tussendoor. ¶

achter
k lap
gROEnTEpaKKETTEn

De Gentse Studentenraad drukte op 15 maart
het voorstel door om groentepakketten aan te
bieden aan studenten. Een voorstel waar ons ma
vast onverdeeld gelukkig mee zal zijn. Via de GSR
kan je binnenkort dus één van de volgende vier
pakketten bestellen: een ‘groot kotpakket’ (10
euro), een ‘groentepakket’ (5 euro), een ‘fruitpakket’ (5 euro) of een ‘gemengd pakket’ (6 euro).
De GSR gaat hiervoor in zee met De Wassende
maan (een ‘biodynamische tuinbouwcoöperatieve’) en het proefproject start op dinsdag 26
april. Ter aanvulling worden ook noeste plannen gesmeed om op de GSR-site een lijst met
recepten te maken voor wie niet weet wat met
al dat groensel te koken. “Wie weet misklikken studenten zich toevallig en komen ze ook
eens op de onderwijspagina’s van de GSR terecht”, aldus de optimistische mijmeringen
van stuver Joeri Deryckere.
DE MUUR VaLT

Op 3 maart tuimelde een deel van de
ondergrondse tunnel nabij studentenhuis
De Therminal naar beneden. Nu het puingruis wat is opgeruimd en enkele ingenieurs het zaakje bestudeerd hebben, wordt
als meest waarschijnlijke reden voor de
instorting ‘een boom’ geopperd. Deze zou
met zijn wortels door het beton gegroeid
zijn en zo het hele zaakje instabiel hebben gemaakt. Volgens dezelfde ingenieurs is er geen instortingsgevaar voor de
rest van het bouwsel, al werd het voorstel
geopperd om de bomen boven de tunnel
te rooien om toekomstige problemen
te vermijden. De tunnel is deel van een
oude limonadefabriek en is tevens een
beschermd monument. Elke vorm van
werkzaamheden aan het bouwsel moet
dus eerst door de Dienst Monumentenzorg worden goedgekeurd.
nSV!-BETOging

Op 10 maart waren er pro- en tegen-NSV!-betogingen. Er is spijtig
genoeg niet gebokt, maar er zijn wel
minstens drie antifa’s opgepakt. Joepie! ¶
www.schamper.ugent.be
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EVEn VOORSTELLEn: het studentenblad dat je nu vasthebt

Volgens de officiële overlevering is Schamper aan haar 500ste editie toe.
Reden dus om stil te staan bij de opmerkelijkste episodes uit de
geschiedenis van het Gentse studentenblad en haar universiteit.
door Bart Bruneel en Simon Leenknegt
We bevinden ons in 1975: Rugnummer,
het algemeen studentenblad van de Rijksuniversiteit Gent, wordt opgedoekt. In het
voorlaatste nummer werd professor (en
later baron) Raoul Van Caeneghem een
“zwijn” genoemd. De maat is vol voor rector
André Devreker en hij schrapt de subsidies
voor Rugnummer, dat daarvoor al in opspraak kwam door de publicatie van naaktfoto’s en -tekeningen. Enkele ex-redacteurs
onderhandelen over het oprichten van
een nieuw studentenblad. Koen Raes, die
daarvoor een vaste column in Rugnummer
had, wordt hoofdredacteur van het blad
dat Schamper zal heten. In tegenstelling tot
zijn voorganger wordt Schamper een gratis
te verkrijgen magazine dat volledig op vrijwilligers draait. En zo is het nog steeds.
wC-TEnniS

“Schamper bood zich aan als het blad
van nieuw links. Wij konden ons dat permitteren. Links was immers populair”,
www.schamper.ugent.be
www.schamper.ugent.be

aldus Koen Raes in een later interview.
De linkse oriëntering van het studentenblad in de begindagen blijkt duidelijk uit
de artikels. Schamper bracht op een aantal
krantenpagina’s in A3-formaat kritische berichtgeving over gebeurtenissen op zowel
het universitaire eiland als het internationale schouwtoneel. Hoewel het studentenblad die linkse oriëntering deelde met veel
andere studentenverenigingen, belette dat
het blad niet om commentaar te spuien op
die universitaire organen. Schamper richtte
zich vooral op de studenten “die zich onwennig voelen binnen de bestaande structuren van de studentenwereld”. Daardoor
kwam het wel meerdere malen in conflict
met universitaire verenigingen, zowel linkse als rechtse. In vroegere tijden hebben onder andere het Fakulteitenkonvent (FK), de
Sociale Raad, de Raad van Beheer (nu Raad
van Bestuur) en de Gentse Studentenraad
(GSR) pogingen ondernomen om Schamper ofwel als spreekbuis voor zichzelf te
rekruteren ofwel botweg te saboteren. Dat

gebeurde met wisselend succes, maar daarover later meer.
Schamper is ook menigmaal met de
politieke studentenverenigingen in aanvaring gekomen. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), met toen nog Guy
Verhofstadt in de rangen, bestookte het
studentenblad in de begindagen met lezersbrieven om er zo haar stempel op te
drukken. Maar er waren ook driestere gevallen. In 1986 was Protea de kop van jut
in Schamper. Protea verenigde de studenten die een boon hadden voor Zuid-Afrika,
toen nog onder het apartheidsregime. Een
artikel op de voorpagina van nummer 225
berichtte over een mislukte actie van Protea op de vergadering van de GSR. Niemand
kreeg nummer 225 echter te lezen. Net voor
Schamper werd verdeeld, werd de volledige
editie ontvreemd door onbekenden. Protea was meteen verdachte nummer één.
Kort na de roof werd een pamflet verspreid
onder de noemer “Schamper 225”, weliswaar niet afkomstig van de redactie. Het »
Schamper
Schamper
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» pamflet kopte “De aanslag op Schamper.
Persvrijheid in gevaar” en wees vijf potentiële daders van de roof aan, waaronder Protea.
Omdat zij als enigen in het pamflet werden
verdedigd en omdat er citaten in voorkwamen die enkel afkomstig konden zijn van iemand die de ontvreemde editie had gelezen,
groeide het vermoeden dat Protea achter
de roof en de valse Schamper zat nog meer.
Een tweede diefstal gebeurde in 1992, toen
een groot deel van feestnummer 300 werd
ontvreemd. Achter die daad zat waarschijnlijk de Nationalistische Studentenvereniging
(NSV!), die in die editie werd bekritiseerd
mede omdat ze propaganda voor zichzelf
tussen Schampers hadden gestoken.
Corpora delicti

Schamper kreeg het niet enkel aan de stok
met studentenverenigingen. Ook de arm der
wet deed wel eens lastig. In 1978 publiceerde
het studentenblad in nummer 51 een artikel
dat pleitte voor de legalisering van abortus
— wat in België pas in 1990 gebeurde. Het

artikel omvatte ook adressen van abortusklinieken in Nederland. De telefoongesprekken van toenmalig hoofdredacteur Rik Van
Nuffel werden vermoedelijk afgeluisterd
door de politie. Nog voor deze kon worden
verdeeld, werd de hele oplage van nummer
51 op bevel van de procureur-generaal van
Gent in beslag genomen. Uiteindelijk kwam
er een onnozel compromis waardoor deze
editie toch nog mocht worden verspreid: de
redactie beloofde de adressen in elk exemplaar te bedekken met een sticker. Dat die
stickers achteraf eenvoudig te verwijderen
waren, had de naïeve procureur-generaal
niet bedacht.
Eind jaren zeventig was een woelige periode in de geschiedenis van de Vlaamse
universiteiten. De regering had in 1978 de
zogenaamde ‘Anticrisiswet’ goedgekeurd,
een totaalpakket van besparingsmaatregelen. Bij die maatregelen hoorde het optrekken van het inschrijvingsgeld voor de
universiteit van 5000 naar 10 000 frank. De
studenten reageerden furieus en er volgden
massale betogingen. Naarmate die steeds

feller werden, werd ook het optreden van
rijkswacht en politie hardhandiger. Wie er
beeld en geluid bij wil, moet maar eens op
de website www.ugentmemorie.be zoeken op
“protest tegen de 10.000”. Niet alleen de matrak, maar ook het huiszoekingsbevel werd
gehanteerd. De politie had het gemunt op de
piraatzender Radio Aktief, die een belangrijke rol speelde bij het mobiliseren van de
studenten. Onder de talrijke schuiladressen
van Radio Aktief bevonden zich De Brug, dat
vroeger fungeerde als studentenhuis, en de
redactie van Schamper, toen in De Brug gevestigd. Bij een doortastende huiszoeking in
het studentenhuis werd de redactie niet gespaard. Tot de in beslag genomen ‘corpora
delicti’ behoorde onder meer de abonneelijst van Schamper.
Nog meer hommeles

De redactie schepte er plezier in om
zelfs de heiligste huisjes omver te walsen.
Toen in mei 1985 paus Johannes Paulus II
de Belgische grond kuste, was dit voor een

foto Maarten de Bouw

36 jaar Schamper: de memoires

De jongensclub
van Schamper
door Geert Joris,
hoofdredacteur 1984-1985
Als ik er nu zo op terugkijk, dan kan ik
niet anders dan tot de conclusie komen
dat veel terug te voeren is tot de Schamperjaren. Ergens in 1983 moet het geweest

zijn, toen ik voor het eerst de Schamperlokalen op de tweede verdieping van De
Brug binnenstapte. Niet omdat journalistiek me bovenmatig interesseerde, maar
omdat de jongensclub die Schamper was
me wel aantrok. Zelfs die ene vrouw had
iets mannelijks.
En zoals dat gaat als je de 50 gepasseerd
bent, heeft het verleden altijd iets heroïsch. Toen lag dat in het gegeven dat we
geen computers hadden. Schamper werd
ingeblikt op één maandagavond en -nacht
en werd ’s ochtends bij de drukker in de
Hoveniersberg afgeleverd. Tussen de bedrijven door zakten we af en toe af naar de
Vooruit. De auteurs schreven hun stukjes
op oude IBM-schrijfmachines (ze waren al
elektrisch maar verder ging de moderniteit niet) waarna de lay-outers, in samenspraak met de hoofdredacteur, beslisten
wat waar kwam te staan. Vier stevige vellen

moesten gevuld worden. Foto’s of tekeningen haalden we uit het archief. Als we een
week vooruitdachten, konden we een fotograaf uitsturen. Een foto maken en laten
ontwikkelen duurde minstens twee dagen,
er moest dus wat rek zitten op de actualiteit. We stonden er niet bij stil omdat we
niets anders kenden. De pc was amper uitgevonden en nog niet doorgedrongen tot
de universiteit, laat staan de redactielokalen van een studentenblad.
Een jaar na de eerste kennismaking
werd ik hoofdredacteur en werd Schamper gemaakt op iets wat het midden hield
tussen een schrijfmachine en een pc. Het
scherm, daar kon net één regel tekst op.
Een correctie uitvoeren, daar moest je een
aparte opleiding voor volgen, dus dat probeerden we te vermijden. Het was de eerste stap naar verdere professionalisering
én digitalisering, maar het was tegelijk

