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Kort
Laten we elkaar niet voor de gek houden 

(Jongerenviering, 20/10, StudentenPasto-
raal Gent). Als u dit leest, is dat alleen om-
dat u niets beters te doen heeft. Indien deze 
argumentatie incorrect zou zijn, lag donder-
dag op vrijdag en was uw scheurkalender 
nutteloos. U staat op het punt te lezen over 
activiteiten die u hoogstwaarschijnlijk niet 
zal bijwonen, zoals de filmavond van Filolo-
gica op 20/10. En ze draaien nochtans Waltz 
with Bashir, bent u dan nooit tevreden? En 
ja hoor, we houden de statistieken bij! Als er 
honderd mensen deze rubriek lezen, zijn er 
dertien die één of meer van de activiteiten 
bezoeken. De opmerkzame lezer ziet in dat 
we hier vertrekken van de premisse dat hon-
derd mensen dit zullen lezen hoewel er een 
grote kans bestaat dat dit niet het geval zal 
zijn. Wel, de opmerkzame lezer kan mijn rug 
op. Moet u niet in de dichtstbijzijnde biblio-
theek spelfouten uit de krant aan het halen 
zijn? Hoe slaapt u ’s nachts?

Sta me toe een verhaal op te dissen. Een 
zekere meneer X, laten we hem om privacy-
redenen mevrouw Y noemen, zal zijn dagen 
vanaf nu alleen doorbrengen en zich focussen 
op de studie. Mevrouw Y stond op het punt 
zijn vrienden te laten weten dat hij er dus niet 
zou zijn op de gespreksavond over millen-
niumdoelstellingen (19/10, GRAS)  toen 
hij zich plots realiseerde dat hij geen vrien-
den had. En als hij er wel had, zouden ze toch 
naar de Japanologenparty van Tomo No Kai 
gaan. Zo waren ze wel, klootzakken. Woedend 
plofte Y zich neer en sloeg een boek open. Hij 
was altijd al een veellezer geweest en wijdde 
graag uit over hoe men de geest slechts wer-
kelijk verrijkt door literatuur oculair tot zich 
te nemen. Dat in contrast met laagdrempeli-
ge en ludieke quizzen die georganiseerd wer-
den in zijn studentenstad (13/10, Politeia; 
17/10, Lombrosiana; 17/10, Gentse Farma 
Kring; 20/10, VTK). En omdat een gezonde 
geest thuishoort in een dito lichaam, zou hij 
deelnemen aan het squashtoernooi van de 

Vlaamse Technische Kring dat eraan zat te 
komen (17/10). Dat hij hiervoor de Joh-
nny en Marina Clubavond van de Vlaam-
se Psychologische en Pedagogische Kring 
(17/10) links moest laten liggen, viel hem 
niet zwaar. De vermoeienis zou hem goed 
doen, hij wist namelijk dat hij twee dagen 
later zichzelf weer lam zou zuipen alvorens 
ruzie te zoeken met enkele pol en soccers 
op de openingsfuif van Politeia (19/10). 
Op die jaarlijkse afspraak met dat zootje 

alfawetenschappers kon hij niet ontbre-
ken. Of zou hij zich diezelfde avond dan 
toch aan zijn belofte houden zich enkel te 
focussen op zijn studie en bij Jong N-VA 
naar de analyse van de financiële en eco-
nomische crisis door Ivan Van de Cloot 
gaan luisteren? ■

door Jago kosolosky

laten we elkaar niet voor de gek houden
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Unief

2 Kort
3 Inhoudstafel
4 Edito 
4 Onderwijskort
5 Academiejaar plechtig  
  geopend 
6 Vergeten sporten in GUSB 
                
10 In het Kader van U 
11 De mooiste plekjes 
12  Hoorcolleges met  
  hoorapparaten 
14 Lege portemonnees 
16 Student Kick-Off: het verslag 
18 Rockett 
21  Erasmus en achterklap

Wetenschap
  
22  La Niña: de hongersnood
23 Wetenschapskort 
24 Memori-project 
25 Wetenschap voor Dummies

cUltUUr

26 Cultuuragenda 
27 Film - en boekenkort 
28 Ingmar Bergman 
30 Afrikaanse Somerskool 
32 Wallifornië verovert 
  Vlaanderen 
33 Wolven in ezelsvel

liegende reporter

30 Schattenjacht op universitair 
 niveau 
31 Ge zult nog beloond worden

Graden alcohol en graden Celsius. 
Student Kick-Off samengevat in vijf 
woorden. Oja, Luc De Vos en Discobar 
Galaxie speelden er ook.

La Niña  

16

Zuid-Afrika kent elf officiële landsta-
len. Onze hersenen sloegen tilt toen 
we ons probeerden voor te stellen hoe 
faciliteitengemeenten er daar zouden 
kunnen uitzien.

Waiting 
for South Africans

Steeds meer Gentenaren worden van de 
loopplank van de zorgboot gedwongen 
en verdrinken in een zee van armoe-
de. Kijkt u honend op de drenkelingen 
neer?

Lege portemonnees

14

22

In de Hoorn verrekten de voorbije zo-
mer weer duizenden Oost-Afrikaantjes 
van de honger. Een van de rekels, de 
mysterieuze La Niña, was de oorzaak 
van alle kwaad.

Student Kick-Off

30
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Ym Alle studenten naar het buitenland! Dat poneerde 
UA-rector Alain Verschoren bij de opening van het aca-
demiejaar. ‘De toekomst is internationaal en onze stu-
denten ook.’ Volgens de Antwerpse rector mogen we niet 
meer het woord besparingen in de mond nemen. Niet 
remmen, maar gas geven. In de Bolognaverklaring nam 
men een doelstelling inzake studeren in het buitenland 
op: tenminste 20% van de studenten moet het doen te-
gen 2020. Een doelstelling die toenmalig minister van 
onderwijs Marleen Van Der Poorten hoog in het vaan-
del droeg. Maar Verschoren wil dat getal naar 100% op-
krikken en vele anderen volgen daarin. 

Hoe realistisch is dat? Niet elke student wil zomaar in 
het buitenland studeren. Anderen kunnen dat ook niet 
omwille van sociale of familiale redenen. Een pragma-
tisch kantje dat UGent-rector Paul Van Cauwenberge 
aankaartte. Hij vindt internationalisering belangrijk, 
maar blijft realistisch.

Meer UA-nieuws: ook zij kregen een politicus over 
de vloer voor een openingscollege. Pieter De Crem, de-
fensieminister van de CD&V, kwam er woord en beeld 
brengen over het defensiebeleid van België in een ‘hyper-
competitieve omgeving’ voor de Master Vergelijkende 
Europese Politiek en de ManaMa Internationale Betrek-
kingen & Diplomatie.

Marc Cogen mag aan de slag bij de VUB. Cogen werd 
vorig academiejaar aan de Universiteit Gent preventief 
geschorst omwille van “grensoverschrijdend gedrag”. De 
schorsing had toen voor- maar ook tegenstanders. Na 
één jaar aan de VUB wordt de man geëvalueerd. Cogens 
carrière bij de UGent stopt dan ook vanaf dit academie-
jaar.

 ■

OnderwijskortE   D 
I 
T 
O 

Vorige week opperde rector Paul Van Cauwenberge dat de 
UGent het aan zichzelf verplicht zou moeten zijn dat in elke 
raad of commissie minstens een derde van de leden van het an-
dere geslacht is. Daarmee verwees hij naar een voorstel van de 
beleidscel Diversiteit en Gender. “Als we dergelijke maatregelen 
niet treffen, dan moeten we volgens studies nog 127 jaar wach-
ten vooraleer de ongelijkheid spontaan wordt weggewerkt. Dat 
is veel te lang”, aldus de rector.

Heden zijn 25% van de docenten en 7% van de hoogleraren 
van het vrouwelijke geslacht. Vooraleer we zomaar genderquo-
ta opleggen, moeten we eerst eens nadenken hoe het komt dat 
die percentages zo laag zijn. 

Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen helaas 
soms uitvergroot worden door hardnekkige rollenpatronen in 
een sociaal-culturele achtergrond, blijft het een wetenschappe-
lijk feit dat vrouwen en mannen biologisch verschillende we-
zens zijn. 

Als bijvoorbeeld zou blijken dat vrouwen van nature geneigd 
zijn om meer tijd te steken in kinderzorg of dat de standaardaf-
wijking van de mannelijke gaussiaanse intelligentiecurve groter 
is (zodat er meer mannelijke hoogbegaafden rondlopen), dan 
hebben we meteen een natuurlijke verklaring voor die cijfers. 

Uit wat ‘is’ kunnen we uiteraard geen normen opleggen voor 
‘wat zou moeten zijn’. Ondanks die statistische verschillen, blijft 
het positief om iedere vrouw aan te moedigen om haar manne-
tje te staan in universitaire raden. Men kan geslachtsquota dan 
de rol gaan toedichten van het noodzakelijke kwaad dat de in-
dividuele vrouw een duwtje in de rug geeft om het testosteron-
gehalte op vergaderingen wat naar beneden te halen. 

Quota doorbreken de geslachtsverschillen echter niet, maar 
benadrukken ze nog meer. Wie erdoor bevoordeeld wordt, 
wordt er tegelijkertijd door gestigmatiseerd. Want wordt de 
positie van een vrouw die — met dank aan de genderquota — 
het plaatsje van haar mannelijke collega heeft afgenomen, in de 
praktijk wel evenzeer gelegitimeerd? 

Als vrouwen er gemiddeld gezien minder voor kiezen om 
in commissies te gaan zetelen of om al hun energie te steken 
in een wetenschappelijke carrière, dan is daar niets onrecht-
vaardigs aan. Het probleem treedt pas op wanneer een indi-
viduele vrouw die over betere competenties beschikt dan haar 
mannelijke collega, de bevordering aan haar neus ziet voorbij-
gaan, enkel omdat ze geen piemel heeft. Op dezelfde manier 
is het echter even onrechtvaardig wanneer iemands benoe-
ming wordt tegengehouden enkel omdat hij of zij niet de juiste 
partijkleur of een verschillende visie op de faculteit heeft. En 
misschien wordt er, achter de schermen, wel vaker tegen der-
gelijke ideologische muren dan tegen glazen plafonds gelopen. 
Machtsspelletjes zijn in beide gevallen de échte wortel van het 
kwaad. Symptoombestrijding, zoals het opleggen van quota, zal 
daar weinig aan verhelpen. ■

Quota
door pieter van nuffel



Gedrapeerd in toga paradeert de hoge-
piefenstoet van ‘t unief plechtig richting de 
Aula acedemica. Wanneer iedereen plaats 
genomen heeft, begint de  rector een kwar-
tier lang alle belangrijke mensen te verwel-
komen. Ons vergeet hij.

Studentenvertegenwoordiger Wou-
ter Degrève steekt van wal met een brave 
speech waarin hij dertien schouderklop-
jes uitdeelt en nul keer tegen de schenen 
schopt. Later op de receptie vertelt Wouter 
dat hij eerder de man is die de dingen op 
een constructieve manier, van binnenuit, 
probeert te veranderen. 

Kersvers vertegenwoordiger van het Ad-
ministratief en Technisch personeel Ka-
thelyne Vandecatseye komt een toespraak 
geven over het personeelsbeleid en andere 
slaapverwekkende shizzle. Gents burge-
meester Daniël Termont vat zijn toespraak 
dan weer aan met ‘To tweet or not to tweet?” 
. Die vraag beantwoordt hij meteen zelf met 
een volmondige “jazeker, Stad Gent moet 
volop gebruik maken van sociale media 
om op een snelle en interactieve manier te 
communiceren met die jonge gasten”. Dat is 
meteen ook de samenvatting van de rest van 
zijn speech. 

Tijd voor de enige relevante toespraak 
van de dag: de rectorale rede. Daarin laat 
rector Paul Van Cauwenberge weten dat 
gelijke kansen binnen de UGent hem na 
aan het hart liggen. Hij toont grafiekjes van 
de evolutie van het aantal vrouwelijke prof-
fen, dat slechts zeer gestaag stijgt, en hij ver-
wijst onder meer naar het voorstel van de 

beleidscel Diversiteit en Gender om in be-
paalde raden een tweederde quotum op te 
leggen (al is het zeer onwaarschijnlijk dat 
zulke regel er effectief komt). 

Verder legt de rector uit dat er belachelijk 
weinig proffen aan de UGent zichzelf ‘hoog-
leraar’ mogen noemen (slechts 39 %, terwijl 
dat aan de KUL 63 % is). Dat heeft te maken 
met de onderfinanciering van de UGent en 
de keuze om het geld vooral te besteden aan 
nieuwe proffenbenoemingen, waardoor de 
bevorderingen wat verwaarloosd werden. 
Van Cauwenberge kondigt aan dat het sys-
teem vanaf 2016 een stuk transparanter zal 
worden. Elke hoofddocent die zijn (of haar) 
doelstellingen haalt, zal na tien jaar kunnen 
promoveren, onafhankelijk van het aantal 
andere (gewoon) hoogleraren die zijn (of 
haar) faculteit rijk is. 

Nadat de rector het academiejaar 2011-
2012 officieel geopend heeft verklaard, is 
het tijd voor de 28 minuten en 23 secon-
den lange speech van Vlaams minister van 
Onderwijs Pascal Smet. Na een — geeuw 
— uitgebreide uiteenzetting over het kleu-
teronderwijs, het lager onderwijs en het se-
cundair onderwijs, verzuimt Smet het om 
zich aan duidelijke stellingnames over het 
hoger onderwijs te wagen. Hij houdt het 
dan maar bij nietszeggende boutades à la 
“we moeten deuren openen die gesloten zijn”, 
“ we moeten zwakke kinderen sterker maken” 
en  “we moeten ook sterke kinderen sterker 
maken”. Gelukkig was er achteraf wijn om 
dit alles door te spoelen. ■

 

  Infoavond:

Woensdag 5 oktober,
Blandijn, Auditorium A

Neem deel aan 
WORLDMUN  

2012 
en ga naar  

VANCOUVER!

Elk jaar stuurt onze univer-
siteit een delegatie stu-

denten naar WorldMUN, 
de meest internationale 

simulatie van de Verenigde 
Naties ter wereld, onder de 

naam UGentMUN.