satirische columnist de aanleiding om
gniffelend het heilige kruis van de paus
“dat open en bloot aan zijn lijf bengelt” te
beschimpen. Rector André Cottenie beschermde de teergevoelige zieltjes van de
“rooms-katholieke gemeenschap, niet alleen aan de Gentse Universiteit, maar ook
daarbuiten”. “Het schandaalblad” verloor
na een unanieme beslissing van de Raad
van Beheer zijn subsidies. De drooglegging
zou blijven duren tot er een nieuwe, pluralistisch opgestelde redactieraad aangesteld
werd. Schamper liet zich niet muilkorven.
De Vlaamse Vereniging van Studenten
(VVS) stopte de redactie de nodige centen
toe en een extra editie van Schamper werd
bij het VVS-blad gevoegd. “De RUG is dood!
Leve de KUG” blokletterde de voorpagina.
Daarmee klaagde men aan dat de Rijksuniversiteit Gent (zoals de UGent vroeger
heette) te katholieke standpunten innam.
Toch deed de redactie ook water bij de wijn
door zelf voorstellen te doen voor de op te
richten “pluralistische redactieraad”. Het
uiteindelijke compromis bestond uit een

redactieraad waarin naast redacteurs en
hoofdredacteur ook twee leden van de GSR
zetelden. De subsidies vloeiden echter pas
weer rijkelijk onder Cottenies opvolger,

het afscheid van het jongensclubje. De medewerkers kregen op de redactievergadering op maandag
opdrachten die ze tegen het weekend moesten inleveren. Die teksten werden overgetikt met die ene
schrijfmachine die we enkel in het weekend mochten lenen van professor Herman Balthazar. Nu
ondenkbaar, toen een grote stap. Die redactieorganisatie, en daarna gedaan krijgen dat op dinsdag —
met weinig middelen en veel politieke tegenkanting
— de verdeling van Schamper toch kon gebeuren,
dat heb ik in mijn verdere carrière meegedragen en
toegepast.
Bij Schamper 200 gaven we een klein maar duur
(volgens de studentenbeheerder die de rekening
moest betalen toch) feest met de redactie. Alsnog
mijn excuses voor het toenmalige gat in de begroting, maar wat een lol. In de diverse bedrijven die ik
nadien leidde wist ik dat je met beperkte middelen,
maar met veel inzet net weer dat verschil kunt maken. Mét af en toe een feestje. In mijn huidige job
als directeur van Boek.be is dat niet anders en komt
ook de politiek weer om de hoek kijken. Het jongensclubje (hoewel er in het Huis van het Boek meer
vrouwen werken dan mannen) is ook een beetje terug. Om maar te zwijgen over alweer die ommekeer
van papier naar digitaal. Maar nu met boeken. ¶

rector Leon De Meyer — jawel, die van het
gelijknamige auditorium.
Nog geen twee jaar later was het weer
van dattum. De verkiezing van de nieuwe
studentenvertegenwoordigers inspireerde
enige spottende geesten tot het veroordelen
van enkele toenmalige stuvers als carrièristische varkens. Eindredacteur Wim Tesier,
die zich ook kandidaat stelde, werd daarentegen opgehemeld als een “schaterlachende
confrater” en een “sympathieke kerel”. Het
hoeft niet te verbazen dat de studentenvertegenwoordigers verbolgen waren. De
GSR sloot de subsidiesluis en dreigde even
met de oprichting van een commissie die
zou zoeken naar mogelijkheden voor een
“nieuw schrijvend medium”.
De Schamperredactie riposteerde rabiaat en bracht, dankzij extra advertenties,
een editie uit met louter kritiek op de GSR.
De kop schreeuwde moord en brand en
toenmalig GSR-voorzitter Bernard Mazijn
werd — subtiele woordspelletjes waren altijd al onze specialiteit — tot (m)azijnpisser
omgedoopt. Zomerse onderhandelingen »

Confessions of an
ex-editor in chief
door Tim De Cock,
hoofdredacteur 1990-1991
Het waren de middeleeuwen van Schamper,
de duistere jaren na de fatwa die de pauscartoon
over het blad had gebracht. Wanhopig door het
gebrek aan geld en aanzien rolden ex-hoofdredacteurs vechtend door de oude toiletten van De Brug,
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» verzekerden het voortbestaan van Schamper, maar onder bepaalde voorwaarden.
Merkwaardige tradities, zoals de tweewekelijkse editie en de focus op universitair en
studentikoos nieuws, zagen toen het zonlicht. De relaties tussen de stuvers en de
redactie normaliseerden. De controle door
een redactieraad gedijde nog jaren en werd
pas in 1993 afgeschaft “om de onafhankelijkheid van Schamper te garanderen”.
In 1994 keerde het tij weer. De Vereniging
van Konventsvoorzitters nam een aanzienlijke hap uit het budget van Schamper. Een
artikel met de veelzeggende titel “PFK: linke
linkse soep” had kwaad bloed gezet. Schamper bezuinigde dan maar om te overleven
en kwam slechts driewekelijks meer uit. De
situatie werd geleidelijk beter en het zou de
laatste keer zijn dat de cashflow bedreigd
werd.
Seks en anarchie

«

Naast de universitaire heibel die Schamper veroorzaakte, hield het blad zich wel

bezig met wat het moest doen: de student
informeren over wat er gaande was. In de
jaren zeventig gaf de Gentse universiteit
bij elke nieuwe inschrijving een brochure
die waarschuwde over de gevaren van seks.
Concreet kwam dat neer op een goor blaadje
met foto’s van geslachtsziektes. Voor Schamper stuurde de brochure vooral aan op seksuele onthouding. Toen een meer verfijnde
brochure van Info-Jeugd Nationaal bij het
inschrijvingspakket werd gestoken, kreeg de
universiteit brieven van ongeruste ouders en
het plan werd gestaakt. Dus nam Schamper
de taak op zich om de onwetende studenten
een licht in het duister aan te bieden en de
brochure van Info-Jeugd Nationaal bij het
begin van elk academiejaar te publiceren.
Een mooie geste in preutse tijden.
En de naam van dit studentenblad, waar
komt die van? Koen Raes was diegene die
“Schamper” opperde. Hij haalde de mosterd
bij De leeuw van Vlaanderen van Hendrik
Conscience. In een bepaalde scène bespotten de Brugse vrouwen de Franse koning en
zijn gevolg. “Schamper lachten de Brugse

discussiërend over Marx, Lou Reed, en nieuwe complottheorieën waarin de machiavellistische studentenbeheerder steevast de hoofdrol speelde.
Harde tijden. En ze werden nog harder toen ik op
een dag binnenwandelde en hoofdredacteur werd.
Hoofdredacteur, je moest daar toen niet veel voor
kunnen. De persoon die na de vergadering het langst
bleef hangen in het redactielokaal — omdat hij nog
geen lief had en bovendien niet wist waar de uitgang
was — mocht gewoon de hele Schamper bedenken,
volschrijven, nalezen, uitprinten, knippen, plakken,
naar de drukker dragen en ook nog eens plooien terwijl de overige redacteurs al kaartend hun Humo verdienden.
Het resultaat was ernaar. We maakten briljante
nummers. We hadden volstrekt niks te zeggen, maar
we zouden het op een verdomd originele manier
doen. Omdat het nooit bewezen is dat we lezers hadden — één lezersbrief maakt de lente niet — gingen
we onszelf te buiten aan oeverloos navelstaren. (Een
edele kunst die een mens tegenwoordig nooit meer
ongestraft kan beoefenen, tenzij hij een gastcolumn
aangeboden krijgt.) Achteraf gezien is het symptomatisch dat ons grootste wapenfeit in die hedonistische jaren — een vonnis in het nadeel van een
verontwaardigd politicus — een rechtstreeks gevolg

vrouwen”: op politiek vlak waren ze machteloos, maar ze waren wel rijker en dus beter uitgedost dan de Franse gezagsdragers.
Voor Raes was deze houding typerend voor
de Vlaming. “Schamper zijn” komt neer op
een soort “anarchiserend bespotten van de
macht”, maar dan vanuit een machteloze
positie. Hoewel, machteloos?
Carrièrekrakers

Schamper luidde meermaals de klokken
in schandalen die leidden tot het kraken
— vanzelfsprekend vertrekkend vanuit een
correcte journalistieke deontologie — van
carrières. Een daarvan was die van professor Fernand Vandamme. Vandamme, inmiddels op pensioen gestuurd, zette in zijn
jaren aan de universiteit een schimmig netwerk van vzw’s en frauduleuze bedrijven op
— onbelast door enige publicatiedruk, zo
lijkt het althans. Hij was ook het brein achter
de “specialisatieopleiding” Knowledge and
Information Management, die vooral buitenlandse studenten aantrok. De onwetende

was van het feit dat we iets niet gedaan hadden: zijn
recht van antwoord publiceren.
U begrijpt dat het even duurde voor de ernst van
mijn positie tot me doordrong. Als ik nog iets van
mijn leven wilde maken, moest ik dringend een echte stiel leren. Van de job van hoofdredacteur afraken,
bleek helaas niet eenvoudig. De nieuwe generatie liet
zich niet verleiden: dat had een lief, dat wist waar
de uitgang was, dat spaarde zichzelf omdat ze later
hoofdredacteur van Humo en De Standaard wilden
worden.
Er zat niets anders op dan een vriendin te zoeken in De Brug en de weg naar buiten te vragen. Dat
werkte. Stilaan kon ik opklimmen in de hiërarchie:
ik werd achtereenvolgens kernredacteur, redacteur,
verantwoordelijk uitgever, lay-outer, masseur, sanitair medewerker en uiteindelijk gewoon supporter.
Zo durfde ik weer onder de mensen te komen.
De redactiechef van De Gentenaar die even later de woorden ‘hoofdredacteur Schamper’ op mijn
sollicitatiebrief zag, vond dat zoveel eerlijkheid een
nieuwe kans verdiende en gaf me een job, duidelijk
zonder mijn artikels te hebben bekeken. Mijn verdere rehabilitatie tussen de plooien van de maatschappij kon beginnen. ¶

uitwisselingsstudenten werden echter in
een doolhof van slecht georganiseerde
vakken losgelaten: cursussen die uit één
les bestonden, gedoceerd door proffen
die niet eens wisten dat ze dat vak gaven en waar zelfs pro forma indienen
tot een hoog cijfer leidde. Om maar
te zwijgen van de 750 à 1000 euro die
de studenten bovenop hun inschrijvingsgeld moesten ophoesten en
waarvoor ze in ruil enkel wat kopieën
ontvingen. Schamper volgde de zaak op
de voet en tal van artikels verschenen
over Vandammes praktijken. De zaak
Vandamme verschijnt momenteel
voor het gerecht.
Een andere duistere figuur die
door Schamper ontmaskerd werd, is
Paul Verhille,, brein achter louche studiebegeleidingskantoren.
Ongeruste
ouders dokten aan Memento, Verhilles
bedrijfje, om hun kind door de examens
te helpen. Dit geld stroomde echter niet
even vlot door naar de als leerkracht
aangetrokken studenten. Ook Humo