 

 
 

Meer informatie op 
www.ugentmun.ugent.be

Alle UGent-studenten
komen in aanmerking.

■ ■ ■

■ ■ ■

Neem vóór 17 oktober deel 
aan de selectieprocedure en 

wie weet word jij in maart 
diplomaat voor een week in 

Vancouver! 

met wijn, hapjes en saaie speeches

Academiejaar plechtig geopend
door pieter van nuffel
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Mens sana in corpore sano

Tijdens de eerste week van het academie-
jaar kon je het fenomeen ‘samen sporten’ ten 
volle ontdekken tijdens de opendeurdagen 
van het GUSB (Gents Universitair Sportbe-
heer). Meestal zaten de zalen van de gratis 
proeflessen tot aan de nok vol met spierensa-
mentrekkende lijven. Wanneer die laatste dan 
nog eens vrouwelijk bleken te zijn, stond er 
nog een extra hoopje toekijkers aan de deur 
van de zaal. Gezellig.

haJime

UGent mag dan wel haar nieuwe homes 
vernoemen naar steden van noorderburen 
en diezelfde homes openstellen voor de over-
daad aan Spaanse Erasmus-studenten, als het 
op sport aankomt, betrekt onze alma mater er 
ook het Verre Oosten bij. Aikido, of vrij ver-
taald ‘de weg van harmonie’ ontleende zijn 
technieken aan de Japanse samoerai en com-
bineerde die met de filosofie van de religie 
Omoto-kyo. Deze krijgskunst laat je toe aan 
je verdedigingskunsten te werken, waarbij je 
op hoger niveau leert afrekenen met meer-
dere aanvallers, messen, houten stokken en 
zwaarden.

Zegt aikido je niet veel, maar voel je wel 
iets voor de Aziatische sferen, dan kan je 
je nog uitleven bij bujinkan, een moderne 
krijgskunst, ontstaan uit negen oude Japanse 
scholen der martial arts. Bij deze verdedi-
gingssport leert men je de eindeloze moge-

lijkheden te zien die verschillende situaties 
kunnen bieden. Wil je echter meteen letterlijk 
het heft in eigen handen nemen, dan sturen 
we je naar shinkendo waarbij je van in het be-
gin een bokotu of houten zwaard mag hante-
ren. Naarmate je vordert, begin je te trainen 
met een niet-geslepen zwaard en sluit je af 
met een echt lemmet. Je leert omgaan met het 
wapen tijdens vijf verschillende oefenings-
stromen gaande van basisoefeningen met 
het zwaard tot het snijden van bamboe. Wil 
je toch liever de vaardigheden onder de knie 
krijgen om de hoge trappen van Jackie Chan 
te imiteren, dan raden we je eerder aan de 
lessen Taekwondo te frequenteren. Genoeg 
keuze om elke young Padawan zijn gading te 
laten vinden.

Genoeg over sporten met een filosofische 
invalshoek, het GUSB lanceert dit jaar een 
nieuw begrip onder sportfanaten met de les-
sen ‘funrobics’. Al snel bleek dat het nieuwe 
concept in zijn geboortefase van concept was 
blijven steken, het was meer een folietje van 
de organisatie. De opwarming was exact de-
zelfde als die van het uur ervoor bij BBB (bil-
len, buik en benen). Na tien minuten werd er 
dan van lesgever veranderd die gewoon op-
nieuw aan een opwarming begon. Het begrip 
‘nutteloos tijdverdrijf ’ borrelt in ons op.  

Vervolgens kreeg de zaal allerlei door salsa 
en reggae geïnspireerde en andere heupzwie-
rende danspasjes voorgeschoteld. Fysieke 
uitputting kwam er niet aan te pas, maar het 

geklungel was wel legio. Na een kwartier was 
de instructrice de pasjes zelf beu en werden 
plots gewone aerobics gegeven. Vanaf dan be-
gon iedereen dus wat rond te springen zonder 
daar al te veel techniek bij aan te wenden. Bo-
vendien stond de muziek zodanig luid dat de 
instructies door de micro gebruld werden en 
toch even onverstaanbaar bleven. Conclusie: 
ga een toertje rond de watersportbaan lopen, 
daar zijn geen uit de lucht gevallen instructri-
ces aanwezig én kan je zelf je muziek kiezen. 
Double fun!

in hogere sFeren

Terug naar de sporten mét roots. We treffen 
de niet voor watjes weggelegde Engelse rugby 
aan, “dat niet te verwarren valt met American 
football”, liet een doorwinterde rugbyspeelster 
ons weten. “Rugby speel je op een veld met 
twee ploegen van vijftien. De bedoeling is om 
de bal achter de lijn te drukken. Dit noemen 
we een try. Je kan ook punten scoren door 
tussen de twee palen te kicken boven de lat. 
Op het veld win je meters door de bal achter-
waarts te passen en vooruit te lopen. Vooruit 
kicken mag uiteraard wel en bij de verdediging 
wordt er getackeld onder de borst. Dat blijken 
meteen de voornaamste verschillen met de 
Amerikaanse variant. “Bij football mag je wel 
voorwaarts passen, boven de borst tackelen 
en druk je de bal niet, maar gooi je hem op de 
grond en scoor je een touch down.”

UGent doet je niet alleen mentaal graag in groten getale zweten, maar ook op fysiek vlak. Bij 
het GUSB bieden ze dan ook een heel alfabet van sporten aan, van aikido tot zumba.

door anemoon soete en dominique de meyst

De vergeten sporten van het GUSB:  
leven naast enkel koning voetbal
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Wil je de trainingen van het GUSB bij-
wonen, vergeet dan niet dat de groep er ge-
mengd is, in tegenstelling tot de indeling van 
clubs waarbij er gescheiden wordt getraind 
vanaf vijftien jaar. En die clubs zijn wel de-
gelijk voorhanden, zo blijkt. “Je zou er eigen-
lijk nog van verschieten, rugby is een sport 
die enorm aan het groeien is. Het aantal spe-
lers in België is in de laatste vijf jaar verdub-
beld.”

Na de drukte van een rugbytraining en 
een beginnend semester vol feestjes pro-
beerden we onze rust te verzekeren door 
Mahatma yoga een kans te geven. In een 
bewierookte zaal troepten een honderdtal 
voornamelijk jonge dames samen op mat-
ten. De lesgever, een bebaard opafiguur die 
we nog wel een berg zien beklimmen op zijn 
sandalen, beweerde één te zijn met zijn cha-
kra, en probeerde de zaal daar tevergeefs van 
te overtuigen. De les was opgebouwd uit kor-
te oefeningen uit de yogameditatie zoals de 
cobra en de zonnegroet. Tijdens lange ont-
spanningsmomenten kreeg je de kans te luis-
teren naar geestverruimend gebrabbel als “de 
kruin is licht, de schouders en bekken zijn 
breed, we zijn ons bewust van de ademha-
ling.”

Wartaal terzijde viel het nog meer tegen 
dat de basisbewegingen niet (goed) werden 
uitgelegd. Alles steunde vooral op het na-
apen van de lesgever, waardoor sommige oe-
feningen niet te volgen waren. Het muzikale 
moment met Himalayamuziek van vijf mi-
nuten spande de kroon van een bewegings-
arm lesuur, samen met de Ohm als afsluiter 
waarbij meerderen de lach niet meer konden 
houden. De algemene teneur was: “ik doe ei-

genlijk thuis al aan yoga, als ik in mijn bed 
lig, strek ik me ook wel eens uit.”

klein broertJe van de oorlog 

Tijd voor wat meer actie en om verder te 
klimmen in onbekende sporttakken. Een le-
rares secundair onderwijs in spe deelt haar 
passie over haar ontdekking van vorig jaar, 
lacrosse. Deze sport waaide over van bij de 
indianen waar de Mohawk het ‘het klein 
broertje van de oorlog’ noemden. “Bij deze 
sport probeer je een harde rubberen bal in 
het netje van je stick te krijgen en zo te pas-
sen naar teamgenoten. Een punt scoren doe 
je door de bal in de goal van de tegenstander 
te mikken. Op het veld kan je drie verschil-
lende posities innemen. De attack probeert 
te scoren en de midi’s zijn de lopers die de bal 
van de defense naar de attack proberen krij-
gen. Als je tegenspeler de bal niet laat vallen, 
mag je met jouw stick op de stick van de te-
genstander slaan om de bal af te nemen. Dat 
heet checken. Lichamelijk contact is verbo-
den, maar af een toe een stamp geven als de 
scheidsrechter niet kijkt, kan natuurlijk wel.”

Van stampen geven, krijg je zelf af en toe 
een welverdiende mot terug, leerde ons moe-
der ons. “Zelf heb ik nog geen serieuze letsels 
opgelopen, af en toe een pijntje hoort erbij. 
Wanneer ik als goalie functioneer, komen er 
ballen op mij af alsof ik een schietschijf ben. 
Gelukkig is er speciale bescherming voor-
zien voor de goalie en een mondbit voor de 
veldspelers.” Sommigen hebben wel minder 
geluk. “Bij lacrosse voor vrouwen draait het 
eerder om techniek en uithouding, bij la-
crosse voor mannen gaat het er stukken rui-
ger aan toe. Een speler van de Goblins heeft 

eens een bal tegen zijn keel gekregen, met als 
resultaat een breuk van het strottenhoofd. 
Lacrosse is geen sport voor pussies.”

Lacrosseteams rijzen in België niet als 
paddenstoelen uit de grond. Toch wint de 
sport spelers voor zich sinds het ontstaan er-
van in België drie jaar geleden. “Er zijn nu 
al vier vrouwenteams waaronder de Ghent 
Gazelles. De voorbije twee weken schoot ons 
ledenaantal omhoog tot achttien, waardoor 
wij de grootste vrouwenclub in België zijn.” 
Van een werkelijke inburgering van de sport 
kan je toch niet spreken. “De lessen op zich-
zelf zijn niet duur, maar materiaal aankopen 
is niet goedkoop. Alles moet via luchtpost 
aangeschaft worden omdat je niet direct een 
sportwinkel in Gent kan binnenstappen om 
een stick te kopen.”

en er is meer…

Als je honger naar ongewone sporten 
nu nog niet gestild is, probeert het GUSB 
je ook nog onder te dompelen in de wereld 
van waterpolo, aquagym, kajak en duiken. 
Verder biedt UGent je nog het volgende aan: 
bouldering (klimmen zonder touw), softball 
(grotendeels baseball met een bal ter grootte 
van een pompelmoes) en zumba (veel shaken 
met what your mama gave you op zuiderse 
beats). Echte daredevils kunnen natuurlijk 
hun zinnen zetten op de wekelijkse lessen 
bridge in competitievorm. Jawel, bridge, de 
kaartsport.■

Alle lesuren, tarieven en het volle aan-
bod aan sporten vind je terug op: 

http://www.ugent.be/nl/voorzieningen/sport 

u

SalSa danSleSSen/curSuSSen
in Gent of in Melle vanaf oktober 2011

inschrijvingen of meer info: www.
salsafever.be
Mail: salsa.fever.vzw@telenet.be
tel: 0486893553.

eén dansreeks bestaat uit 6 lessen, 1 x per week,  elke les duurt 1 uur en de hele dansreeks kost € 55. 
inschrijvingen of meer info: www.salsafever.be, mail salsa.fever.vzw@telenet.be of bel 0486893553.

ofwel op zondag, maandag, dinsdag of op woensdag.

        19.30 – 20.30 uur 
        20.30 – 21.30 uur 
        21.30 – 22.30 uur

niveau 1

niveau 2

niveau 3
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Om de twee weken gaat Schamper (mét Kader) op zoek naar mensen die uw leven als student 
aangenamer maken. Deze week: Wilfried, bibliotheekbediende bij de Vakgroep Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap.

Naam? Wilfried Swartelé
Geboortedatum? 5 juni 1951
Studies? “Eerst heb ik Sociaal Assistent gestudeerd in Kortrijk. Dan 

heb ik, tevergeefs, een aantal jaren mijn weg gezocht in de wereld van 
het welzijnswerk. Op mijn 29e ben ik opnieuw gaan studeren: filosofie, 
hier in Gent.”

Na de werkuren? “Ik ben een fanaat van klassieke muziek, een me-
lomaan als je wil. Zelf beoefen ik geen muziek. Ik zeg het altijd zo: ik 
ken veel muziek maar ik ken niet veel van muziek. Een waardeoordeel 
ten opzichte van de populaire muziek uit ik nooit. Nu ja, zolang ze mij 
met hun repetitieve gedreun niet te dicht benaderen.” (lacht)

Sport en spel? “Hebben me nooit gelegen ... Ik heb nooit begre-
pen wat men bijvoorbeeld in een bal kan zien. Als er vroeger één op 
de speelplaats rolde, liep ik daarvan weg. (lacht) Ongeveer dertig jaar 
geleden ben ik eens naar een voetbalmatch gegaan met een vriend van 
me. We glipten dan het laatste halfuur gratis binnen, maar eens we 
daar waren, zag ik niks. Wat een contrast met het enthousiasme rond-
om me. Ik heb me omgedraaid en heb heel de tijd naar het publiek 
gekeken. Dat fascineerde me enorm!”

Literatuur? “Ik zou graag één van de bekendste romans van Zola 
aanraden: De mijn, ook bekend onder de naam Germinal. Hier zit veel 
sociale problematiek in en het verhaal wordt gebracht op een literaire 
doch quasiwetenschappelijke manier.”

Muziek? “Ik zou de mensen een orkestwerk aanbevelen van Xen-
akis, een Grieks componist. Zeer mathematisch gecomponeerde mu-
ziek die tezelfdertijd ook zeer communicatief is. Ik denk dat hij ook 

een van de weinige componisten is die je kan inzetten om wraak te 
nemen op een buur die te lawaaierig is. (lacht) Verder vermeld ik ook 
graag het werk van Tristan Murail.”

Levensmotto? “Ik heb zoveel levensmotto’s! Als ik dan toch één 
moet kiezen: ‘Het ergste moet nog komen!’ (lacht) Het citaat wordt 
aan Schopenhauer toegeschreven maar hij heeft dat nooit letterlijk zo 
verwoord. Wat hij letterlijk geschreven heeft, is het volgende: (zet zich 
recht en citeert) ‘Ieder mens wenst zichzelf een hoge leeftijd toe, dus 
een toestand waarin men kan zeggen: vandaag gaat het slecht en het 
gaat met de dag slechter gaan totdat het allerergste komt.’”