Hoe verstuur je een mail?
door pascal goethals,
hoofdredacteur 1996-1997
Lang geleden dat ik zo gelachen heb als toen ik
de Schampers van 1995-1997 opdiepte. Wat waren
we naïef ! Ik kwam stukken tegen als Wat is het Internet? en Hoe verstuur je een mail? Eind 1995 schreef
Schamper dat de studenten het jaar erop wellicht
ook in de voormiddag zouden kunnen surfen op het
internet, in plaats van enkel ‘s middags!
Dat we toen zulke handleidingen publiceerden
betekent allerminst dat we achter waren. Integendeel. Ik had het geluk bij Schamper te zitten op een
moment dat de nieuwe media aan het doorbreken
waren. De immer visionaire redactie heeft daar
van bij het begin zoveel mogelijk op ingespeeld

en De Morgen besteedden pagina’s aan Verhilles praktijken.
DE (SOMS) LiEgEnDE REpORTER

Redacteurs van de grote kranten en
weekbladen bladeren wel vaker door
Schamper. Zo werd in 1997 wars van
Schamper
enige wetenschappelijke pretentie
steekproefsgewijs gepeild naar het
brosgedrag in verschillende richtingen. De tweede kandidatuur Germaanse en Geschiedenis kwam met een score
van zeventien procent aanwezigen als
winnaar — verliezer? — uit de bus.
Belga nam het artikel over en zo werd
het absenteïsme van de kandidatuurstudenten nationaal nieuws. Ook stukken rond de slepende zaak Marc Cogen
werden vaak met een Schamper in de
hand gepend. Enkele keren oversteeg
een artikel van Schamper de vierde
macht. Naar aanleiding van een artikel
over de bezinningsplaats in de kelder
van Home Heymans stelde Vlaams »

— Schamper was zowat het eerste tijdschrift dat integraal online te lezen was. We schreven over e-mail
op een moment dat iedereen daarbij dacht aan geglazuurd aardewerk.
De mogelijkheden en de snelheid van het internet waren nog erg beperkt. Onze deadlines lagen zo
ver voor de eigenlijke verschijning dat we in volle
Dutroux-periode niet de mogelijkheden hadden daar
journalistiek op in te spelen. Toch heb ik die paar jaar
bij Schamper veel geleerd. Snel informatie verzamelen, accuraat werken, analyseren, netwerken; competenties die me later goed van pas zijn gekomen.
Eerst als beroepsjournalist, daarna in andere jobs.
Als ik Schamper nu zie en volg, op papier, op de
website, op Facebook, op Twitter, dan vind ik dat
Schamper groot is geworden. Wat een luxe om onmiddellijk op de actualiteit te kunnen inspelen, om
direct de meest uiteenlopende berichten te kunnen
verspreiden! De mogelijkheden zijn er, en Schamper
benut ze ten volle. Ik zou zó terug gaan studeren om
weer bij Schamper aan de slag te kunnen. Ik zou er
opnieuw veel kunnen leren.
Terugbladerend dacht ik even dat ik een jaar langer in de redactie had gezeten dan ik me kon herinneren. Het bleek geen black-out ten gevolge de vele
drankrijke nabesprekingen in de Backstage, maar
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» Belanger Johan Deckmyn zelf een parlementaire vraag. De bezinningsplaats, bedoeld voor verschillende religies, werd haast
uitsluitend als “moskee” gebruikt, en dan
vooral door niet-studenten.
Dat journalisten niet altijd plichtbewust
hun bronnen checken, vermoeden lezers al
langer. Sommige nieuwsredacteurs maakten
het heel erg bont door nieuws dat in Schamper onder de kop satire gepubliceerd werd
schaamteloos te kopiëren. In nummer 493
verscheen een “getuigenis” van een anonieme militair die beweerde dat het Belgische
leger het Anarchistisch Kollektief, de Marxistisch-Leninistische Beweging én Verkeerd
Geparkeerd infiltreerde. VTM en AVS waren
er als de kippen bij en contacteerden Schamper over het voorval. Francis Van den Eynde
— alweer een Vlaams Belanger — plande bovendien om aan de toenmalige minister van
Landsverdediging een schriftelijke vraag te
sturen. Eenzelfde misverstand lag aan de basis van de woede van menig student en personeelslid over het nieuws dat de Ledeganck
zou worden omgevormd tot “McLedeganck”.

«

Een satireartikel meldde dat de Amerikaanse hamburgerketen deze bunker van de wetenschap zou inpalmen.
DE SaRKaSTEn, DE iROniëRS, DE CyniSTEn

Natuurlijk is Schamper ook geëvolueerd.
De eerste edities werden ineengeflanst in
de keuken van een gemeenschapshuis in de
Korte Meer. Pas in het academiejaar 19771978 verhuisde de redactie naar De Brug,
waar ze bleef tot de opening van studentenhuis De Therminal. In De Brug had Schamper
het niet onder de markt. Als nomaden waren
ze verplicht door het gebouw te trekken en
hun materiaal werd vaker door onbekenden
ontvreemd dan dat ze er zelf gebruik van
konden maken. Dat maakte van het creëren
van een papieren editie een huzarenstuk: op
maandagen vond de wekelijkse redactievergadering plaats, waarna de hele nacht artikels werden getypt, geknipt en geplakt.
Het blad van papier schrijft zichzelf niet.
Het begon als een project van een tiental pioniers, maar omdat studenten nu eenmaal

een fout jaartal op een van de covers.
1995 in plaats van 1996, niemand had het gemerkt.
Het symboliseert ook hoe weinig er achter de schermen verandert, jaar na jaar. Vijftien jaar later schrijft
Schamper nog steeds over een tekort aan deftige
studentenkamers, over de democratisering van het
hoger onderwijs, over de universiteit die geld probeert te halen uit onderzoek. Ik las toen zowel als nu
artikels over slaagpercentages (laag), over de kwaliteit van het lesgeven (laag) en over de maaltijden
in de studentenrestaurants (ja, laag). Ik weet niet of
de NSV! inmiddels erkend is, ik weet wel dat ze nog
altijd op die van de ALS kloppen (of was het omgekeerd?). En dat Schamper daarover trouw bericht.
En dat is belangrijk, want Schamper mag dan al
volwassen geworden zijn qua vorm, ik hoop dat de
inhoud voldoende jong en studentikoos blijft. Opdat
Schamper zijn missie blijft nastreven en kritisch en
onafhankelijk bericht voor en door studenten.
Want ondanks de viering van 500 nummers gaat
het vandaag niet over de honderden redacteurs die
al die jaren voor Schamper schreven. Wel over 36 jaar
universiteitsstudenten in Gent en over hoe zij tegen
de UGent, tegen elkaar en tegen de wereld aankijken.
Mogen zij nog lang even kritisch en onafhankelijk
blijven als hun lijfblad. ¶

verdwijnen nadat ze zijn afgestudeerd, leed
de redactie al snel aan bloedarmoede. Dieptepunt was editie 90, waarvoor geen enkel
artikel meer werd binnengebracht. Hoofdredacteur Rik Van Nuffel schreef een doorleefde oproep en vatte in een pennenstreek de
geest van het studentenblad samen: “Waar
zijn al die grote monden die op kafee zo goed
weten te vertellen waarom het met de studentenbeweging niet goed meer gaat? Waar
zijn die mensen in fakulteiten die vinden dat
hun proffen klootzakken en onbenullen zijn?
Waar zijn ze, de sarkasten, de ironiërs, de
cynisten?” Mede door de zomeredities van
Schamper in de jaren negentig werd het nadien nooit meer zo erg.
inHOUD VOOR DE VORM

Ook de look van Schamper veranderde
met de seizoenen. De eerste Schampers betekenden een radicale stijlbreuk met de
dure lay-out van moederblad Rugnummer.
Schamper verscheen in zwart-wit op A3formaat en met schots en scheef geplakte

De tieten van Mathilde
door Bart Haeck,
hoofdredacteur 1999-2000
Elf jaar later blijven de anekdotes over. Hoe tijdens de eerste redactievergadering die ik voorzat iemand zich had verstopt. Toen ik vroeg waar Erwin
was, hoorde ik van onder de vergadertafel: “Hallo
Bart? Ik krijg klank maar geen beeld.”
Of hoe Tim Van der Mensbrugghe met het een
of ander serieus verhaal bezig was en terugkwam
met de woorden: “Het is niet gelukt. Maar ik heb

tekstkolommen. “Inhoud voor vorm”, zo
luidde de gemakzuchtige redenering
van de redactie. Pas in 1984 sierde een
eerste satirische foto de voorpagina.
Het blad begon er steeds meer uit te
zien als een tijdschrift.

Ook de ondertitel wisselde: van ““Schamper,
het blad van de intellueel ((sic)” naar “Schamper, persvers studentenblad voor de RUG”,
per
naar het huidige ““Schamper, het blad van
papier”. De grote sprong voorwaarts kwam
er met de internetboom van 1994-1995. In
een race met het Leuvense studentenblad
Veto om als eerste een volwaardige website af te krijgen, werd Schamper 328 op 3
maart 1995 officieel op het web geplaatst.
Zodoende was het het allereerste Belgische blad dat volledig op het internet te
raadplegen was. Kers op de taart was de
latere ingebruikname van het content
managing system Drupal als basis voor
de Schamper-website. Een verstandige keuze, zo bleek toen ook het Witte
Huis Drupal als softwarepakket aannam.
Schamper: altijd een stapje voor. ¶
Schamper
Schamper stelt tentoon, naar aanleiding van haar vijfhonderdste! Bezoek
de gratis expo in de foyer van het Ufo
tussen 21 en 31 maart, tijdens de
openingsuren van de unief.

iets anders. Een dubbelinterview met de
tieten van prinses Mathilde.”
Of hoe op elke donderdagdeadline het
krakkemikkige redactiesysteem minstens
vier keer crashte. En hoe telkens als het
er weer zat aan te komen, Niels tegen de
zijkant van zijn computer klopte en smekend zei: “Allez, schatteke, niet crashen.”
Waarna het uiteraard wel gebeurde en iemand anders — de in de Schamperkelder
altijd aanwezige Maarten De Gendt bijvoorbeeld, vervolgde met: “Allez, iemand
een pint?” en de computers weer aanzette.
Er waren ook de dingen die je moest
leren: de verdeling van het geld tussen de
verenigingen gebeurde bijvoorbeeld op
een jaarlijkse vergadering. Als je niet anderhalf uur voor die vergadering in het
Studentenhuis was om eens te polsen wie
wat van plan was met wie, kon je daar serieus gesjareld uitkomen. Pure politiek
was het. Radio Urgent is daar op die manier destijds een paar tienduizend euro
kwijt gespeeld.
Uiteraard mislukte er heel wat. Stukken werden niet aangeleverd, waardoor

iemand op donderdagavond een kruiswoordraadsel mocht gaan uittekenen. De
week nadien hadden we een stuk te veel
en besloten we om de oplossing van dat
kruiswoordraadsel nooit te publiceren.
Een andere keer bleken onze beeldschermen zo slecht afgesteld dat we dachten
een mooie cover te maken, tot hij er bij
de drukker fuchsia uit kwam. Met Ruddy
Doom erop. Nog nooit zo veel bijgeleerd
over het kalibreren van de kleuren op
beeldschermen als toen.
Als ik die Schampers herlees, overvalt
me een dubbel gevoel. Ik herinner me hoe
het een klein mirakel was dat de eerste
drie edities op tijd de drukker haalden. Je
ziet het er nog altijd aan, moet ik erkennen. Over de laatste vier nummers van
mijn Schampertijd heb ik elf jaar later een
beter gevoel, al bekruipt mij nog altijd de
goesting om ze helemaal te herschrijven
als ik ze nu lees.
Want ja, ik heb ze ter gelegenheid van
deze column allemaal nog eens doorbladerd. En toch veel moeten lachen. Boven
een voorbeschouwing op de massacantus

stond: “Kroniek van een aangekondigde
kater — only the good die drunk“. Aan professor Brice De Ruyver, toen veiligheidsadviseur van premier Guy Verhofstadt,
werd gevraagd: “U staat veel in de belangstelling. Hoe komt dit?” Antwoord van De
Ruyver: “Omdat het slecht gaat in de samenleving.” Of professor Ruddy Doom die
zich in een gesprek over Afrika liet ontvallen dat “cynisme de enige manier is om
jezelf niet op te hangen”. Wat een vrolijke
tijd was het toch. We hadden zelfs advertenties van Lernout & Hauspie.
Maar het was echt wel een vrolijke en
fantastische tijd. Het was ploeteren, het
was leren met vallen, tegen de muur lopen, er eens goed mee lachen, een pint
drinken en weer opstaan. Maar zo is het
leven. Sinds Schamper weet ik dat er maar
een ding op zit: aanvaarden dat het altijd
zoeken en ploeteren zal blijven. En er dan
maar voor zorgen dat je dat in goed gezelschap doet, en je je ondertussen amuseert. ¶

Wetenschap
“Wij zijn
er net
vóór de
atleten”
Gesprek met professor
Peter van eenoo, directeur
van het Gentse dopinglabo

door Ruben De Winne

foto Joost Vanderdeelen

Op 1 oktober ging
de befaamde dopingjager Frans Delbeke
met pensioen.
Professor Peter Van
Eenoo volgde hem op
aan het hoofd van het
DoCoLab. Een gesprek
over doping, iemands
aambeien en nog
meer doping.

Bij het binnenkomen waarschuwt professor Van Eenoo de riooljournalist in mij meteen: “Over individuele dossiers zeg ik niks. U
mag mij vragen hoe een minieme hoeveelheid clenbuterol een positieve dopingplas
kan opleveren, maar over Contador zeg ik
niks. Dat is de strikte WADA-regel (World
Anti-Doping Agency, n.v.d.r.).”
Quatsch en kenners
Is dat waarom u niet vaak in de media verschijnt, ondanks de niet aflatende dopingberichtgeving?

“Dat heeft er inderdaad alles mee te maken. Net zoals een dokter tegen een journalist niks over jouw aambeien (bij wijze van
spreken, n.v.d.r.) zal zeggen, maar wel over
aambeien in het algemeen. Ook al zit je naast
hem met een kussen onder je zitvlak. Journalisten zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in
de individuele gevallen van Keisse of Contador. Maar ik moet ze altijd teleurstellen.”
Ergeren de zogeheten dopingkenners u dan
niet? Zij mogen vrijelijk hun mening verkondigen.

“Als het totale quatsch is wel. Vaak is dat
zo bij atleten. Zij mogen natuurlijk zeggen
wat ze willen. Maar ik stel me dan vragen
bij het werk van journalisten, die toch méér
weten. Ik kan niet begrijpen dat journalisten
soms bijna supporteren voor sporters opdat
die hun zaak zouden winnen, terwijl die duidelijk de grootste nonsens verkopen. Maar
daar moet ik mee leren leven.”
Kunnen ook procedureslagen, zoals in de
zaak van Rutger Beke, u niet ontmoedigen?

“Die zijn vaak frustrerend. Voor een wetenschapper is dat juridische mierenneuken
een totaal andere wereld. Maar nu wind ik
mij daar niet zo hevig meer in op.”

foto Joost Vanderdeelen

Uw voorganger kickte op het betrappen van
grote namen met een nieuwe opsporingsmethode. Hebt u dat ook?

“Namen interesseren me niet. Ik probeer
mijn job zo goed mogelijk te doen. Waar ik
wel op kick, is zien dat een nieuwe methode
werkt en effectief is, of dat een lab in China
of Roemenië ze gebruikt om atleten te betrappen.”
www.schamper.ugent.be

Maar geeft het geen bevrediging om dan in
de pers te lezen dat jullie werk geapprecieerd
wordt? Jullie komen immers vaker negatief in het
nieuws.

“Inderdaad, maar dat geeft niet zozeer
persoonlijke voldoening. Voor het DoCoLab
is het moeilijk om fondsen te werven. Wij
moeten ons geld vooral internationaal zoeken bij het WADA of bij het Partnership For
Clean Competition. Maar daar zijn telkens
nóg kleinere slaagkansen dan bij het IWT
(Agentschap voor Innovatie door Wetenschap
en Technologie, n.v.d.r.) of het FWO (Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek, n.v.d.r.), waar
ze al laag zijn.”
Recent werden hier nieuwe technieken ontwikkeld die de detectielimiet voor sommige
substanties met factor 40 verlaagden. Werd dat
onderzoek financieel gedragen door het DoCoLab?

“Ja. Van de inkomsten van de routineanalyses betalen we ons personeel en houden we een klein percentage over aan winst.
Sommige collega’s denken dat het geld hier
binnenstroomt, maar dat wil ik ontkrachten.
Wij hebben een winstpercentage van tien tot
vijftien procent op elk staal. Die zogeheten
winst moet geherinvesteerd worden in toestellen. Dat is ook de reden waarom er geen
commerciële dopinglabs zijn: er moeten
zoveel investeringen gedaan worden. Vorig
jaar moesten we van het WADA een nieuwe
machine kopen. Dat was een totaalinvestering van bijna 600 000 euro. Als je weet dat
onze omzet op jaarbasis minder dan twee
miljoen euro is, zie je dat ons spaargeld zo
snel uitgegeven is.”
Maar die aankoop loont?

“Niet echt. Het trieste van de hele zaak
is dat het toestel aangekocht werd om een
tweehonderdtal analyses per jaar te mogen
doen. Die analyses zijn dan ook nog eens verlieslatend. Maar we moesten van het WADA
zo’n machine kopen of we mochten het lab
sluiten. Dat is zelfs geen keuze meer.”
Het DoCoLab is er voor u
Sinds 1 oktober bent u hier directeur. Pakt u
het anders aan dan uw voorganger?

“Persoonlijk wil ik meer onderwijs verstrekken. Met het lab wil ik ook meer op
onderzoek inzetten. Onder professor Delbeke hadden we daarover nochtans niet te
klagen. We zijn altijd het tweede of derde
lab geweest op vlak van wetenschappelijke
output, terwijl we toch een relatief klein lab
zijn op vlak van personeelsbestand. Maar ik
zou die wetenschappelijke output toch nog
willen verhogen, met liefst enkele extra doctorandi.”
Wat is de renommee van het DoCoLab?

“Wij zijn een van de 35 geaccrediteerde
WADA-labs in de wereld en het enige in de
Benelux. Die accreditatie komt er pas nadat
voldaan is aan strenge kwaliteitsnormen.
Jaarlijks voert het WADA ook strenge controles uit op haar labs. Een foute analyse,
waarbij een negatief staal door het lab positief bevonden wordt, is een onmiddellijke
doodsteek voor dat lab. Een WADA-lab zijn
brengt dus de nodige druk mee. Maar de
keuze is simpel: een WADA-lab zijn of géén
lab zijn. Nationale en internationale sportfederaties mogen hun stalen enkel door WADA-labs laten testen.”
Jullie voeren dopinganalyses uit maar doen
ook onderzoek. Bestaat er een wisselwerking tussen die twee activiteiten?

“Voor ons onderzoek doen we inspiratie
op uit de routineanalyses wanneer die opmerkelijke bevindingen aan het licht brengen. Maar in ons onderzoek zetten wij ook
sterk in op de optimalisatie van onze opsporingsmethodes.”
Maar is het niet een tikkeltje pervers dat de
inspiratie uit de routine moet komen? Zijn jullie als
dopingjagers dan niet altijd een stap te laat?

“Slechts een deel van onze inspiratie komt
uit de stalen. Ik schuim ook nieuwsgroepen
voor bodybuilders en andere sporters af. In
de wetenschappelijke literatuur kijken we
of er nieuwe producten ontwikkeld worden
en of er daar producten tussen zitten die
voordeel kunnen opleveren voor atleten.
Worden die gesignaleerd, dan proberen wij
ze zo vroeg mogelijk in handen te krijgen.
Ik heb bijvoorbeeld een kleine maand geleden een nieuw product op het internet zien
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verschijnen dat nog in de klinische fase zit.
We hebben dat onmiddellijk aangekocht,
onderzocht en in onze methodes verwerkt.
Onze collega’s wereldwijd zijn geïnformeerd.
Lopen we dan achterop? Ja, maar slechts
twee weken.”
Er komt dus detectivewerk bij kijken?

“Ja, en dat is ook waarom dit onderzoek
zo tof is. Dat is waarom de mensen van dit
lab zo gepassioneerd werken. Juist omdat je
altijd het gevoel hebt kort op de bal te spelen. Op het moment dat we hier iets onderzoeken, kunnen we een conclusie trekken.
Bij pakweg een onderzoek over het gedrag
van een receptor in een bepaalde cel ga je
waarschijnlijk pas over vijftien jaar conclusies kunnen trekken over de invloed ervan
op kankerontwikkeling. De maatschappelijke impact is bij ons, hoewel misschien minder dan bij kankeronderzoek, veel sneller op
te meten. Je slaakt hier als wetenschapper
voortdurend vreugdekreetjes.”
Vaak schuilt achter het wetenschappelijke dopingonderzoek toch ook een menselijk drama?

“Dat is soms confronterend. Als atleten
een tegenexpertise bijwonen, zie je soms aan
hun gezichten dat ze liegen. Maar soms twijfel je ook als iemand duidelijk aangedaan is.
Wetenschappelijk mogen wij dan wel honderd procent zeker zijn dat de substantie
in de urine zit, maar dan zit je nog met het
menselijke verhaal. Hoe komt het dat de
sporter niet weet dat er iets in zijn urine zit?
Is het omwille van een besmet voedingssupplement? Is het gewoon uit onwetendheid?