Persoonlijke held? “Men vereenzelvigt mij nogal eens met Scho-
penhauer. Ik citeerde hem deze middag nog. Er waren hier twee perso-
neelsleden aan het tetteren tegen elkaar en er kwam een meisje binnen 
dat ik wou helpen. Ik citeerde Schopenhauer door te zeggen: (zet zich 
recht en citeert) ‘Als het waar is dat de Grieken hun vrouw niet toelie-
ten in het theater, dan hadden ze groot gelijk. Dan kon men misschien 
tenminste nog iets verstaan.’ (lacht)

Elvis Presley heeft voor mij ook een belangrijke waarde. Dat komt 
door mijn oudere zus. Mijn zus was als puber helemaal weg van Elvis 
en ik deed mijn zus natuurlijk na. Ze is in ’89 overleden en Elvis wil ik 
niet loslaten, voor mij is dat een band die ik nog met haar heb.”

Ultieme droom? “Ik heb vroeger nog toneel gespeeld en zou graag 
nog eens op een podium staan. Mijn kijk op de wereld geven, ernstig 
maar met ludieke ondertoon.” ■

In het Kader van U

door Jago kosolosky

Foto: : Y
ves M
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Mooiste plekjes van Gent 

Dagelijks passeren duizenden studenten 
voorbij “die grote poort op het Sint-Pietersplein” 
maar ze laten die links liggen voor hun dagelijk-
se glazen boterham in de Yucca. Velen weten 
echter niet dat hierachter een verborgen parel 
ligt, vooral gegeerd tijdens het warme voorjaar. 
Ook al moet je er even naar zoeken (de tuin 
ligt achter het binnenplein, waar het ook aan-
genaam vertoeven is), eenmaal gevonden keer 
je gegarandeerd terug. Of je nu met je vrienden 
wil gaan frisbeeën, ongegeneerd wil muilen met 
je toekomstig lief of wil studeren met de prille 
voorjaarszon op je gezicht: tussen de ruïnes van 
de oude ziekenzaal van de abdij en de nieuw 
aangeplante bomen kan het allemaal. Al is het 
jaarlijks hoogtepunt van dit pareltje natuurlijk 
allang voorbij: binnen een maand sluiten de tuin 
en de boomgaard voor een winterslaap, maar 

geen nood: vanaf maart is het weer the place to 
be.

voor elk wat wils 

Naast ontspanning in de boomgaard is er voor 
de cultuurliefhebbers de Wereld van Kina en de 
Kunsthal Sint-Pietersabdij, gehuisvest binnenin 
de Sint-Pietersabdij. Als je een middag met je 
jongere broer/zus opgescheept zit, dump hem/
haar dan in de Wereld van Kina. Er zijn verschil-
lende vaste tentoonstellingen met onderwerpen 
als de evolutieleer en seksualiteit en relaties bij 
jongeren. Dubbel voordeel: jij kan een terrasje 
doen op het Sint-Pietersplein en nadien behoeft 
dat gênante onderwerp ook geen uitleg meer. 
Voor een studentenprijsje (3,75 euro voor jon-
geren tussen 19 en 26 jaar, zelfs een Hugo Claus 

u

door esther sevens en 
maxime lampaert

de site van de Sint-Pietersabdij

bij Julien kost meer)  kan je zelf terecht 
in de Kunsthal, waar de geschiedenis van 
de abdij uiteengezet wordt in de vaste ex-
positie ‘Tussen Hemel en Aarde’. Verder 
sierden in het verleden verschillende fo-
totentoonstellingen de expositieruimtes 
(waaronder die van Lieve Blancquaert 
en Bruno Stevens). Vanaf 9 december 
wordt ook ‘L’Oiseau Bleu – à la recherche 
du bonheur’ geëxposeerd, het bekende 
filosofische sprookje van Nobelprijswin-
naar Maurice Maeterlinck. De gebou-
wen van de Sint-Pietersabdij zijn open 
van dinsdag tot zondag, van 10 tot 18 
uur. 

to the rescUe

Sinds vorig jaar is er overal in Gent 
een tekort aan studieruimtes. De Boe-
kentoren is gevuld met studenten (die 
daar in de zomer stikken van de hitte), 
maar ook de Therminal en de facul-
taire bibliotheken zitten stampvol. Die 
boodschap is ook bij de mensen van de 
Sint-Pietersabdij gehoord en sinds deze 
zomer stellen zij tijdens de examen- en 
blokperiodes de Kapittelzaal open als 
studiezaal. Deze imposante ruimte staat 
open voor iedereen die in alle rust wil 
studeren, opnieuw van dinsdag tot zon-
dag van 10 tot 18 uur. 

Verder is er ook ‘De Nieuwe Keuken’, 
een tentoonstellingsprogramma dat aan 
beeldende kunstenaars de mogelijkheid 
biedt op eigen initiatief tentoonstellin-
gen te organiseren. Zelf noemen ze het 
“het vrij podium voor beeldende kunst 
van Kunsthal Sint-Pietersabdij”. De kun-
stenaar beslist zelf wat hij tentoonstelt, 
weliswaar in samenspraak met de vorm-
gevers van de abdij. Het is een unieke 
kans voor een beginnend kunstenaar om 
te tonen wat hij kan in een unieke, his-
torische omgeving. De exposities duren 
telkens 3 weken en een aanvraag kan via 
de site gedaan worden. ■

Foto: G
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studeren met doofheid

Lessen vol flitsende diavoorstellingen zijn haast on-
denkbaar geworden, er is meer interactie met de 
student dan ooit. Toch blijft het basisprincipe van de 
meeste universiteitscolleges onveranderd: horen. Laat 
dat nu net het probleem zijn voor Dorien Merckx, 
studente Biomedische Wetenschappen.

Dorien is niet volledig doof. Ze heeft aan beide oren een verlies van 
zo’n 100 decibel (dB). Ter illustratie: dat wordt vanaf volgend jaar de 
maximale geluidsnorm op concerten en festivals. “Om dat op te van-
gen, heb ik hoorapparaten met erg veel power nodig, maar dan nog 
heb ik een verlies van 33 dB. Het grootste deel van het geluid is wel 
terug, maar de kwaliteit is niet even goed. Vooral in een luide om-
geving is het moeilijk om mensen te verstaan. Zonder hulpmiddelen 
hoor ik zo goed als niets. Ooit is onder mijn slaapkamerraam een hele 
boom in twee gebroken door een onweer, wat een hels lawaai moet zijn 
geweest. Mijn moeder kwam in paniek mijn kamer binnengestormd, 
maar ik had er helemaal niets van gemerkt. Ik sliep gewoon verder.”

“Mijn ouders weten niet of ik al vanaf mijn geboorte doof ben. Als 
kind was ik vaak ziek, het kan ook aan de medicatie daarvoor gelegen 
hebben. Toen ik twee jaar was, hebben ze ontdekt dat er iets niet klop-
te. Vanaf dan heb ik logopedie gevolgd om mijn spraakachterstand in 
te halen. Ik ben ermee gestopt toen ik veertien was, maar binnenkort 
begin ik er opnieuw mee, vooral om beter te leren liplezen.”

Je bent aangesloten bij de vzw Cursief, die studenten van het 
hoger onderwijs helpt bij beperkingen. Wat doen zij precies voor 
jou?

“Ze helpen mij vooral met administratieve aanvragen bij het minis-
terie van Onderwijs. Ik krijg ook een budget om notities van medestu-
denten te kopiëren. Daarnaast zorgen ze voor schrijftolken: mensen 
die naast mij zitten in de les, mij helpen met notities nemen en ervoor 
zorgen dat ik geen belangrijke mededelingen mis. Ik krijg honderd uur 
schrijftolken. Dat is niet veel, je kunt er niet alle vakken mee volgen. 
Naarmate de opleiding specifieker wordt, raken we steeds moeilijker 
aan tolken. Voor chemie moeten de schrijftolken bijvoorbeeld mole-
culen tekenen en reacties opschrijven; ze komen dus bij voorkeur uit 
een gelijkaardige richting. Ik ben nu nog steeds op zoek naar nieuwe 
mensen.”

Het lukt dus niet om alles zelf te volgen?
“In het begin lukt dat een beetje. Na een kwartier is het al heel wat 

minder en na een halfuur is het volledig om zeep. Ik moet me heel 
hard concentreren om de prof te verstaan. Ik gebruik nochtans ook een 
FM-systeem, een apparaatje met een aparte microfoon dat de proffen 
rond hun nek moeten hangen en dat hun stem rechtstreeks naar mijn 

hoortoestellen stuurt. Ze doen daar niet moeilijk over, Cursief stuurt 
op voorhand een e-mail om het uit te leggen. Een enkele keer waren ze 
dat vergeten, en dan moest ik het nog snel voor de les gaan doen. Een 
prof reageerde toen geïrriteerd: “Ik heb toch al een micro?” maar de 
meeste tonen veel begrip. “

brUgs

Vind je dat de steun nog beter kan?
“Ze doen nu al erg hun best, vooral die schrijftolken zijn een grote 

hulp. Het is soms lastig dat we er weinig vinden, maar voor de rest heb 
ik niet veel meer nodig. Ik kan ook nog pedagogische hulp krijgen 
via Cursief, maar dat heb ik nog nooit gebruikt. Zolang ik alles goed 
bijhoud, heb ik geen bijles nodig. Veel vrije tijd heb ik niet, maar ik 
probeer ook wat aan vrijwilligerswerk te doen voor OPDOSS (opti-
male participatie van dove en slechthorende kinderen en volwassenen 
in de samenleving). Momenteel ijveren we om mutualiteiten op maat 
gemaakte oordoppen te laten terugbetalen.”

Aan de UGent komen heel wat verschillende dialecten bij elkaar. 
Vormen die een probleem?

“Vorig jaar zat hier iemand op kot die van Brugge kwam, en dat 
was heel moeilijk te begrijpen. Maar wanneer ik uitleg dat ik niet goed 
hoor, doen zelfs de hardnekkigste dialectsprekers meteen moeite om 
zich verstaanbaar te maken. Een groot verschil! De proffen praten 
meestal vrij mooi. Ik heb wel eens een prof gehad wiens stembanden 
beschadigd waren door een operatie. Die was altijd hees; daar verstond 
ik echt geen woord van. Zonder schrijftolk was ik dan volledig verlo-
ren geweest.”

Zijn hoorcolleges voor jou veel lastiger dan lessen in kleine groe-
pen?

“In het middelbaar zat ik meestal op de eerste rij, helemaal aan de 
kant. Zo had ik een goed overzicht en kon ik volgen als een medeleer-
ling iets vroeg. In een groep weet ik meestal niet eens waar het geluid 
vandaan komt, dus iets begrijpen lukt dan helemaal niet. Achteraan 
zitten was dan ook geen optie, want dan zat iedereen met zijn rug naar 
mij toe en kon ik niet liplezen. Als ik nu op de eerste rij ga zitten, be-
vind ik mij sowieso al veel verder van de prof. Liplezen lukt niet meer, 

Hoorcolleges met hoorapparaten
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en in een grotere groep is er ook meer ru-
moer. Omdat het dan toch niet uitmaakt, 
zit ik nu gewoon in het midden, bij mijn 
vriendinnen. Gelukkig krijg ik veel hulp 
van Cursief. Ik denk dat veel studenten 
met een hoorprobleem naar de hogeschool 
gaan omdat ze daar meer les krijgen in 
kleinere lokalen. Ze denken dat de univer-
sitaire lat te hoog ligt voor hen. Maar het 
lukt best, hoor!”

Loop je, ondanks alles, vaak achter op je medestudenten?
“Tijdens het semester wel. Voor de examens werk ik hard om alles in te ha-

len, dus dan is dat niet zo’n probleem. Wel een probleem zijn de practica. Ik kan 
me echt dom voelen tijdens zo’n practicum, omdat ik dingen niet heb gehoord 
tijdens de les. De anderen hebben het misschien ook niet echt geleerd, maar ze 
kunnen er wel iets mee doen. Ik heb vaak wat extra uitleg nodig. Dan moet ik 
een beetje rekenen op de hulp van de assistenten en mijn medestudenten.”

laat maar

Hoe gaan je medestudenten om met je beperking?
“De mensen die ik ken, helpen mij veel. We zijn maar met zeventig, dus 

dat gaat heel goed. Ik vind het vervelend om steeds aan iedereen notities te 
vragen, maar dat vinden ze geen probleem. Ik kan het natuurlijk moeilijk aan 
een vreemde vragen. Zolang ze maar een mooi handschrift hebben! Dat geldt 
trouwens ook voor zo’n schrijftolk. Ik ben helemaal geen stille, ik ben soms 
gewoon niet goed mee. Mensen beginnen minder snel een gesprek met mij, 
omdat ze denken dat ik hen slecht zal verstaan. Dat is natuurlijk ook zo, maar 
ik neem toch vaak zelf het initiatief. Kletsen in de les blijft natuurlijk moeilijk. 
Met de persoon naast mij lukt dat nog een beetje, een paar stoelen verder is het 
niet meer te doen. 

Het enige wat ik echt niet leuk vind, is als ze na twee pogingen om mij iets 
te zeggen opgeven met de woorden “laat maar”. Schrijf het dan toch snel even 
op! Of gebruik een synoniem, dat kan ook helpen. Soms versta ik iets volle-
dig verkeerd en antwoord ik dan dingen die vreemd overkomen. Anderzijds 
schrikken ze wanneer ik eens serieus uit de hoek kom. Maar ik ben helemaal 
geen stil persoon, ik ben soms gewoon niet goed mee. Gelukkig weten ze dat 
na een tijdje wel. Ik kan er zelf ook mee lachen. Doven isoleren zich graag, het 
is vooral een sociaal obstakel. Dat is logisch: als het stil is en niemand tegen je 
praat, dan merk je niet dat je niet hoort. Toch probeer ik vaak mee op café te 
gaan.”

Ga je ook naar studentenfuiven?
“Ik ga liever gewoon iets drinken met mensen die ik echt goed ken. Op 

fuiven lukt het helemaal niet om iets te verstaan, en dan heb je er weinig aan. 
Hetzelfde met concerten: het staat gewoon te luid. Ook ik heb last van harde 
geluiden, mijn vrienden willen vaak dichter bij de luidsprekers gaan staan dan 
ik. Ik luister heel graag naar muziek, maar dan thuis, op mijn iPod.” ■

door stefan acke

“In een groep weet ik 
meestal niet waar het 
geluid van komt, dus be-
grijpen lukt dan helemaal 
niet.”

Foto: Stefan
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armoede in gent

Het hoeft niet altijd over het harde leven van de arme student te gaan. Onder dat motto focussen 
we eens op die andere sukkelaars die in de Gentse marge leven: kansarmen, daklozen en bede-
laars. Die groep barst eveneens uit haar voegen.

Momenteel lacht, als alles goed gaat ten-
minste, de toekomst de meeste studenten 
onder ons breed toe. Maar een onverwacht 
ontslag of zware ziekte, een roesmiddel dat 
minder tijdelijk wordt gebruikt dan beoogd, 
swingende huur- en energieprijzen of een 
scheiding waarbij het woord ‘huwelijkscon-
tract’ plots betekenis krijgt, zijn maar enkele 
zaken die van die lach een tandeloze grijns 
kunnen maken. Waar de armoede-ervaring 
van de gemiddelde student zich beperkt tot 
de Dag van de Lege Portemonnees in de zo-
mer, leeft in Gent een op tien (25 000 men-
sen) in armoede. Althans volgens de definitie 
die armoede situeert onder de grens van 60% 
van het mediaaninkomen. Het Gentse indi-
catorenrapport uit 2009 bevestigt bovendien 
dat het aantal kansarmen en daklozen, net als 
in andere Vlaamse centrumsteden, gestaag 
toeneemt. De financiële crisis en de snelle 
stijging van de huurprijzen voor een woning 
liggen deels aan de basis hiervan. Bovendien 
torst Gent momenteel de gevolgen van de in-

tra-Europese migratie: vooral Roma uit Oost-
Europa houden bij hun trek naar het Westen 
halt aan onze stad aan de Leie. Het is de vraag 
of de Stad Gent haar status van ‘sociale’ stad 
hoog kan houden met haar bestrijding van 
deze statistieken. 

geholpen in gent?

In 2009 werd met de oprichting van de Cel 
Armoedebestrijding, die de strijd tegen ar-
moede onderzoekt en coördineert, alvast een 
politiek engagement opgenomen. De cel or-
ganiseert van 10 tot 17 oktober voor de derde 
maal de Week tegen Armoede, naar aanloop 
van de werelddag van verzet tegen extreme 
armoede op maandag 17 oktober. In deze 
week worden de diverse armoedeverenigin-
gen in Gent aangespoord om de complexe 
problematiek naar buiten te brengen. 

Er bestaat wel degelijk een uitgebreid net-
werk van hulpinstellingen in Gent die vaak 
goed ondersteund worden door het stadsbe-

stuur. Daarbij wordt vaak een systeem van 
convenanten aangewend, waarbij de Stad 
Gent een beroep doet op armoedeorganisa-
ties om bepaalde doelstellingen te bereiken. 
Verschillende opvangcentra, begeleidings-
huizen en voedselbanken werken zo quasi 
het hele jaar door om mensen in nood bij te 
staan. Huize Triest – Gemeenschapshuis Ta-
bor van de Broeders van Liefde voorziet bij-
voorbeeld maaltijden en acute nachtopvang 
en organiseert een begeleidwonenproject. 
Werner Van de Weghe, coördinator van het 
gemeenschapshuis, zag het aantal hulpbehoe-
venden in de laatste vijf jaar toenemen van 
zestig naar zevenhonderd. “Het is niet zo dat 
de toename van de groep kansarmen enkel en 
alleen veroorzaakt wordt door een allochtone 
instroom. De groep Belgen tussen 18 en 40 
jaar, waarvan het bovendien vaak niet uiter-
lijk zichtbaar is dat ze in armoede leven, blijft 
groeien. Meer en meer mensen vallen uit de 
zorgboot. Maar de Stad Gent tracht, net als 

door davy verbeke en elien lefevere

Leven van de Lege Portemonnees? Foto: W
ern
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wij, actie te ondernemen vanuit de instelling 
om mensen waardig te helpen.”

de vriJe bedelmarkt

Wanneer we poolshoogte nemen bij een 
groep daklozen en bedelaars die haar dagen 
aan het Sint-Pietersstation slijt, komen enkele 
pijnpunten van het leven op straat bovendrij-
ven. “We worden vaak geholpen door straat-
hoekwerkers, maar het aantal dagen dat we 
bijvoorbeeld gebruik mogen maken van de 
nachtopvang in CAW Artevelde is beperkt”, 
vertelt Peken. “Er zijn gewoon te weinig op-
vangcentra en het is vooral in de winter dat 
het, ondanks de verhoogde capaciteit, onge-
woon moeilijk is om een slaapplaats te be-
machtigen. Bovendien loop je daar het risico 
dat al je spullen gestolen worden.” 

In het station overnachten is deels moge-
lijk, maar dat is ook afhankelijk van de good-
will van de politieagent in kwestie. “Als we 
bovendien een huis willen huren, worden we 
telkens van het kastje naar de muur gestuurd 
of krijgen we geen antwoord”, geeft Jorn mee. 
De leegstand in Gent is voor hem eveneens 
een doorn in het oog. “We zien voortdurend 
al die leegstaande huizen die maar niet gere-
noveerd worden. Zo wordt het aanbod nog 
krapper.” Ook de komst van de Roma, en 
vooral hun georganiseerd bedelen, wordt met 
lede ogen aanzien. “Romabedelaars worden 
hier afgezet met een Mercedes of een BMW 
en worden iedere drie uur afgewisseld door 
een volgende lichting”, klaagt Marc aan. “Wij 
worden werkelijk opgepeuzeld.”  

Daniël Termont lanceerde in het voorjaar 
al een noodkreet naar de hogere overheden 
omdat het Gentse stadsbestuur de grote mi-
gratiestroom uit Oost-Europa niet kan bol-
werken. Beleidsversnippering is nefast voor 
dergelijke macroproblemen, vindt ook Eric 
Dirikx van de Cel Armoedebestrijding. “Een 
stadsbestuur heeft uiteraard een beperkte 
armslag. Daarom lobbyt het Stadsbestuur bij 
onder andere de federale overheid om oplos-
singen uit te werken voor dat probleem.”

eigen schUld, dikke bUlt

Dirikx betreurt ook nog een andere evo-
lutie, met name die van de perceptie van ar-
moede. “De laatste jaren wint het individuele 
schuldmodel weer terrein. Het vooroordeel 
dat mensen in armoede alles voornamelijk 

aan zichzelf te danken hebben maakt opgang 
bij de burger. Wij willen uiteraard de nadruk 
leggen op het structurele en vicieuze karak-
ter van armoede.” De Zuidpoort vzw is een 
vereniging die tracht als een trefpunt van 
mensen met en zonder armoede-ervaring 
netwerkversterkende hulp te bieden. Jacque-
line, die in de Zuidpoort actief is, besluit uit 
eigen ervaring dat het voornoemde indivi-
duele schuldmodel zelfs nooit is weggeweest. 
“En ze vergeten bovendien altijd de schaamte 
die mensen ondergaan.” 

Van de Weghe van Huize Triest – Gemeen-
schapshuis Tabor bevestigt dit standpunt. “Die 
perceptie is ook volgens mij inderdaad nooit 
weggeweest. Mensen hebben een foute beeld-
vorming over armoedebestrijding. De media 
focussen bijvoorbeeld vaak in de winterperi-
ode op een emotionele manier op daklozen. 
Een ander voorbeeld is een kledingwinkel die 
voor de een of andere actie samenwerkt met 
een armoedeorganisatie waaraan het kleren 
schenkt. Dat heeft als gevolg dat mensen ver-
onderstellen dat armen vooral materiële gif-
ten nodig hebben. Daarbij sluit ook aan dat de 
maatschappij vaak denkt dat daklozen gebaat 
zijn met de restjes uit hun koelkast of met 
diepvriesmaaltijden. Maar armoede is geen 
voedsel- of kledingprobleem: de sleutel ligt 
bij een nauwgezette begeleiding, coaching en 
responsabilisering. Zo focussen wij ons bij-

voorbeeld op hoe gezinnen moeten omgaan 
met eten, op gezonde voeding.” De student 
die zijn zielenheil wil afkopen door af en toe 
een bedelaar wat geld te geven en stiekem te 
genieten van die daad van onbegrensde goed-
heid, is volgens Van de Weghe fout bezig. 
“Wie geeft aan bedelaars houdt enkel en al-
leen het systeem in stand. Niemand zou moe-
ten bedelen.”

‘Zorgwekkende ZorgvermiJders’

Het verschil tussen een structurele en een 
individuele benadering komt ook naar boven 
tijdens het maandelijkse ‘parlement’ van De 

Zuidpoort vzw wanneer het thema hulpverle-
ning aan bod komt. Hierbij kan een hulpver-
lener enkel aandacht hebben voor zijn cliënt 
en daarbij bepaalde maatschappelijke aspec-
ten uit het oog verliezen. Diederik Janssens, 
vrijwilliger in De Zuidpoort, vindt de hui-
dige financiële crisis een treffende illustratie. 
“Door de crisis is er minder werkgelegenheid. 
Dit is een duidelijke vermaatschappelijking 
van de armoedeproblematiek. Als er echter 
enkel in termen van ‘activering’ van werklo-
zen wordt geredeneerd, domineert het indi-
viduele schuldmodel in de hoofden van de 
mensen.” Bovendien speelt volgens hem ook 
het Matteüseffect dat zegt dat ‘wie heeft nog 
meer zal krijgen’. “Zo is onze woningmarkt 
fiscaal gericht op eigendom. Denk maar aan 
de subsidies voor zonnepanelen. Niet echt be-
vorderlijk voor mensen zonder kapitaal.” 

Van de Weghe wil benadrukken dat Gent 
wel degelijk een goed systeem heeft om bij-
voorbeeld straatslapers op te vangen, maar 
dat er ook hulpweigeraars bestaan, hoewel 
alle middelen worden ingezet om hulpver-
lening zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
Wayne Demuynck, die zelf armoede-erva-
ring heeft en op straat heeft gewoond, beves-
tigt dat er mogelijkheden genoeg zijn in Gent 
om op het betere pad te geraken. Hij stoort 
zich soms aan een al te gemakkelijke cul-
tuur van klagen. “Men moet niet denken dat 
kansarmen of daklozen verwaarloosd wor-
den. Vaak ondernemen daklozen gewoonweg 
zelf geen stappen of weigeren ze aangeboden 
hulp. De armoedeproblematiek moet aange-
klaagd worden, maar dat gebeurt soms op een 
oneerlijke manier door de zaken slechter voor 
te stellen als ze zijn. Er is volgens mij niemand 
in Gent die niet geholpen wordt.” 

Onder de vrijwilligers in de verschillende 
armoedeorganisaties zijn er wel degelijk ook 
studenten te vinden. Het blijkt niettemin heel 
wat moeilijker om dat engagement te ver-
zilveren tot dragende krachten. Om niet als 
wervend promoblaadje afgeschreven te wor-
den, besluiten we enkel nog met de opmer-
king dat er heel wat te zien en te horen valt 
tijdens de Week tegen Armoede van 10 tot 17 
oktober. En misschien gratis soep te scoren, 
uiteraard.    ■
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opvangcentra

Het vooroordeel dat 
mensen in armoede alles 
aan zichzelf te danken 
hebben, maakt opgang.
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Editie nummer zes van de Student 
Kick-Off hield vast aan het ver-
trouwde recept: een rits Belgische 
topartiesten en de  bedwelmende 
walm van vers studentenvlees. 
Verslag van op en onder en in 
het podium, de artiesten en het 
publiek.

Het was van ‘s middags reeds over de kop-
pen lopen op een bloedheet Sint-Pietersplein. 
Wie de lange wachtrij aan de ingang wist te 
doorstaan, werd gelukkig vergast op een lawi-
ne gratis ijs. Liefhebbers van badges, ballon-
nen en brochures konden hun hartje ophalen 
aan de ontelbare infostandjes. Volgens ons 
ietwat gekruide oordeel was de Schamper-
stand veruit de interessantste (check binnen-
kort Facebook voor bewijzen).

Feesten aan één eUro

Dat de Student Kick-Off voor de eerste 
keer niet gratis was, daar lag niemand echt van 
wakker. De organisatie verbond zich, voorlo-
pig eenmalig, aan StudentsForStudents, een 
vzw die de onderwijsprojecten van Finando 
in Ethiopië steunt. Een goed doel, hoera!

Naast bergen brol bood de Kick-Off een 
gevarieerd muziekprogramma. De Ven-
gaboys voerden ons terug mee naar onze 
prille jeugd ergens in de jaren 90, toen we 
helemaal los gingen op de tonen van Boom, 
Boom, Boom. De sfeer zat er meteen in en 
daar is het de meeste studenten om te doen: 
dat kleffe samenhorige ons kent ons-gevoel. 
De lucht kreeg een lichtroze gloed van geluk-
zaligheid mee terwijl het publiek steeds wil-
der tekeerging op de tonen van Teddiedrum 
en ‘die gast van Spring’ Sherman. Vanaf een 
uur of zeven enkel nog muzikale hoogtepun-
ten te melden: een exclusief Belgische affiche 
met Gorki, die zijn zoontje had meegebracht, 
Daan, die Isolde Lasoen had meegebracht en 
Discobar Galaxie, voorzien van een radior-
uimteschip. Afsluiten werd er gedaan met DJ 
Degree: graden alcohol en graden Celsius, 
een perfecte samenvatting van de avond.