Is het dan aan jullie om zulke atleten te helpen?

“Iemand die hier in tranen zit, proberen
we te assisteren in zijn zoektocht naar het
wat en waarom. Als lab zijn wij niet tegen,
maar net voor de atleten. Wij pikken de valsspelers eruit, zodat zij die het correct spelen
zo veel mogelijk hun kansen vergroot zien.
We zijn er ook om de gezondheid van de atleten maximaal te beschermen. Dopingopsporing heeft immers een ontradend effect
op het nemen van geneesmiddelen terwijl
men niet ziek is. Maar we zijn er ook eenvoudigweg voor de atleten als zij met de vraag
zitten hoe het komt dat ze positief getest
hebben.”
Mogen jullie atleten ook op hun initiatief testen?

“Neen. Zo zouden atleten kunnen testen
wat al dan niet opspoorbaar is of hoe lang
iets opspoorbaar is. Ook voedingssupplementen mogen we niet meer testen voor atleten.”
Zou dat allemaal niet meer geld in het laatje
brengen?

“Zeker weten. Een cipier die een oogje
dichtknijpt zal waarschijnlijk ook meer verdienen dan met zijn gewone wedde. Maar
dat is een ethische kwestie. Wil je je prostitueren om iets te doen wat niet hoort? Voor
mij is dat duidelijk het geval niet.”
Dodelijk drankje
Wie houdt zich eigenlijk bezig met het ontwikkelen van dopingproducten?

“Dopingproducten worden heel vaak door
de farmaceutische bedrijven ontwikkeld als
geneesmiddelen. Maar op het moment dat
zij er een patent op nemen, moet er maar
een malafide persoon zijn die er doping in
ziet, of het middel begint zo een ander leven
te leiden. Het wordt dan nagemaakt en verkocht. Maar het is een enorm risico om zulke
producten te slikken. Er worden producten
op de markt gegooid die nog niet getest zijn
op hun veiligheid. Dan hoor je verhalen zoals in Nederland, waar enige jaren geleden
enkele mensen overleden door het drinken
van een biodrankje.”
Op welke schaal gebeurt het dopinggebruik?

“Onlangs becijferde Interpol dat de markt
voor doping groter is dan die voor reguliere drugs. Dat is dus big business en het is de
maffia die er zich mee moeit. Dat wil zeggen
dat je tegenover heel krachtige organisaties
staat.”
Dat wil toch ook zeggen dat er wetenschappers zijn die aan de verkeerde kant staan?

“Zeker. Het komt zelfs heel dicht bij ons.
De BALCO-zaak met onder andere Marion
Jones is een van de belangrijkste dopingzaken. Men had een steroïde ontwikkeld die
wij niet met onze methodes konden detecteren. Die methodes waren bekend bij mensen
die heel dicht bij ons lab aanleunden. Dat
waren onder andere ex-werknemers van het
lab van Moskou, die na de val van de Muur
naar de Verenigde Staten zijn overgelopen
en daar een product hebben ontwikkeld dat
wij niet konden opsporen. Dat waren mensen, niet zozeer van binnen ons milieu, maar
die toch nauw aanleunden bij ons.”
Moet u dan ook op uw hoede zijn in deze wereld?

“Het is niet zo dat ik voortdurend met de
daver op het lijf zit. Maar je moet inderdaad
constant afwegen of je bepaalde uitspraken
al dan niet doet. Ook met collega’s moet
je een vertrouwensband kweken. Wat niet
wegneemt dat ik van bepaalde collega’s, die
hier als tegenexpert over de vloer komen en
die volgens de pers ‘aan de andere kant’ zouden staan, weet dat ze hun werk zeer
goed doen. (grinnikt) Niet
dat ik ze de geheimen
van ons lab ga verklappen.” ¶
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Onderzoekers zijn boos!
The times they are a-changin’. Enkele jaren geleden was het evident dat
talentvolle studenten konden doctoreren, vandaag blijken daar nog bitter
weinig middelen voor over. Komt dat door de verhoogde concurrentie of
door de besparingsdrang van de Vlaamse regering?
door Pieter Van Nuffel
De Vlaamse regering bespaarde de voorbije twee jaar zo’n 68 miljoen euro op wetenschap en innovatie. De misnoegdheid onder
Vlaamse onderzoekers is dan ook niet ver
te zoeken. “De Vlaamse regering gebruikt
in haar ‘Vlaanderen in Actie’-plan graag
veelbelovende, maar loze woorden als ‘innovatie’ en ‘investeren in een kennismaatschappij’. In de praktijk merken we vooral
dat er steeds meer bezuinigd wordt. Daarom
hebben wij ons verenigd onder de cynische
naam ‘Onderzoekers in Actie‘”, vertelt prof.
Jan Dumolyn, een van de initiatiefnemers.
“Onderzoekers in Actie is ontstaan vanuit de
basis, namelijk jonge onderzoekers die ongerust zijn over hun toekomst. Intussen wordt
onze actie evenwel gesteund aan alle Vlaamse universiteiten.”
Volgens Dumolyn kunnen de besparingen ook nadelig zijn voor het onderwijs als
geheel, “want het is belangrijk dat studenten
les krijgen aan een universiteit waarin sterk
op onderzoek gefocust wordt.” Iedereen die
deze bezorgdheid deelt, kan op de website
van Onderzoekers in Actie een petitie tekenen. De teller staat intussen al op meer dan
6000 elektronische handtekeningen.
Van alle aanvragen voor onderzoeksprojecten die vorig jaar ingediend werden bij het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
(FWO) kon maar zo’n veertien procent goedgekeurd worden. Drie jaar geleden was dat
nog het dubbele. Ook Elisabeth Monard,
secretaris-generaal van het FWO betreurt
die teloorgang. “De opeenvolgende Vlaamse
regeringen hebben gedurende vijftien jaar
het wetenschappelijk onderzoek als prioriteit gezien. Dat ging gepaard met een groei
in het aantal onderzoeksprojecten en een
grote instroom van jonge onderzoekers. Die
www.schamper.ugent.be

tijden zijn nu voorbij. Op een moment dat er
heel wat talentvolle onderzoekers doorstromen, ontbreken de budgetten om die mensen hun onderzoek te laten doen.”
Volgens Robbie Scaut, woordvoerder
van viceminister-president Ingrid Lieten,
heeft dat echter niets met besparingen te
maken. “We mogen niet vergeten dat ook
het aanvraagvolume de jongste jaren met
vijftien procent is toegenomen, een gevolg
van de minder gunstige conjunctuur. Bij een
slechtere situatie op de arbeidsmarkt wagen
immers meer jonge mensen hun kans als
doctoraatsonderzoeker.”
Brood en spelen

Net om die reden moet er volgens Jan Dumolyn in tijden van crisis juist méér geïnvesteerd worden in onderzoek. “Er kan veel
gemakkelijker bespaard worden op — ik zeg
maar wat — voetbalstadions, maar blijkbaar
vindt de Vlaamse overheid brood
en spelen belangrijker dan
fundamenteel onderzoek.
Nu, ik hou ook van voetbal
en ik wil niets specifieks
viseren, maar op wetenschap mag volgens mij
niet bespaard worden. Niet
omdat we egoïsten zijn, maar
omdat financiering ervan
nu eenmaal een rendabele

investering is die de samenleving op lange
termijn enkel ten goede zal komen.”
Robbie Scaut reageert: “In budgettair
moeilijke tijden moet iedereen de tering
naar de nering zetten. We moeten onze begroting nu vooral zo snel mogelijk in evenwicht trachten te brengen. We hebben daar
evenwel duidelijke keuzes in gemaakt. Eigenlijk hebben we weinig bespaard op het
wetenschappelijk onderzoek an sich. Omdat
we liever kansen geven aan jongeren van eigen bodem, hebben we bijvoorbeeld eerder
bezuinigd op projecten als Odysseus dat buitenlandse topwetenschappers terug naar
hier haalt. De dotatie van het FWO voor het
jaar 2011 daarentegen is gelijk gebleven (althans zonder indexering, n.v.d.r.). Vanaf 2012,
wanneer de economie naar verwachting zal
heropleven, zullen we trouwens opnieuw in
onderzoek en ontwikkeling investeren.” Laten we hopen. ¶
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WetenschaP vooR dUmmies

Waarom we in feite vier edities te laat zijn

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: volmaakte getallen.
door Pieter Van Nuffel
Schamper 500: een feesteditie? Tijd voor wat nuancering: 500 is het getal dat na 499 en voor 501 komt. Voor de
rest valt er weinig over te vertellen. Of wacht, 500 heeft
misschien nog een ‘speciale’ eigenschap: het is deelbaar
door de som van zijn cijfers, 5+0+0. Alsof het hier om iets
uitzonderlijks zou gaan, noemt men dat harshad-getallen. ‘Harshad’ komt uit het Sanskriet en betekent ‘grote
vreugde’. Welaan dan?
Nee, er zijn wel meer getallen die zo’n belachelijk triviale eigenschap hebben. Dan was pakweg 400 specialer:
het getal bezorgt ons eveneens ‘grote vreugde’ én het is
ook nog eens het kwadraat van twintig. Bovendien is de
harshad-eigenschap afhankelijk van het talstelsel dat
we gebruiken. Het getal 500 heeft dus gewoon het geluk
dat Schamperlezers toevallig tien vingers hebben en bijgevolg een decimaal talstelsel gewoon zijn. Andere volkeren gebruiken de duim om de twaalf vingerkootjes op
de rest van de hand te tellen, zodat zij met een twaalfdelig talstelsel rekenen. Stel dat Schamper het blad zou
zijn van de Chepang in Zuid-Nepal of van de Elfen uit
de boeken van Tolkien, dan werd Schamper 500 in hun
twaalfdelig stelsel gewoon Schamper 358 en viel er helemaal niets te vieren.
Eigenlijk hebben we onze kans enkele maanden geleden totaal gemist, toen Schamper 496 uitkwam. Dat
was nog eens een écht volmaakt getal. In de wiskunde
is een volmaakt getal immers een getal dat gelijk is aan
de som van zijn delers (behalve zichzelf). Tel maar na:
1+2+4+8+16+31+62+124+248 = 496.