U was weer 
GEwELDIG!
Foto: : T
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Er was niet voor iedereen plaats in de her-
berg des Sint-Pieterspleins. Het feestje ging 
dan ook lustig door buiten de dranghekken, 
op de Blandijnberg. En in de daverende pers-
box, waar Schamper plichtsgetrouw aan de 
mouwen trok van Luc De Vos en Adriaan Van 
den Hoof.

lUc de vos, biJna 50 Jaar

Na zijn performance krijgen we Luc De 
Vos te stekken, uitblazend bij een frisse pint 
in hogere backstagesferen. “Op het podium 
mag ik enkel nog water drinken, voor mijn 
stem. Dus schol!” Hij verzekert ons dat het 
het een wijs optreden was, “maar thuismat-
chen zijn natuurlijk altijd gemakkelijk. Twee 
weken geleden traden we op in Groningen, 
daar sta je dan voor een bende Hollanders 
die nog nooit van ons gehoord hadden. Pas 
op, ik vind dat allemaal even geestig, ik doe 
altijd mijn best. De mensen zijn gekomen 
om ons te zien, zelfs al is het gratis (Luc De 
Vos was niet op de hoogte van het feit dat er 
een euro moest worden betaald, n.v.d.r.). Ik 
ben nog nooit tegen mijn goesting op een 
podium gekropen!”

Nochtans heeft Gorki het publiek niet 
steeds zo gemakkelijk naar zijn hand gezet. 
“We hebben lang tegen de bierkaai moe-
ten vechten”, verduidelijkt De Vos. “Ik was 
al bezig van mijn zestiende en we hebben 
pas rond mijn zesentwintigste onze eerste 
cd gemaakt. Tien jaar lang elke dag godver-
doeme, ik wil dat, ik wil dat zo graag, maar 
het is uiteindelijk toch gelukt.”

Tien platen heeft Gorki ondertussen al 
uit, de meest recente dateert van begin dit 

jaar. “We maken altijd maar nieuwe platen. Je 
hoopt dan dat de mensen appreciëren dat we 
veel liedjes uit onze recentste baby spelen. Ik 
doe dat alvast heel graag. Oudere liedjes ook, 
maar we hebben altijd de indruk dat we de 
beste cd gemaakt hebben die we ooit gemaakt 
hebben, snap je? Aan Research & Develop-
ment hebben we een jaar gewerkt en we zijn 
er supercontent van. Nogal wiedes dat we er 
dus ook graag liedjes uit spelen. Ik vind Ka-
mikaze echt een van onze beste nummers 
ooit.” En als iedereen dan keihard Mia, Mia, 
Mia aan het joelen is? “Tja, you win some, you 

lose some. Ik trek mij dat niet aan. Ik probeer 
niet vals bescheiden te doen maar ik ben al-
tijd zo content als een vogelke als ik op het po-
dium mag kruipen. Het maakt niet uit of we 
bekende of minder bekende liedjes spelen, ik 
zie daar zo geen hiërarchie in, het zijn alle-
maal onze kindjes.”

Over zijn studententijd kan hij kort zijn. 
“De eerste oktober 1980 reed ik hier over het 
Sint-Pietersplein, dat waren echt de middel-
eeuwen toen. Ik had mij ingeschreven in de 
geschiedenis maar ik zag dat niet zitten. Ik 
kreeg direct al zo een pak cursussen mee naar 
huis. Ik dacht daar begin ik niet aan. Ik was 
een vree slechte student. Ik had de moed en 
de volharding niet. Je zou dat misschien niet 
zeggen, maar ik had geen maten en ik had ook 
nooit een lief. Pas op, ik wil niet triestig doen, 
maar er kon mij niemand helpen of courage 
geven. Ik kom thuis van werkmensen, daar 
was niemand naar de universiteit gegaan, ik 
stond er helemaal alleen voor. Na drie maan-
den heb ik dan ook de handdoek in de ring 
gegooid. Die gasten van tegenwoordig zien 
er allemaal zo gelukkig uit: ze amuseren zich, 
hebben leuke vrienden, leuke ouders... Gent 
is uit zijn as verrezen! En nu sta ik daar terug 
tussen, is dat niet wonderful.”

Wat weinigen weten, is dat de man ook een 
begenadigd schrijver is. “Ik maak het liefst 
muziek. Als mensen mij vragen wat mijn be-
roep is, antwoord ik zanger. Ik heb dat altijd 
willen doen, altijd gitaar willen spelen. Schrij-
ven is er in de loop der tijd bijgekomen, dat is 
een uit de hand gelopen hobby.”

Er komt binnenkort trouwens een nieuw 
boek uit. “Het gaat over een ouder wordende 
popmuzikant. Surprise! Ze zeggen altijd: write 
what you know. Ik kan toch moeilijk een ro-
man schrijven over een zeventiende-eeuwse 
Hongaarse dichter?”

Een soort autobiografie dus, want de man 
wordt binnenkort 50 en dat begint 
hij te voelen. “Ik had mezelf 
ook nooit 30 zien wor-
den toen ik 18 was. 
En dan plots is dat 
er en word je 40 
en nu zelfs 50. 

Luc De Vos, bijna vijftig, maar nog springlevend.

Teddiedrum, dé nieuwe muzikale revelatie 
mocht niet ontbreken. >>> lees verder
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en lieselot le comte
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Voor filosofische jongens als ik is dat een ge-
voelig thema, ouder worden. Ik mijmer daar-
over wanneer ik ’s morgens voor de spiegel 
sta.” (Op dat moment in het interview worden 
we onderbroken door Bruno De Vos, zoon van. 
De jongen wil weten of ze naar huis gaan.” 
Papa antwoordt van néé, dat hij bezig is.)

Heeft ouder worden dan ook niet zijn 
voordelen? Misschien word je met de jaren 
rustiger op het podium? “Nee”, antwoordt De 
Vos resoluut, “ik denk dat niet. Ik word net 
zotter met ouder worden! Vroeger was ik ver-
legen en vroeg ik mij af of er iemand zat te 
wachten op onze muziek. Nu denk ik al va-
ker dat we fantastische rockmuziek maken en 
fantastische optredens geven. We leven maar 
zo kort, doe maar zo zot mogelijk en hou u 
niet in! Je moet niet denken wat gaan de men-
sen van mij peinzen, ze kunnen allemaal de 
pot op, de losers!

brUno de vos, 10 Jaar

Dat ook kleine De Vos een grote mond 
heeft, was al duidelijk gebleken. “Ik verveel 
mij”, stort Bruno bij ons zijn hart uit, “nor-
maal gezien vind ik meegaan naar optredens 
wel leuk, want ik mag dan altijd op het po-
dium gaan kijken, maar vandaag ben ik moe.” 
Of hij later ook muzikant zal worden, weet hij 
nog niet. “Wij hebben thuis echt wel veel gi-
taren, maar ik mag daar van mijn papa niet 
aankomen.” Uit een kindermond komt niets 
dan waarheid.

discobar galaxie, eeUwig Jong

Een bende hyperkinetische springkonij-
nen volgens de één, drie sympathieke gasten 
volgens de ander. Hoe dan ook, die mannen 
van Discobar Galaxie weten hoe ze een feest-
je moeten bouwen. Al meer dan twintig jaar 
schuimen ze de meest uiteenlopende podia af 
en laten een spoor van muziek en ambiance 
achter.

Een set van Discobar Galaxie is nooit 
tweemaal hetzelfde, aldus DJ Loveboat aka 
Adriaan Van den Hoof. “Toen we zoveel 
jaar geleden voor het eerst moesten spelen op 
Marktrock, hebben we een poging onderno-
men om te vergaderen. Na vijf minuten voel-
den we al: dit gaat niet werken. Er ligt dus 
niets vast, alles groeit organisch. Op podium 
blijven we voortdurend met elkaar commu-
niceren: wat ga jij spelen? Goed, dan draai ik 
dit of dat erna. Na al die jaren weten we wat 
werkt en niet werkt. Als er al eens iets fout 
gaat, dan ga je gewoon door met het volgende 
nummer. Dat is de kracht van muziek: er zijn 
miljoenen nummers om uit te kiezen. Bij die 
keuze laten we ons nooit leiden door het pu-
bliek, maar enkel en alleen door ons eigen ge-
voel. De enige regel die we hanteren is dat de 
drie leden van Discobar Galaxie het nummer 
goed moeten vinden. Gaat iemand van ons 
niet akkoord, dan draaien we de plaat niet, 
punt. Een soort foute democratie, zeg maar. 
Als je zelf enthousiast bent over je set en met 
overtuiging de nummers draait, dan krijg je 
de mensen mee.”

Zorgt de bekendheid van Adriaan — on-
danks het feit dat de drie dj’s perfect op elkaar 
ingespeeld zijn — dan nooit voor wrijvingen? 
Van den Hoof schudt heftig van neen: “We 
kennen elkaar door en door. De andere twee 
hebben er ook niet zo’n behoefte aan om in de 
spotlights te staan. Ik ook niet maar dit is nu 
eenmaal wat ik doe: de mensen entertainen. 
Dj’s zijn geen echte muzikanten. We zouden 
niets liever doen dan met Galaxie alle num-
mers live spelen, maar dat kunnen we niet. 
Wat we wel proberen is om er gewoon één 
groot feest maken en ons amuseren. Ik vind 
het nog steeds ongelooflijk plezant om op 
een podium te draaien en de interactie met 
het publiek te voelen. Het geeft me energie 
om nieuwe dingen te bedenken. Ik zou dan 
ook niet kunnen kiezen tussen mijn comedy-
shows en draaien. Alles vult elkaar aan.”

Voor de Student Kick-Off heeft Van den 
Hoof niets dan lof: “Toch schitterend dat er 
zo’n evenement wordt georganiseerd. In mijn 
studententijd was het haast ondenkbaar dat 
Daan of Gorki zouden komen optreden. Niet 
dat ik het gevoel heb dat ik ooit studeerde. In 
de periode aan Sint-Lucas en in Antwerpen 
heb ik vooral dingen gedáán. Zo voelt het 
trouwens nog steeds, ik doe alle mogelijke 
dingen die op mijn pad komen en probeer zo-
veel mogelijk plezier te maken.”

Schamper doet Van den Hoof eerst nog 
plechtig beloven er een spetterende show van 
te maken. “Vast en zeker!”, zegt hij. “Mag ik 
dan nu eerst gaan eten?” ■

“Je zou dat misschien niet zeggen, 
maar ik had geen maten en ik had 

ook nooit een lief. Pas op, ik wil niet 
triestig doen eh.”
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Luc De Vos



Beste student,

De stad Gent en de Universiteit Gent zijn al 
jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Gent is als grootste onderwijsstad van Vlaande-
ren de tweede thuis van 67.000 studenten en biedt 
een bruisende mix van wonen, werken, studeren 
en ontspannen. Maar zo’n intense band vraagt om 
goede afspraken.

Nachtlawaai, voetbal met vuilniszakken, plassen in 
de brievenbus… het lijkt grappig en studentikoos. 
Maar dat is het niet. En dat besef je als student zelf 
ook, al is het meestal pas de dag erna.

Om de stad ‘vree wijs’ te laten zijn voor iedereen, 
steunt de UGent de stadscampagne ‘Gent ziet u 
graag’.

Gent ZIet u GRAAG! ALs Je…

meewerkt aan een leefbare stad voor iedereen
de stilte respecteert tussen 22 uur en 6 uur ’s mor-
gens
je afval tijdig buitenzet, in de juiste bak of zak
je fiets stalt zodat niemand er over valt
je kot op slot doet

Gent ZIet u nOG LIeVeR! ALs 
Je…

1. plast op plaatsen die daarvoor voorzien zijn…
2. verkeersborden met rust laat - wat staan die 
trouwens op je kot te doen?!
3. gewoon geniet van de plantenbakken en gevel-
tuintjes van je buren…
4. niet voetbalt met vuilniszakken…
5. enkel aanbelt waar je écht moet zijn…

Wie de bloemetjes buitenzet ten koste van anderen 
riskeert een “Gemeentelijke Administratieve Sanc-
tie” die je minstens 60 euro zal kosten. De Stad en 
Universiteit nemen tal van initiatieven om de druk 
op de stad binnen leefbare grenzen te houden. Doe 
je mee?

Een welgekomen groet

Rector Paul Van Cauwenberghe
Burgemeester Daniël Termont

Boodschap van algemeen nutl.e. 28 800, dat is het aantal liter bier dat tijdens de 
Student Kick-Off vrolijk door de tap stroomde. Het is 
tevens het aantal plastic badspeeltjes dat in 1992 in de 
oceaan terechtkwam toen een vrachtschip van China op 
weg naar de VS zonk, al is dat volledig naast de kwestie. 
28 800 liter bier, dat is genoeg om twee volledige hot tubs 
mee te vullen en vooral genoeg om de 35 000 studenten 
die hun weg naar het Sint-Pietersplein vonden elk ge-
middeld 3,2 pintjes in te schenken. Volgens Wikipedia is 
dat genoeg om “sterkere gedragsveranderingen” te verto-
nen, maar nog niet genoeg om “aangeschoten” te zijn.  ■

getal van de week



Gezocht: Jonge durvers met scherpe pen

Wil je in de voetsporen van Emile Zola treden? Ben je een jonge, onafhankelijke geest die het allemaal beter weet? Haal dan 
je scherpe pen boven en doe mee aan de Emile Zola-prijs voor het beste politieke essay. 
Is er een politiek, sociaal, economisch of cultureel thema dat je nauw aan het hart ligt? Gooi dan een beklijvend essay op papier. 
Geen droge, wetenschappelijke tekst, maar een vurig betoog, een messcherpe aanklacht, een verontwaardigde kijk op een boei-
end thema. Kom origineel uit de hoek, schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie stevig onderbouwd is.
Alle essays moeten ten laatste worden verstuurd op 19 december 2011. Lees het volledig reglement op onze site:  
www.sampol.be. Je zal dan ook zien dat de winnaar 600 euro krijgt, de tweede 300 euro en de derde 150 euro.
Deze prijs is een initiatief van het tijdschrift Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit.

advertentie_SChamper2011.indd   1 8/31/2011   10:29:40 AM

‘Durf Doen!’ 
katapulteert
“want de Ugent is meer dan studeren alleen”

Studenten zweven tijdens de studentikoze opening door de lucht, hebben fruitige orale seks en 
lezen Schampers met geel-blauwe backcovers. Wat is er aan de hand? De Gentse studentenraad 
en de konventen lanceren hun ‘Durf Doen!’-campagne.

Om het engagement bij studenten wat op 
te krikken, scharrelde de Gentse Studenten-
raad (GSR) zo’n 20000-tal euro aan subsidies 
bij elkaar en startte ze dit jaar met een groot-
se Durf Doen-campagne. Kernboodschap: 
studenten moeten niet enkel durven denken, 
maar ook durven doen. “Enerzijds merkten 
we dat de voorbije jaren enkele kleinere ver-
enigingen een stille dood stierven. Anderzijds 
wilden we wat doen aan de naambekendheid 
van de GSR”, vertelt Evy Bauwens. 

Van 17 tot 21 oktober wordt daarvoor een 
speciale ‘Durf Doen!’-week georganiseerd. 
De bedoeling is om eerstejaarsstudenten van 
hun kot naar studentenhuis De Therminal 
te lokken. Daar kunnen ze deelnemen aan 
workshops, georganiseerd door allerlei ver-
enigingen.  Op die manier komen ze te weten 
welke vereniging hen het best ligt. 

maandag

De GSR bijt zelf de spits af en houdt op 
maandagavond 19u een open algemene ver-
gadering in De Therminal. Hun AV’s zijn bij 
sommigen berucht voor de ellenlang uitlo-

pende discussies. Deze keer zal het er echter 
wat anders aan toegaan en zal ze specifiek ge-
richt zijn op een breed studentenpubliek. 

dinsdag

The day afer, 18 oktober, wordt op het 
Sint-Pietersplein de ‘studentikoze opening’ 
georganiseerd door het FK. De studentikoze 
opening van het academiejaar werd zes jaar 
geleden in het leven geroepen. Het moest 
—als alternatief voor de plechtige opening— 
een avond worden die volledig in het teken 
van studenten stond. De voorbije jaren draai-
de dat echter uit in een ietwat zielige verto-
ning waarbij een nog geen halfgevulde Aula 
zich zat te vergapen aan een aantal toespra-
ken. Het FK besloot een volledig nieuw con-
cept uit te werken.

Het academiejaar zal daarom dit jaar stu-
dentikoos geopend worden in een grote tent 
op het Sint-Pietersplein. Durf Doen! levert 
de publiekstrekker van dienst: de rocket, een 
soort omgekeerde bunjeejump waarmee een 
select groepje gelukkigen de lucht wordt in-
geschoten, zestig meter hoog. Er werd nog 

even getwijfeld tussen de rocket en een iets 
minder spectaculaire deathride. Die laatste 
kon dubbel zoveel studenten een kick(je) la-
ten beleven,  maar uiteindelijk won het ho-
gere shock-effect van de rocket het pleit. Voor 
de mindere durvers zal er ook een kleine 
‘benji-run’ geplaatst worden waarbij je vast-
gebonden aan een elastiek zo ver mogelijk 
moet lopen tot je teruggekatapulteerd wordt.

woensdag, donderdag en 
vriJdag

The day after is ‘Culturele dag’ en zullen 
er workshops van verschillende culturele 
verenigingen gegeven worden. Die dag is 
iedereen ook welkom om eens rond te neu-
zen in het redactielokaal van Schamper ter-
wijl wij onze volgende editie aan het maken 
zijn. Donderdag is ‘Internationale dag’ in De 
Therminal met activiteiten van onder meer 
Minos en Amnesty International Studenten-
kern Gent. Vrijdag zijn er voorlopig geen ac-
tiviteiten gepland, dus dan kan je eventueel 
de ‘Durf Doen!’-condooms eens uittesten.

 ■

pvn Er altijd al van gedroomd om 
eens goed van de grond te gaan op het 
Sint-Pietersplein? Teken een mooie ra-
ket in wasco’s en kom die binnenbrengen 
in ons redactielokaal in De Therminal 

of teken er een in paint en stuur ze op 
naar schamper@schamper.ugent.be 
voor vrijdag 14 oktober. Wie weet beleef 
jij je hoogtepunt zestig meter boven de 
grond. ■

Schamper deelt uit: tien tickets voor de rocket

door pieter van nuffel
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Achterklap

door lise beirinckx

Lyon leek op het eerste zicht een fietsvriendelijke stad. Elke 200 me-
ter kom je wel een Vélo’v parking tegen, waar je fietsen kan huren of te-
rugzetten. Een jaarabonnement kost slechts 15 euro, het eerste halfuur 
is vervolgens gratis en voor een hele dag betaal je anderhalve euro. Da’s 
heel wat goedkoper dan de metro en tram en dat maakt ze immens po-
pulair. Ze horen met hun kenmerkende rode spatbord al even hard bij 
het Lyonnaise straatbeeld als de gele studentenfietsen in Gent.

De kaai langs de Rhône is helemaal ingericht voor wandelaars, ver-
liefde koppeltjes, spelende kinderen en ja, ook voor fietsers. Wie elke 
dag hierlangs naar zijn werk fietst (of stept, of skeelert) vergeet even 
dat hij recht door het centrum van de derde grootste stad van Frank-
rijk rijdt. Het krioelt daar dan ’s morgens ook van sportievelingen in 
maatpak.

Toen het duidelijk werd dat ik een kot toegewezen had gekregen 
aan de verkeerde universiteit en eigenlijk elke dag zeven kilometer 
verderop les heb, leek het mij een briljant idee om elke dag met de 
fiets te gaan. Geen metrokaartjes, een goedkoper fietsabonnement en 
een goede conditie erbovenop. Twee dagen heeft mijn briljant plan ge-
duurd: de stadsfietsen zijn ideaal om snel even naar de winkel te gaan, 
maar net als je haast hebt, zal je zien dat óf de betaalcomputer weigert 
te werken óf de drie overgebleven fietsen een lekke band hebben óf je 
vier parkings moet afstruinen vooraleer je je fiets weer ergens kwijt 
kan. Gevolg: te laat in de eerste les. Bovendien doe ik over zeven kilo-
meter net 33 minuten. Weggegooid geld.

Plan B werd ingevoerd: een eigen fiets kopen! Jawel, heden ben ik de 
trotse eigenaar van een mooie rode fiets met een mandje. Een kinder-
droom die uitkomt, zowaar! Ik flaneer nu al fietsend langs de Rhône, 
of waan me Amélie Poulain in de straten van Croix Rousse, het plaat-
selijke Montmartre. 

Maar wanneer ik me door Lyon beweeg, vind ik Gent haast een 
fietsersparadijs! Wie even buiten het pittoreske deel van de stad moet 
zijn, riskeert simpelweg zijn leven. Fietsers weten niet of ze op de tram-
bedding, autoweg of stoep moeten rijden. Sommigen prefereren rechts 
te rijden, anderen eerder links, en daar niemand weet wie nu eigen-
lijk waar moet fietsen, wordt de hele tijd tussen richtingen en rijplaat-
sen gewisseld. Drukke knooppunten zijn niet op fietsers voorzien, wat 
voor grote chaos zorgt. Fietspaden zijn nog niet uitgevonden. En daar-
om fiets ik elke dag een kilometer of twee om, langs de mooie Rhône-
kade en door het parque de la tête d’or.  Maar soms is er geen weg rond 
natuurlijk, dan moet ik er gewoon door. En dan vrees ik toch wel een 
beetje voor mijn armen en benen.  ■

vandalisme in de therminal

Terwijl zowat de halve Gentse studentenpopula-
tie op Student Kick-Off naar Gorki aan het luisteren 
was, sloegen vandalen toe in studentenhuis De Ther-
minal. In de mannentoiletten werd de fancy handen-
droger —die pas vorig jaar werd aangekocht en zo’n 
1000 euro had gekost— zonder medelijden van de 
muur gerukt. De handendroger werd —een beetje 
zoals het paardenhoofd in The Godfather— op het 
bureau van studentenbeheerder Werner Raeymae-
ckers gelegd. Verder werd er een deel van de chauf-
fage vernield en een kastje van de muur gerukt. Ook 
achter het bureau van het secretariaat werden din-
gen stukgemaakt. De etalagepop werd bestolen van 
de UGent-trui die ze droeg. De studentenbeheerder 
heeft de camerabeelden opgevraagd en probeert te 
achterhalen wie de schuldigen zijn.

andersomdag

UGent1010, de studentenvereniging die de mili-
eu-impact van de UGent probeert te verminderen, 
ijvert voor een ‘omgekeerde dag’. “De bedoeling is 
dat elke donderdag op één na alle gerechten in de 
resto’s vegetarisch worden”, vertelt voorzitster 

Natalie Eggermont.  Vorig jaar werd het voorstel 
van de vegetarische studentenvereniging EVA om 
een volledige ‘Donderdag Veggiedag’  in te voeren, 
door de UGent verworpen. “We botsten steeds op 
het tegenargument van keuzevrijheid. Nu is het de 
bedoeling dat we bijvoorbeeld standaard een vege-
tarische spaghetti aanbieden. Enkel wie er expliciet 
naar vraagt, krijgt er eentje met vlees.” Het voorstel 
wordt op 13 oktober besproken in de Sociale Raad.

eredoctoraat

Op 23 november wordt een institutioneel eredoc-
toraat uitgereikt aan Tahar Ben Jelloun. Jelloun is 
een Marokkaanse romanschrijver, dichter en essay-
ist en werd voorgesteld door de rector en unaniem 
goedgekeurd op het bestuurscollege. ■

door pieter van nuffel

“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”, 
dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de geesten 
van onze medestudenten op uitwisselingsprogram-
ma nog dichterbij. Tussen de zwijnerij vinden ze de 
tijd om te schrijven over hun leerrijke ervaringen. 
Deze week: Lise Beirinckx uit Lyon.

The Grand Tour of Europe
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La Niña, bengel achter de hongersnood

Niet enkel klimaatopwarming veroorzaakt de hongersnood in Oost-Afrika. Volgens onderzoe-
kers van de UGent zit ook La Niña er voor iets tussen. Dat weerfenomeen beïnvloedt al millen-
nia het klimaat, en zal dat steeds meer doen.

Het was nog maar van 2009 geleden, maar 
de voorbije zomer domineerden beelden van 
uitgehongerde Afrikaanse kinderen, opge-
zwollen buiken en vliegen rond de mond in-
cluis, weer het nieuws. In Somalië, Ethiopië, 
Kenia en Djibouti — de Hoorn van Afrika 
voor de vrienden — droogden rivieren op, 
mislukten oogsten en stierf het vee bij bosjes. 
De grootste droogte in 60 jaar drukte ons met 
de neus op de onaangename feiten: alle ont-
wikkelingshulp ten spijt is het ergste leed in 
Oost-Afrika nog niet geleden.

Want ondanks internationaal opgezette 
weermonitoringprogramma’s, die dergelijke 
droogtes moeten voorspellen en boeren on-
dersteuning bieden, zijn landen in de Hoorn 
van Afrika nog steeds bijzonder kwetsbaar.  
Voor regen — en dus watervoorziening, en 
enigszins volle magen — is Oost-Afrika na-
melijk afhankelijk van de Intertropische Con-
vergentiezone (ITCZ), een regenstormrijk 
weerfront dat twee keer per jaar de evenaar 
oversteekt. Tussen maart en mei zorgt de ITCZ 
voor het zogenaamde lange regenseizoen in 
de Hoorn, om in oktober en november de ge-

wassen met een tweede, broodnodige douche 
te besprenkelen. Buiten die periodes is het al 
sterke, droge wind wat de klok slaat.

kerstekind (m/v)

Dat klimatologische evenwicht is echter zo 
fragiel dat zelfs een verschijnsel aan de andere 
kant van de wereldbol een significante veran-
dering teweeg kan brengen. Het El Niño/Sou-
thern Oscillation-effect (ENSO), bijvoorbeeld, 
dat nu aangewezen wordt als medeplichtige 
aan de droogte.

“Dat weerfenomeen speelt zich af in de 
Stille Oceaan, waar passaatwinden gewoon-
lijk het warme water van voor de kusten van 
Chili en Peru langs de evenaar richting In-
donesië stuwen,” legt paleoklimatoloog en 
UGent-professor Dirk Verschuren uit. “Maar 
eenmaal om de vier tot zeven jaar, rond Kerst-
mis — El Niño betekent ‘kerstekind’ — zwak-
ken die winden af, en vloeit het warme water 
terug naar de westkust van Zuid-Amerika. 
Daar verdampt het ook, waardoor dat gebied 
zware regenval en overstromingen oogst, ter-

wijl Indonesië en Australië, aan de andere 
kant van de oceaan, net te kampen krijgen 
met uitzonderlijke droogte. Tijdens sterke El 
Niño-jaren wordt zo zelfs een ongewoon hoge 
neerslag over Oost-Afrika gevoerd.”

Maar El Niño is geen enig kind. Zijn klei-
ne zusje, La Niña, zorgt voor het tegenover-
gestelde: het oceaanwater in Zuidoost-Azië 
is dan maximaal opgewarmd, wat voor meer 
neerslag zorgt in dat werelddeel. Zo ligt La 
Niña mee aan de basis van de verwoestende 
overstromingen van 2010 in Pakistan en van 
begin dit jaar in Australië. “Dat zorgt er voor 
dat alle water bij wijze van spreken al uit de 
lucht is gevallen tegen dat de luchtstromen 
Oost-Afrika bereiken,” voegt Verschuren er-
aan toe, “met extreme droogte tot gevolg.”

een warmere wereld

Het sterke effect van ENSO op het Afri-
kaanse klimaat wordt geïllustreerd door re-
cent onderzoek dat Verschuren, samen met 
Nederlandse, Duitse, Zwitserse en Ameri-
kaanse collega’s, in augustus publiceerde in 

“het regenseizoen zal steeds vaker in het water vallen”
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het wetenschapsblad Science. Op basis van een bodemstaal van 22 meter 
uit het Chalameer, aan de voet van de Kilimanjaro, konden de onderzoe-
kers een klimaatreconstructie van de laatste 25 000 jaar opzetten. 

“Daaruit blijkt dat ENSO het Afrikaanse klimaat al beïnvloedt sinds 
de vorige ijstijd, maar ook dat in de laatste 3000 jaar de neerslageffecten 
van beide fases krachtiger geworden zijn,” vertelt Verschuren. “We kun-
nen dan ook voorspellen dat de Hoorn van Afrika in een toekomstige 
warmere wereld steeds vaker felle regenstormen zal zien, afgewisseld 
met meer jaren van extreme droogte.”