De oude Grieken waren al gefascineerd door volmaakte getallen — Euclides bewees bijvoorbeeld een methode om ze te genereren uit priemgetallen. De andere
volmaakte getallen zijn 6 en 28. Dat kon voor de kerkvader Augustinus geen toeval zijn: het was de reden waarom de christelijke God de wereld in zes dagen geschapen
had en de maan één keer om de 28 dagen rond de aarde
liet draaien.
Volmaakte getallen zijn bovendien ook altijd driehoeksgetallen: je kan ze voorstellen als het aantal stippen
in een gelijkzijdige driehoek, zoals in de figuur getoond
voor 496 smileys. Hoe volmaakt! En onafhankelijk van
ons telsysteem. Zoiets kan van het zwaar overschatte gedrocht ‘500’ niet gezegd worden.
Het volgende volmaakte getal in het rijtje is trouwens
8128. Domper. Schamper werd opgericht door Koen
Raes in 1975 en in die 36 jaar hebben de drukpersen 500
Schampers uitgespuwd. Dat betekent dat op dit tempo
de volgende volmaakte Schamper, editie 8128, zal uitkomen in het jaar 2560. Benieuwd of dat nog steeds als ‘blad
van papier’ zal zijn.
Momenteel zijn er nog maar een dertigtal volmaakte
getallen bekend, allemaal even. Een van de weinige nog
onopgeloste problemen in de wiskunde is de vraag of er
ook oneven volmaakte getallen zouden bestaan. Eeuwige roem voor de slimmerik die met een antwoord op de
proppen komt. Toch een tip: als een oneven volmaakt getal al bestaat, dan zal het zeker groter zijn dan tien tot de
driehonderdste macht. Succes. ¶

•••
Wie wat empathie kan gebruiken,
gaat best langs het kippenhok: kippen hebben immers inlevingsvermogen. Op de University of Bristol
gingen onderzoekers kuikens pesten
— weliswaar in humane procedures
— om de reactie van moeder hen te
meten. De kuikens werden bijvoorbeeld blootgesteld aan een korte
windstoot. De stress van de kuikens
ging meteen over op de moeder: de
hartslag en lichaamstemperatuur
steeg, de hen werd alerter en ging
meer kakelen. Vrouwelijke, volwassen vogels kunnen dus de emotionele
staat van anderen delen. Maar over
haantjesgedrag en empathie blijven
de onderzoekers verdacht stil. Tot
zover het nieuws uit het kippenhok.

•••
BBC News meldt dat de man vroeger een stekelige penis had. Dat is

foto Jaygooby

zijn we nog niet: het rotsblok kan
nog altijd een onvoorspelbare baan
volgen.

•••

•••

In 2004 leek het er nog op dat
Bruce Willis de planetoïde Apophis
in 2029 moest opblazen, voordat dit
270 meter grote rotsblok met onze
aarde zou botsen. Maar nu blijkt dat
apophis net langs onze planeet
scheert. Dat scheelt volgens de onderzoekers slechts enkele tienduizenden kilometers. Helemaal veilig

Het wordt hoog tijd dat de Gentse Studentenraad zich inzet voor de
invoering van het verplichte middagdutje. Volgens Amerikaanse wetenschappers verbetert een dutje
het geheugen en kan je aldus gemakkelijker informatie opslaan. Een
dutje van 100 minuten levert bijvoorbeeld al gauw een prestatieverbetering op van twintig procent. Als
je slaapt, wordt de informatie uit het
kortetermijngeheugen opgeslagen
in het langetermijngeheugen. En zo
kan je dus ook fris beginnen aan het
opslaan van nieuwe informatie. Dus
ga volgende blok met reden wat eerder naar de bedstede.

•••
ill. Happy Pill

ontdekt tijdens een genetisch onderzoek waarbij het DNA van mensen,
chimpansees en makaken werd vergeleken. Wat blijkt? De eerste mensachtigen hadden waarschijnlijk
genen die codeerden voor kleine stekels op de penis, zoals enkele apen
en andere diersoorten die nog altijd
hebben. De functie van de stekelige
mensenpenis is nog onduidelijk. Extra genot is een optie, maar anderen
beweren dat de stekels de ovulatie
bij vrouwen moesten opwekken (zoals bij katten het geval is). Dat we tegenwoordig iets minder prikkelende
seks hebben, komt doordat we langere relaties hebben dan de eerste
mensachtigen. Ook duurt onze daad
langer en wil de vrouw vaker dan één
keer per maand. Over een eventueel
gemis en de bloeiende seksspeeltjesindustrie wordt niets vermeld.

Armageddon

foto Genista

Olifanten zijn even pienter als
mensapen, dolfijnen en kraaien.
Dat ontdekte een groep wetenschappers in Thailand. Zij lieten telkens
twee olifanten samen een probleem
oplossen — met succes. “Olifanten
helpen elkaar in nood”, verklaart
Joshua Plotnik, één van de betrokken wetenschappers. “Ze lijken emotioneel aan elkaar gehecht, daarom
is die samenwerking niet vreemd.”
Plotnik en zijn collega’s lieten de olifanten achter een hek toekijken hoe
voedsel op een platform werd gelegd. De enige manier om het voedsel te krijgen, was samenwerken:
tegelijkertijd trekken aan een touw
vastgehecht aan het platform. Alle
olifantenduo’s wisten het probleem
op te lossen.

Slechte slapers hebben niet alleen een slecht geheugen, maar zijn
ook veel te optimistisch. Als je dus
flinke wallen onder de ogen hebt, kun
je het gokpaleis maar beter voorbijlopen. Want: “Slaapgebrek verandert
de houding van verliesmijdend naar
winstzoekend”, aldus onderzoekers
van de Duke University in North Carolina. “Slechte slapers schatten kansen hoger in en zien minder risico’s.”
De wetenschappers vergeleken de
hersenen van slechte en goede slapers aan de hand van MRI-scans. De
scans van de slechte slapers hadden
meer activiteit in hersengebieden die
uitkomsten positief inschatten en
minder in gebieden die zich focussen
op negatieve resultaten. Nogmaals:
voor in de blok te blaken, kruip vroeg
onder het laken. Goed voor je geheugen én je verwachtingspatroon. ¶

WetenschaPskoRt

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

Cultuur

agenda
door Sebastian Ippolito

Concert

Podium

De buik vol van de Oscars en de gemiddelde Hollywoodfilm? Dan is het Courtisane filmfestival iets voor jou. Op deze tiende
editie van het Courtisane festival vertoont
men van 30 maart tot 3 april vooruitstrevende, artistieke en geëngageerde cinema. Maar
kijkt u daarvoor iets verder in deze cultuurrubriek.
Voor fans van Monty Python is er nu ook
Monty Python’s Spamalot. Neen, dit is geen
theaterstuk over junkmail, maar een musical gebaseerd op de film Monty Python and
the Holy Grail. Televisueel sujet Stany Crets
heeft de film vertaald en regisseert nu ook de

foto’s Michael Sailstorfer

Kruip uit dat kot, leg dat boek neer, smijt
die tv uit het raam. Het is lente, hoog tijd
om de straat op te gaan … Of de concertzaal in, zoals voor Bettye LaVette. Op 26
maart brengt Bettye immers doordringende soulmuziek in de Handelsbeurs, waar ze
twee jaar geleden al een succesvol optreden
bracht. Zij zong bovendien live op de inauguratie van Barrack Obama in 2009. Haar
laatste album staat vol covers van de beste
Britse bands, dus dat belooft vonken voor
haar concert.
Een van de meest gerenommeerde livebands van Europa komt naar de Vooruit
op 27 maart. De Noorse rockgroep Kaizers
Orchestra staat bekend om theatrale, energierijke shows met gasmaskers en koevoeten. Zanger Janove Ottesen zingt in een raar
Noors dialect. De teksten zijn dan wel onverstaanbaar, hun alternatieve en Scandinavische sound komt het alleen maar ten goede.
Helldorado — minder bekende Noren die
wél in het Engels weten te zingen — staan op
31 maart op de planken in de Charlatan. De

Charlatan heeft nog meer oerdegelijke bands
op het menu staan. Zo speelt De Staat, in
Nederland even populair als dEUS hier, de
pannen van het dak op 30 maart. Toch als de
jonge snotters van Charlie Jones’ Big Band
dat niet al gedaan hebben dezelfde avond.
Drie dagen later staat Dynamo Zjosss dan
weer op datzelfde podium om er (hopelijk)
een feestelijke avond van te maken.

musical. Het valt af te wachten of deze parodie op de legende van Arthurs zoektocht
naar de Heilige Graal het origineel van Monty Python benadert. Kijk ernaar op 25 en 26
maart in Capitole Gent.
Tijdens het Kathak en Akram Khan Festival brengt choreograaf en danser Akram
Khan Gnosis. Begeleid door vier muzikanten
vertelt hij via de Indiase kathakdans het Indiase epos Mahabharata. Het geheel is een
exotische combinatie van muziek, woord en
dans. Naast Gnosis staan er nog vele andere
activiteiten gepland. Zo zijn er de films Zero
Degrees en Mahabharata, voorstellingen, lezingen en concerten van verscheidene kunstenaars en zelfs een dansinitiatie in kathak.
Dat allemaal tussen 31 maart en 3 april in de
Bijloke.
Expo

Het Design Museum Gent pakt uit met
een tentoonstelling over keramiek. Goed,
‘keramiek’ is daar misschien wel een voorspelbaar onderwerp, maar L’objet Sublime
is meer dan dat. Het behandelt de geschiedenis van de Franse keramiekkunst vanaf het
eerste japonisme tot art deco en art nouveau
en alles daartussen. Voor de pottenkijkers
onder jullie: de tentoonstelling loopt van 26
maart tot 13 juni.
Eveneens op 26 maart openen in het
S.M.A.K. enkele nieuwe expo’s. Joy and
Disaster loopt tot 5 juni, met werken van
hedendaagse Hongaarse kunstenaars. Ook
de Duitser Michael Sailstorfer is van de partij met Raum und Zeit (jazeker, Heidegger,
knipoog, knipoog). Zijn sculpturale werk met
alledaagse voorwerpen is vanaf 26 maart te
bezichtigen. De jonge Spaanse hond Carlos Rodrígues-Mendéz breekt de vloer en
de muren van de Kunst Nu-ruimte in het
S.M.A.K. af. Verwaterde rebellie in de museumruimte? Misschien, maar zijn sculptuur
heeft wel wat plaats nodig. De littekens zullen zichtbaar blijven tot zijn expositie Agua
Caliente/Hot Water eindigt op 5 juni. ¶

Michael Sailstorfer blaast boompjes op in ‘Raum und Zeit’, vanaf 26 maart in het S.M.A.K..
www.schamper.ugent.be