Daarenboven is de hoeveelheid jaarlijkse neerslag onderhevig aan an-
dere factoren. Verschuren wijst op de variatie in intensiteit van de zon-
nestraling, maar ook op het aantal zware vulkaanuitbarstingen. “Maar 
die verschuivingen spelen zich af in de loop van eeuwen en millennia,” 
merkt Verschuren op, “waardoor het moeilijker wordt het effect van de 
opwarming van de aarde op die neerslagpatronen te herkennen, want 
dat is een verhaal van de laatste vijftig jaar.”

Toch vindt Verschuren dat de mensheid er mee voor gezorgd heeft 
dat ENSO nu meer van zijn oren maakt dan enkele decennia geleden. 
“Dat die droogte in Afrika nu zo’n schrijnende gevolgen heeft, ligt niet 
aan die versterking van ENSO op de lange termijn. Dat het korte regen-
seizoen dit keer uitbleef, was dan wel te wijten aan La Niña, maar eerder 
op het jaar was ook al het lange regenseizoen uitgebleven. En dat had 
dan weer wel te maken met de invloed van antropogene klimaatopwar-
ming op de atmosferische circulatie boven de Indische Oceaan.”

Zwakke overheid

Al maakt Verschuren nog graag een kanttekening: “We mogen ook 
andere factoren zoals de gestegen voedselprijzen, de grootschalige volks-
migratie en de explosieve politieke situatie in de regio niet onderschat-
ten. Die factoren maakten van deze droogte in de Hoorn van Afrika een 
wild om zich heen slaande hongersnood.”

Dat Oost-Afrika nu schreeuwt om water, betekent echter niet dat er 
reikhalzend uitgekeken wordt naar de regenstormen die de volgende El 
Niño met zich mee zal brengen, verzekert Verschuren. “Normaal ge-
zien vullen die regens de grondwaterreserves weer aan, maar op veel 
plaatsen is de natuurlijke vegetatie gekapt en vervangen door landbouw-
grond over overbegraasd weiland. Daardoor ligt de bodem niet meer 
vast en brengt de extra neerslag van El Niño vooral overstromingen met 
zich mee. Zo loopt al dat water meteen terug naar de oceaan. En nu 
die extreem natte en bijzonder droge periodes elkaar steeds sneller en 
intensiever zullen gaan opvolgen, dreigt dat enkel problematischer te 
worden.”

Is de Hoorn van Afrika dan niet meer leefbaar? “Zo’n vaart zal het 
wel niet lopen,” meent Verschuren. “Het nieuwe korte regenseizoen staat 
intussen voor de deur, en dat zal de eerste nood wel lenigen, maar de 
grond zal nog enkele jaren nodig hebben om hiervan te recupereren. 
Het is vooral cruciaal dat de overheden in de getroffen landen inzien dat 
de manier van aan landbouw doen omgegooid moet worden. Nu moe-
ten de plannen van de overheid voor het beheer van droge graslanden 

nd De meesten onder ons zijn – al dan niet door 
ervaring – bekend met magic muschrooms, oftewel 
paddo’s. Deze paddenstoelen bevatten het halluci-
nogeen psilocybine dat, naargelang de stemming 
van de gebruiker, een tripeffect creëert. Aan de Johns 
Hopkins University School of Medicine in Baltimore 
heeft men ontdekt dat één enkele hoge dosis psilo-
cybine een waarneembare persoonlijkheidsverande-
ring teweeg kan brengen die minstens een jaar duurt. 
Zestig procent van de proefpersonen ondervond een 
blijvende verandering in persoonlijkheid. Die vond 
onder meer plaats op het vlak van openheid, ver-
beelding, schoonheid, gevoelens, abstracte ideeën en 
algemene ruimdenkendheid. Normaal gezien ver-
mindert onze openheid naarmate we ouder worden, 
maar verwonderlijk genoeg ondergingen dertigplus-
sers ook blijvende veranderingen. 

Een echtscheidingsonderzoek van de UGent en 
de KULeuven heeft uitgewezen dat de meerderheid 
van de mensen die een scheidingsprocedure door-
gaan een goede levenskwaliteit heeft. Die is onder 
andere te danken aan een betrekkelijk hoog inko-
men, een nieuwe partner, minder conflict dan voor 
de scheiding en een groter gevoel van autonomie. 
Ook de hulp van een scheidingsdeskundige zorgt 
ervoor dat de regeling correct wordt aangepakt en 
niemand unfair wordt behandeld. Dat lijkt allemaal 
positief, maar er is ook een keerzijde: bij één tot twee 
op de tien mensen in een scheiding is de levenskwa-
liteit heel slecht en verbetert ze niet in de eerste twee 
jaar na de scheiding. Opvallend is dat de levenskwa-
liteit lager ligt bij vrouwen. Zij hechten vaak meer 
belang aan het gezin dan aan hun carrière en hebben 
een lager inkomen. ■

wetenschapskort

W

het nog te vaak afleggen tegen de belangen van projectontwikkelaars, 
die graslanden graag omturnen tot landbouwgebied voor droogteresis-
tente gewassen. Een inefficiënte oplossing nochtans, want ook die ge-
wassen moeten geïrrigeerd worden. En dat terwijl die graslanden net 
bijzonder geschikt zijn voor de veeteelt. Gezien de sterke verstedelijking 
in de regio — wat de vraag naar vlees doet toenemen — zit daarin im-
mers ook economische toekomst.” ■

door nick de leu
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MEMORI, een internationaal project dat onderzoek voert naar de ideale omstandigheden om 
kunstwerken op te slaan en tentoon te stellen, heeft er sinds dit jaar een nieuwe partner bij: de 
UGent. 

Wanneer we een museum bezoeken, staan 
we zelden stil bij het effect van ons bezoek op 
de schilderijen. Die ondergaan dagelijks ver-
schillende vormen van luchtverontreiniging, 
waardoor de kunstwerken aangetast worden. 
Zo bestudeert het onderzoeksteam van de 
UGent de invloed van organische dampen op 
pigmenten. Het team analyseert hiervoor de 
moleculaire veranderingen en de eventuele 
kleurveranderingen. 

De polluenten in de lucht kunnen wor-
den gemeten met een zogenaamde dosimeter. 
Door zo’n instrument in te zetten kan men 
de lucht rond een kunstwerk onder contro-
le houden. Het MEMORI-project heeft als 
einddoel een nieuwe generatie dosimeters te 
ontwikkelen voor kleine en grote Europese 
culturele instituten.

onstopbare achterUitgang

Lies Vanbiervliet, restaurator van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
in Antwerpen, ziet in de praktijk nooit een 
einde komen aan de achteruitgang van kunst-
werken. “Vanaf het moment dat een schilde-
rij gemaakt wordt, begint het te veranderen. 

Elk schilderij is onderhevig aan zijn eigen 
ouderdomsverschijnselen door de invloed 
van licht, warmte, vocht en lucht. In musea 
worden daarom optimale omstandigheden 
gehandhaafd om een collectie te bewaren. De 
materiële achteruitgang van kunstobjecten 
kan echter enkel en alleen vertraagd worden, 
maar kan helaas niet worden gestopt.”

Volgens recent onderzoek aan de Univer-
siteit Antwerpen op onder andere Pieter Paul 
Rubens’ Aanbidding door de koningen, zou 
het mooie rood steeds zwarter worden door 
een chemische reactie tussen de kwiksulfide 
in de rode verf en chloordeeltjes in de lucht. 
Nadat het rood zwart is geworden, ontstaat er 
een witte korst op het doek. Ook het blauw 
en het geel van Ensor en Van Gogh onder-
gaan een chemische reactie: zij verkleuren 
naar bruin. Volgens Vanbiervliet zijn deze 
ontwikkelingen onomkeerbaar. “De verkleu-
ringsprocessen zouden enigszins vertraagd 
kunnen worden en, in theorie, kunnen ze on-
der de juiste omstandigheden teniet worden 
gedaan. Maar in de praktijk zitten chloordeel-
tjes, die voor de verkleuring zorgen, overal: in 
onze ademhaling, in onze transpiratie, overal 
in de lucht.”

oplossingen

Vanbiervliet stelt enkele oplossingen voor. 
Ten eerste zouden schilderijen achter glas be-
waard kunnen worden, maar dat creëert een 
te grote afstand tussen schilderij en toeschou-
wer. Een tweede oplossing is het aanbrengen 
van een dun laagje vernis op de schilderijen. 
Het probleem daarbij is dat ook een vernislaag 
veroudert. Daardoor moet het laagje meerde-
re malen vervangen worden door een nieuwe 
vernislaag. Gevaarlijk is dat daardoor het 
schilderij beschadigd kan worden. De derde 
en meest logische oplossing is een luchtfilter, 
waardoor de schilderijen gevrijwaard worden 
van verontreinigde deeltjes in musea.

Vanbiervliet besluit dat kunst moeilijk 
‘weggestopt’ kan worden in een volledig ver-
duisterde en geacclimatiseerde ruimte. “Als 
museum moet er steeds naar een evenwicht 
worden gezocht tussen het optimaal bescher-
men van de collectie en een zo intens mogelij-
ke beleving van de bezoeker waarbij oorzaken 
van schade zoveel mogelijk tot het minimum 
worden beperkt.” ■

door lisa stroobandt 
en nathalie dujardin

De kunst van het bewaren 
van kunst
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Wwetenschap voor dummies

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept 
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: paranoten en allergieën. 

Het zal je maar overkomen. Samen met je vriendin heb je je op 
een koude herfstavond in de zetel genesteld. 10 Things I Hate About 
You doet de beeldbuis oplichten. Een geeuw onderdrukkend, grabbel 
je in het plastic doosje paranoten op je schoot. Terwijl de betreurde 
Heath Ledger zich een weg door “can’t take my eyes off you” kweelt, 
lonkt je amant begeerlijk vanaf de andere kant van de sofa. “Kunde 
gij ook zo zingen als den Joker?” Van het een komt het ander. Dat je 
lief steeds kortademiger wordt, beschouw je nog als een aanmoedi-
ging, maar waar komen die afstotelijke rode vlekken op haar armen en 
benen opeens vandaan? “Ik geloof dat we een dokter nodig hebben”, 
stamelt ze nog, voor ze flauwvalt. Wat een broodje aap verhaal lijkt, is 
de wetenschappelijke onderbouwde waarheid. Een overgevoeligheid 
voor paranoten of Brazielnoten is ’s werelds enige SOA of, in dit geval, 
seksueel overdraagbare allergie. Wanneer je als vrouw allergisch bent 
voor paranoten valt seks met een manspersoon die net een handvol 
paranoten binnenschrokte onder de noemer dangerous liaisons.

Een allergische reactie valt het best te omschrijven als een blitz-
krieg , uitgevoerd door je immuunsysteem en gericht tegen vreemde, 
doch onschadelijke deeltjes die je lichaam proberen te penetreren. In 
bovenstaand geval zullen antilichamen zich binden aan ber e1 en ber 
e2, twee eiwitten in de groeireserve van het parazaad, die zich met een 
feilloos gevoel voor homonymie een weg door het spijsterverterings-
stelsel naar down under banen. De antilichamen of Immunoglobuline 

E’s (IgE’s) gaan vervolgens een verbintenis aan met de Fc-receptors die 
drijven in het membraan van mestcellen en basofiele granulocyten. 
In die leukocyten of witte bloedcellen trekt zich een signalisatiecas-
cade op gang die een golf van calciumionen door het deinende cyto-
plasma van de cel stuurt. Het sein voor de mestcel om haar inhoud in 
het bindweefsel waarin ze vertoeft te lozen. Granules vol histamine 
barsten open in de vochtige ruimte tussen de cellen. Histamine ver-
oorzaakt het verwijden van bloedvaten en het samentrekken van glad 
spierweefsel, zoals dat aanwezig in de luchtwegen. Een allergische 
reactie bemoeilijkt dus de ademhaling en laat de bloeddruk pijlsnel 
dalen. Een eerste blootstelling aan het allergeen of het deeltje dat de 
allergie veroorzaakt, zal zorgen voor een vrijstelling van IgE’s door B-
cellen. Pas wanneer hetzelfde allergeen in zijn boosheid volhardt, re-
sulteert het in een allergische respons. Een anafylactische schok is in 
feite niets anders dan een allergie gone wild en kan in de extreemste 
gevallen leiden tot, om in de sfeer van bovenstaande casus te blijven, 
een eeuwige petit mort. 

Naast de twee beren e1 en e2 bevatten paranoten ook aflatoxines 
die de kans op leverkanker verhogen en genoeg radioactief radium 
om in een kerncentrale het alarm van de geigerteller te doen afgaan. 
Reden genoeg voor de Europese Unie om de invoer van Brazielnoten 
sterk te reglementeren. Europeanen vrijen dus veilig. ■

Begin je aan een bachelorpaper of 
masterproef?

Kies voor een genderinvalshoek!

Al je materiaal en advies op 1 plaats

RoSa vzw             info@rosadoc.be
Bibliotheek, Documentatiecentrum en Archief voor  Gelijke Kansen m/v,
Feminisme en Vrouwenstudies 02/ 209 34 10

Koningsstraat 136
De bib is het hele jaar open ma-vr 10-17 u.                                                                       1000 Brussel 

Meer info:
www.rosadoc.be

Dangerous Liaisons
door bart bruneel
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concert

Sommige studenten beschouwen het rollen 
van de perfecte joint of synchroon vaandel-
zwaaien als de hoogste vorm van cultuur, an-
deren lezen de tweewekelijkse Cultuuragenda 
in Schamper en worden gecultiveerder per ge-
schreven woord. Laat dit tezelfdertijd de beste 
manier zijn om indruk te maken voor wie op 
zoek is naar een nieuw of extra lief, net als 
het meest beschaafde excuus om toch maar 
schuim aan je lippen te kunnen zetten. Neem 
op 18 oktober een vrijgezel mee naar Sir Yes 
Sir in de Video en geniet van hun dynamische 
gitaarritmes en flarden unieke alt- en tenor-
saxofoon. Frontman en multi-instrumentalist 
Tijs Delbeke werd op Pukkelpop 2010 door 
Tom Barman aangekondigd als het nieuwe 
dEUS-bandlid, wat de status van dit opko-
mend talent alleen maar verstevigt. 