T.S. Darren
Aronofsky die
zich aan een balletfilm waagt? Er zijn regisseurs die
het zichzelf gemakkelijker maken
(Jan Verheyen, iemand?), maar zo’n
onderwerp hadden we zelfs van Aronofsky niet verwacht. Akkoord, na het
zien van The Fountain beseften we dat
deze man tot zowat alles in staat is,
maar ballet is wel zeer gedurfd.
Black Swan begint als een modern
sprookje dat het verhaal van Nina
(Nathalie Portman), een talentvolle
danseres, vertelt. Alle elementen van
de doorsnee dansfilm (jaloerse standin, projecterende moeder, manipulerende regisseur) brengt Aronofsky in
het eerste halfuur van de film in zweverige pasteltinten in beeld. Wat daarna volgt is waarschijnlijk de grootste
mindfuck in de recente filmgeschiedenis: zelfverminking, paranoia, hallucinaties …
Bij momenten is deze film op het
randje van ranzig, maar doorgaans
weet Aronofsky de perfecte balans te
vinden. Portman heeft zowat elke belangrijke filmprijs gewonnen die er
te winnen valt voor haar rol in Black
Swan en terecht, want in geen tijden
kon een actrice ons zo verbluffen.
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Een andere kaskraker die momenteel in de cinema draait is The King’s
Speech. Nadat zijn broer David besluit om met een gescheiden vrouw
te trouwen, bestijgt George VI (né Albert, gespeeld door Colin Firth) de
Engelse troon. Geen enkel probleem,
zou u denken, ware het niet dat hij
ontzettend stottert. Met behulp van
de zelfverklaarde dokter Lionell leert
Albert gaandeweg met zijn probleem
om te gaan.
Dieper dan dit gaat het verhaal van
The King’s Speech niet. De film ontplooit zich rechtlijnig en oppervlakkig
en ook de bordkartonnen personages
zijn op het randje van karikaturaal, al
maakt Colin Firth veel goed. Wel overtuigend was de cinematografie en de
typisch Britse manier van filmen.
Geschiedenis verfilmen is een
moeilijke klus. Hoe ver mag je als scenarist gaan in het romantiseren van
de waarheid? The King’s Speech komt
bij momenten redelijk ongeloofwaardig over. Of dacht u soms dat er écht
dokters waren die de koning met ‘Bertie’ mogen aanspreken en dat vorsten
“Fuck! Shit! Bagger! Tit!” roepen om
het stotteren af te leren? ¶

foto Thaïs Dupont
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The King’s SPeech

Film

a.D. Thaïs Dupont is pas 21, maar kan
al een allround kunstenares genoemd
worden. Ze beheerst uiteenlopende technieken, van tekenen over video en fotografie tot installaties. Haar artistieke
vaardigheden ontplooide ze bij de Brugse
Maricolen, aan Sint-Lucas en aan het SKI
in Gent. In het hoger onderwijs proefde
ze al van Vrije Grafiek en Illustratie, nu
studeert ze Experimenteel Atelier aan
Sint-Lucas. Na deze lange weg met heel
diverse invloeden, krijgt ze in haar huidige studierichting de ultieme kans haar
eigen stijl te vinden. Inspiratie put Thaïs
uit haar persoonlijke ervaring en herinneringen, en ze kiest haar materiaal niet
enkel om zijn esthetische waarde maar
verkiest materialen met een geschiedenis. Met haar installaties probeert ze het
publiek uit te dagen en te verrassen. Door
boven de ooglijn te werken, stimuleert ze
hen tot een actieve kijk op haar werk. Thais’ creaties kunnen bewonderd worden op
Mayday Mayday (16 tot 18 mei in CAMPO,
Fratersplein 7, Gent) en in Listen tijdens
het Festival van Vlaanderen (20 mei, Kortrijk). ¶

foto Guy Kokken

“Onze ambitie is intergalactisch!”
“I let it just drip drip drip on me” is een zin die zich mogelijk al weken in je hoofd
heeft genesteld. Met de single Delay reiken Intergalactic Lovers naar de sterren.
door Ine De Jonge en Isaac Demey
Intergalactic Lovers hebben het druk, getuige dit interview dat op een nevelige maandagochtend werd afgenomen met gitarist
Maarten Huygens en drummer Brendan
Corbey. Op de achtergrond klinkt het nog
kalme geruis van de St.-Pietersnieuwstraat
en een kleine spruit die al brabbelend de antwoorden van haar papa bijstaat. De sereniteit primeert in de woonkamer waar ze ons
te woord te staan. Stilte voor de storm?
Het album is opgenomen in Stuttgart en daarna is die gemasterd in de befaamde abbey Road
Studios in Londen. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?

Maarten: “Duitsland was een toevallige locatie. Via een vriendin van Lara (Chedraoui,
de zangeres, n.v.d.r.) kwamen we terecht bij
Thomas Hahn die een deftige studio heeft.
We lieten hem wat crappy opnames van ons
horen. Blijkbaar kon hij best pruimen wat hij
te horen kreeg, want hij nodigde ons uit voor
een gesprek om dan eventueel zijn studio in
Stuttgart te gebruiken. Het was de bedoeling
om enkel een demo op te nemen, maar dat
viel zodanig goed mee dat we een paar keer
zijn teruggekeerd. Thomas had al samengewerkt met Steve Rook van Abbey Road Studios waarmee hij fijne ervaringen had. We
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hebben het dus niet gedaan omdat de naam
Abbey Road Studios prestigieus klinkt, hoewel dat natuurlijk mooi meegenomen is,
maar omdat het resultaat van Steve Rook
was wat we voor ogen hadden.”
Moeten jullie bewuster omgaan met jullie
imago nu jullie bij EMi hebben getekend?

Maarten: “Het is blabla als mensen zeggen dat je bij grote labels geen vrijheid meer
hebt. Pas op, het komt wel voor. Er worden
verschillende contracten voorgesteld en dan
moet je ervoor zorgen dat je datgene kiest
dat het meeste aansluit bij je visie.”
Brendan: “Om eerlijk te zijn, waren we
wel wat verwonderd. We mochten echt alles zelf beslissen, zelfs de keuze van de single. We hebben er ook voor gekozen dat het
financiële aspect, bijvoorbeeld de bekostiging van de plaat, ook volledig bij ons ligt. Er
wordt nu wel meer op het globale beeld van
de band gelet.”
Maarten: “Ik moet nu steeds mijn zakken
leegmaken tijdens optredens.” (lacht)
aUTHEnTiEKE waRMTE
in de omschrijving op jullie website benadrukken jullie de diversiteit binnen jullie groep. Vinden

jullie het belangrijk dat er zoveel mogelijk invloeden worden verwerkt in de muziek? is dat een
natuurlijk proces?

Brendan: “We werken niet met vaste invloeden omdat we niet de ambitie hebben
om de nieuwe Feist of zo te worden. Onrechtstreeks hebben we natuurlijk wel alle
vier verschillende invloeden en die sluipen
onbewust binnen. Die diversiteit zit er ook
in omdat we met meerdere songschrijvers
binnen de band zitten, waardoor de muziek
verscheidene kanten kan en mag opgaan.
Voorlopig komt iedereen gelukkig goed overeen en is er nog geen echte vete uitgebroken.
Als je in een band speelt, moet je dan ook een
bepaald compromis sluiten, zeker als je te
werk gaat zoals wij het doen. We hebben ook
alle vier evenveel inspraak. Ik denk dat het
een belangrijk proces naar de toekomst is,
om ervoor te zorgen dat we niet in een sleur
terecht komen waarin we enkel kopieën van
al eerder geschreven nummers maken.”
Lara vertelde hoe ze eens bijna in een zwembad verdronk omdat ze naar aandacht hunkerde. Zijn jullie nu niet bang om te verdrinken in de
aandacht?

Maarten: “Ik denk dat het een groot voordeel is dat we allemaal geen achttien meer
www.schamper.ugent.be

foto Guy Kokken

zijn, waardoor we niet snel overdonderd worden en niet beginnen
te denken dat we belangrijker zijn
dan een ander. Als het op onze muziek aankomt, pakken we het wel
serieus aan. Maar alles wat daarbuiten ligt, proberen we zoveel mogelijk te relativeren. We hebben er ook
geen behoefte aan om onszelf op
een voetstuk te zetten.”
LanCERing in DE MELKwEg
Het lijkt alsof je in Vlaanderen pas
naambekendheid kan verwerven als je
de steun van Humo of Studio Brussel
hebt. is dat zo?

Maarten: “Triggerfinger is daar
wel een mooi voorbeeld van. Die
zijn al jaren bezig, maar krijgen nu
pas hun verdiende erkenning omdat
ze zijn opgepikt door Studio Brussel. Humo heeft ons twee jaar geleden zelfs niet geselecteerd voor de
Rock Rally. Maar soit, het lukt ons
ook zonder die steun. Het is belangrijker dat je je niet blind staart op
de gedachte dat er maar één manier
zou zijn om gedraaid te worden op
de radio. Het is essentiëler dat je stevig in je schoenen leert te staan en
serieus bezig bent met je muziek. Er
bestaat geen vastomlijnd parcours
dat je moet volgen. We moeten wel
toegeven dat Studio Brussel een bepaalde impact heeft als het gaat om
bandjes lanceren. Wij hebben nu
het geluk dat we bij hen in de smaak
vallen en dat heeft zeker effect.”
Brendan: “We staan nu op nummer drie in de Afrekening, dat is dus
al een rechtstreeks effect. We mogen
ons gelukkig prijzen dat we op zo’n
hoge notatie zijn gestrand, want het
is gewoon de beste publiciteit die
een band kan wensen. Airplay is de
dag van vandaag ook ontzettend belangrijk.”
Maarten: “Het is natuurlijk erg
actief werken. Het is belangrijk om
veel op te treden en in het oog houden wat er binnen je bereik ligt. Ook
kritisch blijven voor jezelf, zodat je
een bepaalde scherpte kan aanhouden.”
www.schamper.ugent.be

Vormt dat zelfkritische een probleem
bij het releasen van het album? Hebben
jullie het gevoel dat je nog dingen kon
perfectioneren?

Maarten: “Het is wel moeilijk. Als
je het afgewerkte product dan uiteindelijk hoort, zijn er altijd dingen
waarvan je denkt dat ze beter konden. Maar iedereen van de band is
tevreden met de plaat.”
Brendan: “Dat is waar. De plaat
opnieuw opnemen zou erg moeilijk
worden, want dan zouden we alle
nummers die we al zoveel gespeeld
en gerepeteerd hebben moeten herinterpreteren. Ze zeggen altijd dat
een nieuw paar oren een alternatieve betekenis of inzicht kan bieden,
maar dat is bij ons niet van toepassing bij deze nummers.”
Maarten: “Ik vind niet dat je de
nummers op een album als een
eindproduct moet beschouwen. Als
we zin hebben om een lied eens op
een andere manier aan te pakken,
dan doen we dat. Dat helpt ook om
de sleur tegen te gaan. Muziek kan
verder evolueren.”
SEREnE STaTE OF MinD
is jullie ambitie grenzeloos?

Maarten: “Intergalactisch, hé.”
(lacht)
Brendan: “We hebben een gezonde ambitie en hebben onszelf ook
geen grenzen opgelegd. Nu willen
we vooral veel optreden, hopelijk
vanaf het najaar ook in Nederland
en Duitsland. En zo snel mogelijk
nieuwe muziek maken, want het
creëren van de nummers is voor
ons altijd het leukste onderdeel geweest.”
Hebben jullie een ritueel net voor
een optreden?

Brendan: “De sfeer moet alleszins goed zitten. Je mag bijvoorbeeld geen problemen meenemen
naar het podium. Sommige artiesten zie je vlak voor een optreden
een geweldige toep smoren of zich
ladderzat drinken. Ik snap niet hoe
die dan nog kunnen presteren.”

« Voor we optreden, pakken
we elkaar eens
goed vast. Dat
brengt ons terug in het hier
en nu. »

Maarten: “Ons ritueel is elkaar
eens goed vastpakken. Dat is zinvol,
want het brengt je in het hier en nu,
zodat je niet in een aparte state of
mind op het podium komt. Op dat
moment brengen we alles samen en
kunnen we gelijkgesteld beginnen
te spelen.”
Op het internet staat er een filmpje
dat in Lara’s huiskamer werd opgenomen, waaruit blijkt dat jullie muziek erg
goed werkt in kleinere ruimtes. Hebben
jullie een ideale setting of weersomstandigheden voor ogen?

Brendan: “De plaat is alleszins in
alle weersomstandigheden opgenomen. Het grootste deel is opgenomen in de zomer, toen het zo’n 34°C
was in Stuttgart, maar een ander
deel werd ingeblikt toen het hard
sneeuwde.”
Maarten: “Valavond lijkt me perfect.”
Brendan: “Maarten kent geen
kou. Ons repetitiekot is nogal slecht
verwarmd. Terwijl wij daar met dikke jas zitten, staat Maarten in zijn
T-shirt. Lara kan er echt niet tegen,
omdat ze uit Togo komt. Ze is de
Belgische koude nog steeds niet gewend zegt ze. Dus ja, zomer bij valavond, dat klinkt perfect.” ¶

WiN!
Zin om de spacey
vibes van Intergalactic
Lovers zelf op te
vangen? Op 23
maart stellen ze hun
debuutplaat voor in
de Handelsbeurs en
daarvoor mogen wij
3 duotickets weggeven. Stuur een mailtje
naar schamper@
schamper.ugent.be
met je gegevens en
bemachtig een plekje
in de spaceshuttle.
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foto: ‘Travelling Fields’, inger Lise Hansen, 2009

“

Voir, c’est
recevoir

”

Kunst en politiek verleiden elkaar als oude minnaars met sluikse knipoogjes
op het Courtisane festival. Dat loopt van 30 maart tot 3 april in de Vooruit, de
Sphinx, het KASK en het Film-Plateau.
door Anemoon Soete
Het Courtisane festival kenmerkt zich
sinds 2002 door een plaats te zoeken tussen
zijn publiek, en niet ernaast in een fictieve
kosmos der inspiratie. In 2009 schoot Courtisane nog het schaap neer dat blindelings
de kudde volgt. Een jaar later deed het een
poging om je kritische geest uit de dieptes
van Moria te heisen. Bij deze splinternieuwe tiende editie worden tenslotte politieke
aders blootgelegd. Vorig jaar pakte Centre
Pompidou al uit met Oost-Europese politiek
in Les promesses du passé. Het Courtisane
festival bekijkt de relatie tussen kunst en
politiek eerder bevragend. Wat betekenen
politieke cinema en cinema op een politieke
manier maken?

Courtisane teert als Mama Dracula al
sinds haar beginedities op vers bloed. Ook
nu komt nieuw talent aan bod in de Sphinx.
Hoewel overdonderd door het aanbod, zal je
geen lichtpunt in het duister moeten zoeken
bij de Oostenrijkse filmmaker Martin Arnold in de Vooruit. In zijn Shadow Cuts en
Soft Palate word je aandacht getrokken naar
het angstaanjagende pikkedonker tussen de
beelden, de schaduwvlakken naast de objecten. Arnold grijpt daarbij een flikkerende
Mickey en Pluto bij hun nekvel om zijn experimenten met je geest tot stand te laten
komen.

FLiKKEREnDE MiCKEy

Het Film-Plateau en de Vooruit wisselen
de Artists in Focus swingersgewijs met elkaar
uit tijdens het festival. George beschrijft zijn
werk als volgt: “Het idee is om films te maken die een politieke positie innemen en tegelijk inhoud niet scheiden van vorm.” Die
politieke ideologie dringt door in zijn prilste
film Qu’ils reposent en révolte. Om zich in te
leven in de moeilijkheden van minderheden,
volgde hij voor dit project gedurende drie
jaar het turbulente leven van vluchtelingen
die gestrand zijn in Calais. Om de beelden
kracht bij te zetten deelt George voor de gelegenheid het podium met William Parker,

Naast vele andere events van Brussel tot
Lille blijft Courtisane zich voornamelijk
focussen op haar jaarlijkse festival. De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
(KASK) mag de kersverse editie openen met
een screening van films om de Artists in Focus de revue te laten passeren. Dit jaar kan
Courtisane de Amerikanen Robert Fenz en
Robert Beavers en fransoos Sylvain George tot haar rangen rekenen. Zij stellen doorheen het festival eigen werk tentoon naast
hun belangrijkste inspiratiebronnen.
34

Schamper 500

SwingERS VOL OVERgaVE

een New Yorkse bassist die niet vreemd is
aan de experimentele jazzscene.
Fenz is een no-nonsense filmmaker die
deze dagen aangrijpt om zijn liefde voor
16mm-films te tonen. Hij werkte ooit samen
met Chantal Akerman, een Belgische filmregisseuse met ballen aan haar lijf en een
hang naar pessimistische humor. Ook Fenz
wordt opgescheept met een sidekick in de
jazzy vorm van oude studiegenoot en trompettist Wadada Leo Smith. Tenslotte mag
Beavers, een fan van Von Stroheim, de laatste dag afsluiten. Hij smijt zich vol overgave
op het proces van de film zelf, gefascineerd
door manuele montagetechnieken.
Courtisane probeert, ondanks onbekendere namen, haar pijlen toch op een ruim
publiek te richten door de medewerking van
de Vooruit en de Sphinx te verzekeren. Anderzijds blijven liefhebbers van alternatieve
film zeker niet op hun honger zitten. Door
de artiestenkeuze van Courtisane kunnen
we alvast haar visie volgen in de uitspraak
van soixante-huitard Jean-Luc Godard, bijgenaamd Mr. Alien, die wij als volgt vervolledigen: “Voir, c’est recevoir”, c’est pouvoir
concevoir. ¶
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Gesponsord
door:

foto: ‘Travelling Fields’, inger Lise Hansen, 2009

Liegende RepoRteR
SchamperfeeSt vermeende
oorzaak JapanSe tSunami
mp Slaat opnieuw toe

jVDH Vooral bekend van zijn ontkenning
van de ruimtevaart, zijn campagne tegen anticonceptiva en zijn warrige commentaar op
de actualiteit, richt ‘de nieuwe Copernicus’
Mark Peeters nu ook zijn pijlen op Schamper: “Zoals ik in SEPT-ember de juiste datum (11-02-2011) voorspelde voor de val van
Moebarack (sic), zo ook voorspelde ik de juiste datum voor de (ku(n)st-matige) Tsunami
in Japan… op 11-03-2011. Het was natuurlijk
ook de 7de verjaardag van de bom-aanslagen
in Madrid op 11-3-2004, en 10 dagen voor de
komende Schamper 500-avond (S5=SS) in
het UFO (!) op 21-03-2011 (3×7=21 !!!).”
Eerder beweerde de plakkaatdragende
onheilsprofeet dat de instorting van de oude
ondergrondse tunnel aan De Therminal bewijs vormt van een “onderaardse (BUI-tenaardse?!) breuk-lijn”. Uitspraken waarvoor
hij naar eigen zeggen “door een geheim aGent met chirurgische handschoenen anaal
is gefouilleerd”.
Het is in dat verband dat Peeters oppert
dat de werkzaamheden in het Schamperarchief in de Therminal een “ZEIS-mische
resonantie” hebben veroorzaakt. Hij denkt
verder tientallen dozen Schampermagazines
gezien te hebben op boten in amateurbeelden van de tsunami: “Proberen de redACTEURS misschien hun sch-ampere kwaliteit
te verbergen, of zijn deze zonnevrienden
(t-SUN-AMI) G-spot in het plan van de G20
onder Nicolas TSAARkozy?” Op zijn blog
roept Peeters dan ook de hoofdredactrice,
“MAAGDENV-Lise ONHEe(i)l(s)bode”, op
tot verklaring voor deze “mascara-de”.
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fotobew. Lode Rummens

Complottheoreticus Mark Peeters beweert dat voorbereidingen voor de
Schamper 500-viering mede hebben geleid tot de natuurrampen in Japan.

Gents hoogleraar en geoloog Marc De Batist reageert verbolgen: “Die man verkoopt
volkomen onzin. Ten eerste haalt hij wetenschappelijke termen volkomen uit hun context, en ten tweede gaan tektonische platen
zich niet verhuizen om in de theorieën van
een gek te passen. Bespottelijk gewoon.” Ook
controle van het archief bracht geen scheuren in de vloer of gebreken in de voorraden
aan het licht .
Mark Peeters gaf in een reactie op zijn
blog geen gehoor aan deze tegenargumenten en dook met een non sequitur zelfs dieper in zijn mythologie: “SCHAmper moet
wel tot SCHA en SCHAnde gelinkt zijn met
de aardbevi(ndi)ng! Minister TURTLEboom had al eerder dan de THERMINALe

problemen in FUCK-US-HIMA beslist om
de mensen te waarschuwen over kernenergie. Logisch, de wereld wordt gedragen door
de reus Atlas, die op zijn beurt staat op het
SCHILD van de Schild-pad, i.e. in het Engels:
the TURTLE…”
Hoewel het concept van een “wereldschildpad” voorkomt in vele culturen,
herkennen liefhebbers van komische sciencefiction het mogelijks als een verwijzing
naar Terry Pratchetts Discworld. Dit zaait
twijfel over de integriteit van Mark Peeters
als visionair orakel en doet vermoeden dat
zowel deze beschuldiging als zijn gehele
kruistocht niet zonder postmoderne ironie
zijn. De nieuwe Copernicus: louter de nieuwe Andy Kaufman? ¶
www.schamper.ugent.be

Volgende week in Scham

per!

door Roel Mudsmen

Ontmaskerd! Obscene boodschappen op
lichtkrant Ufo nieuw medium voor belspelletjes: VMMa ontkent betrokkenheid

Kuisvrouw klapt uit de biecht:
kaalheid rector gevolg uit de
hand gelopen syndicale actie

Rectors verloren duim blijkt
uitstekende flessenopener,
beweert gelukkige vinder

www.schamper.ugent.be
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STUDIO SKOOP
CAFÉ: MUZIEK,
DRANK & WIFI

7 OP 7 VANAF 7 PM

“BLACK SWAN”
“Bracingly intense, passionate, and wildly
melodramatic, Black Swan glides on
Darren Aronofsky’s bold direction
and a bravura performance from
Natalie Portman.”
(rottentomatoes.com)

Omdat film
Onze passie is
STUDIO SKOOP: 5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek en sfeervol filmcafé!

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | www.studioskoop.be | info@studioskoop.be
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