Voor liefhebbers van folk die werkelijk 
nog iets te vertellen heeft, moet Sam Amidon 
(14/10, Vooruit) met stip vermeld worden. 
Zijn nieuwe tournee Home alone inside my 
head is een bitterzoet verhaal van een rasver-
teller, die zichzelf begeleidt op banjo of viool. 
Grappig en ontroerend, maar nooit onver-
schillig herwerkt hij traditionele folk tot mo-

derne mountainsongs puur natuur. Admiral 

Freebee brengt op 12 oktober hun eigen best 
of, naar aanleiding van hun in het najaar te 
verwachten singles collection. De roots-rock 
van admiraal met volle baard Tom Van Laere 
begeestert al vier albums lang het Vlaamse 

muziekpubliek en verwelkomt jullie allen in 
de Handelsbeurs. 

podiUm

Het nieuw gerestaureerde CAMPO nieuw-
poort wordt op 13 en 14 oktober geopend met 
Shapeless, een danssolo van Charlotte Vanden 
Eynde. De danseres gaat op het zoek naar het 
vormeloze, het chaotische en het ongrijpbare. 
Ze wandelt de grenzen van de abstractie af op 
zoek naar ‘vorm die geen vorm’ is. Yesterday 
(or how we felt about the rumour) is de naam 
van de eerste samenwerking tussen de geta-
lenteerde theaterregisseur Piet Arfeuille en ci-
neaste Nathalie Teirlinck. De première vindt 
plaats op 11 oktober in Vooruit. Het aantal 
toeschouwers is beperkt tot 25 mensen, in een 
verhaal waarin ‘een gang’ de hoofdrol speelt.

Wie een hand wil leggen op de laatste tic-
kets voor De bittere tranen van Petra von Kant 
in NTGent, kan zich maar beter uit de zetel 
reppen. Van 21 tot en met 29 oktober wordt 

één van Fassbinders mooiste en meest ge-
speelde theaterstukken op de bühne gebracht. 
Petra von Kant is een arrogante en manipu-
latieve mode-ontwerpster die samenleeft met 
haar dienstmeid Marlene. Als ze in contact 
wordt gebracht met de mooie Karin Thimm 
wordt ze smoorverliefd, verliest ze zichzelf in 
de zucht naar geluk en heeft ze lief zonder ei-
sen te stellen.

expo

It’s a poor sort of memory that only works 
backwards: on zapping, close encounters 
and the commercial break. Een ronkende ti-
tel voor de retrospectieve van filmmaker en 
kunstenaar Johan Grimonprez, die vanaf 15 
oktober te zien is in S.M.A.K. Sleutelwerken 
worden begeleid door video-installaties, sto-
ryboards en tekeningen. Daarnaast dialogeert 
Grimonprez met het werk van andere kun-
stenaars als Roy Villevoye en Adam Curtis 
en manoeuvreert hij met zijn videowerk “tus-
sen kunst en cinema, documentaire en fictie, 
praktijk en theorie”. 

O ja, voor wie het nog niet zou doorheb-
ben, op 11 oktober begint het 38ste Filmfes-
tival van Gent. Naar jaarlijkse traditie zal het 
festival ruim aandacht besteden aan filmmu-
ziek en houdt het met Almost Cinema de 
vinger aan de pols van nieuwe evoluties in de 
filmwereld. Ga heen en geniet, gij allen! ■

Cu ltuuragenda
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door thomas vanthournout
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t.s. Habemus Papam! Eens 
om de vijftien jaar kijkt de hele 
wereld toe hoe een oude man in 

een mal pakje op een balkon aan 
het Sint-Pietersplein met deze gevleu-

gelde woorden de massa toespreekt. 
Maar wat zou er gebeuren moest die Papam helemaal geen 

zin hebben om de goede herder te spelen? Kan hij zich er met 
een “Nee bedankt, ik pas liever” van af maken? Dat is de cen-
trale vraag in Habemus Papam, de nieuwste film van de Italiaan 
Nanni Moretti.

Nadat zijn collegae een niet nader genoemde kardinaal (Mi-
chel Picolli) tot nieuwe paus hebben benoemd, begint deze aan 
zijn eigen kunnen te twijfelen. Geconfronteerd met de loodzwa-
re taak die op z’n schouders rust, stort hij in, net voor zijn offici-
ele aanstelling op het befaamde balkon aan het Sint-Pietersplein. 
Enter Moretti, die in deze film een weergaloze psychoanalyticus 
speelt. Hij moet ervoor zorgen dat de pasverkozen paus zijn zelf-
vertrouwen terugvindt.

Dat Habemus Papam niet meteen de meest sexy film is, is 
een understatement. In een wereld waarin popcornblockbusters 
hun best doen zoveel mogelijk op te vallen, blinkt Moretti uit in 
onopvallendheid. Voor hem geen glimmende special effects of 
strakke babes. Net als in La Stanza del Figlio trakteert Moretti 
het publiek op een oerdegelijke film, met schitterend gecaste ac-
teurs en beelden die rechttoe rechtaan zijn. 

In tijden van pedopriesters en een nakende dreiging vanuit 
het Islamitische oosten had Moretti met zijn film een politiek 
statement kunnen maken, wat hij jammer genoeg naliet. On-
danks het redelijk zware thema kabbelt de film voorbij, om uit-
eindelijk te eindigen in één van de straffere scènes die we recent 
zagen.

Laat ons hopen dat godsdienstleerkrachten nu eindelijk en 
masse gaan inzien dat er meer films zijn dan de Dekalog van Kr-
zysztof ‘alles is symboliek’ Kieslowski! ■

s.i. De Nederlander Willem Melchior schreef zijn kortste 
boek tot nu toe: Lichaam der smarten (2011) telt een luttele 77 
bladzijden en is daarmee een lichtgewicht met meer impact dan 
de gebruikelijke dikke kloeffers die in grote getale aanwezig zijn 
in de boekhandels.  In Lichaam der smarten volgt de lezer de 
stream of consciousness van de homoseksuele en masochistische 
Maarten Reijser tijdens zijn bezoek aan zijn eveneens homosek-
suele en masochistische vriend Theo in het Franse La-Père-Col-
line. Naast homoseksueel en masochist is Maarten een narcist en 
een zelfverklaarde piemelplager met een obsessie voor zijn tor-
so en zijn tepels. Melchior zet enkele indrukwekkende passages 
neer over Maartens bovenlichaam. De fragmenten zijn bijzonder 
bevreemdend omdat de schrijver het bovenlichaam an sich in 
perspectief plaatst, onafhankelijk van de rest van het lichaam en 
in al zijn nutteloosheid. Zo maakt hij de lezer buitengewoon be-
wust van zijn of haar eigen lichaam, dat anders, aldus de schrij-
ver, toch zo vanzelfsprekend is.

Willem Melchior blijft met Lichaam der smarten weliswaar 
in zijn thematische safe zone. Het is niet de eerste keer dat hij 
over homoseksualiteit of masochisme schrijft, hijzelf is immers 
homoseksueel en masochist. Daarnaast behandelt hij ook ver-
langen, vergankelijkheid en het lichaam. Hij schrijft dus wat hij 
weet. Die beperkte variatie in zijn oeuvre is nochtans geen na-
deel, daar het onderwerp zo dankbaar over zich laat schrijven. 
Het grote verschil met zijn vorig werk is natuurlijk de extreme 
beknoptheid van Lichaam der smarten, alsof het een samenvat-
ting of een distillaat is van zijn werk. Melchior heeft goed begre-
pen dat schrijven schrappen is. Elk woord is noodzakelijkerwijs 
betekenisvol en erg beredeneerd, waardoor dit boekje een zeer 
grondige lectuur vereist. ■

Ontwerp: Dimitry Neyt

C

Habemus  Papam
L ichaam 
der  smarten
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In 1918 werd in het hoge Noorden een 
jongetje geboren waarvan men na enkele 
uren dacht dat het de volgende dag niet zou 
halen. Zijn vader, een conservatieve do-
minee, had alle hoop laten varen. Wonder 
boven wonder bleef de piepjonge Ingmar 
Bergman leven.

In de jaren die hierop volgden, ontpopte 
Ingmar Bergman zich al gauw tot het crea-
tieve genie van zijn generatie. Wanneer hij 
in 1944 aan het hoofd van het Helsingborgs 
Stadsteater kwam te staan, was hij met zijn 
26 lentes de jongste Zweedse toneeldirec-
teur ooit. Niet alleen in het toneelwereldje 
brak de jongeman potten, ook in cinemaza-
len was hij een graag geziene gast. Zijn eer-
ste scenario (Hets) werd verfilmd toen hij 
26 was, het begin van een wel zeer rijkelijk 
gevuld oeuvre.

Met toppers als Het Zevende Zegel, Perso-
na, Wilde Aardbeien en Fanny & Alexander 
regisseerde Bergman zichzelf de filmge-
schiedenis in. In totaal zou hij bijna 60 films 

en meer dan 100 toneelvoorstellingen ma-
ken, een huzarenstukje dat slechts weinigen 
hem sindsdien nadeden. 

Ondanks zijn wereldwijd succes was 
Bergman nooit geïnteresseerd in het grote 
geld. Hij sloeg een miljoenendeal met Pa-
ramount af en heeft altijd vrij sober geleefd. 
Ook de vele filmprijzen die hij won, maak-
ten weinig indruk op hem. In 1955 zat Berg-
man op het toilet toen zijn oog viel op een 
opvallende krantenkop: ‘Zweeds succes in 
Cannes’. Uit het artikel bleek dat het filmbe-
drijf waarvoor hij werkte zijn Glimlach van 
een Zomernacht had ingezonden zonder het 
hem ook maar te vragen. In zijn hele carriè-
re werd hij maar liefst 9 keer voor een Oscar 
genomineerd, en ook in Cannes en Berlijn 
reeg hij de prijzen aaneen. In 1982 kreeg hij 
op het filmfestival van Venetië een Gouden 
Leeuw voor zijn hele oeuvre en in 1997 in 
Cannes de Palme des Palmes, een unieke 
prijs die slechts eenmaal uitgereikt werd.

Bergman heeft naar eigen zeggen nooit 
naar zijn eigen films kunnen kijken omdat 
hij er “depressief van zou worden”. Zijn werk 
was vrij autobiografisch, zeker in zijn laatste 
film, Fanny & Alexander zijn de referenties 
naar zijn jeugd eindeloos. Maar liefst vijf 
vrouwen mochten zich ooit echtgenote van 
Ingmar noemen en met minstens evenveel 
anderen had hij een relatie. Bergman was zo 
goed als altijd buitenshuis en was steeds aan 
het werk. Het gebeurde vaak dat hij ’s nachts 
wakker werd en een idee rechtstreeks op 
zijn witte nachtkastje krabbelde.

Wie meer te weten wil komen over deze 
unieke figuur, kan van 14 oktober 2011 tot 
15 januari 2012 in het Caermersklooster 
terecht. Hier loopt de tentoonstelling rond 
Ingmar Bergman, waar je naast foto’s, tekst 
en video ook tal van rekwisieten en kleding-
stukken uit zijn films vindt. Voor de prijs 
van een Bicky en een medium friet bij Julien 
(4 euro) mag je binnen. Meer info vind je op 
www.filmfestival.be ■

wAT JE VAN zwEDEN LErEN KAN

Na een succesvolle doortocht in Berlijn en Los Angeles, mag ook Gent kennismaken met de ambitieuze 
retrospectieve over de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Van 14 oktober 2011 tot 15 januari 2012 
wordt het Caermersklooster omgebouwd tot een heuse Bergman-tempel. Daar organiseert het festival de 
tentoonstelling ‘Ingmar Bergman: over waarheid en leugen’. Ingmar who? Naast IKEA, Pipi Langkous en 
köttbullar is de cineast Ingmar Bergman hét exportproduct van Zweden. 

door thomas smolders
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waiting for the South-Africans
afrikaanse somerskool werpt 
verhelderende blik op Zuid-afrika

Zuid-Afrika wordt bewoond door een com-
plex boeket van culturen en kent een bloedige 
geschiedenis. Het land werd gekoloniseerd 
door Nederlanders en daarna door Engelsen, 
die stuitten op verschillende inheemse stam-
men. Die kenden op hun beurt ook intern 
conflict, wat resulteerde in wisselende allian-
ties en meerdere oorlogen — waaronder de 
zogenoemde Boer Wars (‘Boeren’ was de naam 
voor de Nederlandse kolonisten, n.v.d.r.). In de 
rest van de wereld haalde Zuid-Afrika na-
tuurlijk de meeste bekendheid door het om-
streden Apartheidsregime (1948 -1994). Na 
de afschaffing daarvan kwam de partij van 
Nelson Mandela aan de macht: het ANC ofte 
African National Congress. Contacten met het 
buitenland werden weer aangezwengeld en 
er kwamen elf officiële landstalen. Jawel, elf. 
Engels en Afrikaans (dochtertaal van het Ne-
derlands) zijn de voornaamste, de overige zijn 
inheemse talen zoals het Zulu of het Xhosa.

vroeg initiatieF

Op academisch vlak was onze eigenste 
UGent een van de eerste instellingen om 
weer contact op te nemen met Zuid-Afrika. 
Professor Dirk Coigneau van de Vakgroep 
Nederlandse Letterkunde, intussen met eme-
ritaat, reisde af naar het zuidelijk halfrond om 
daar te gaan doceren in Stellenbosch. Daarna 
bracht hij zijn ervaringen mee terug en werd 
initatiefnemer voor het keuzevak Afrikaanse 
Letterkunde, dat intussen uitgebreid is met 
een taalkundige component. Prof taalkunde 
Jacques Van Keymeulen en prof letterkunde 
Yves T’Sjoen staan tegenwoordig in voor de 
lessen. Zij namen nu voor het eerst het ini-
tiatief over van professor Luc Renders (Uni-
versiteit Hasselt) om een jaarlijkse Summer 
School van het Afrikaans te organiseren. Der-
de organisator was Zuid-Afrikadeskundige 
Annelies Verdoolaege van de Vakgroep Afri-

kaanse Talen en Culturen. Drie docenten uit 
Zuid-Afrika waren uitgenodigd: taalkundig 
professor Elvis Saal (Universiteit van Suid-
Afrika, Pretoria), geschiedkundig professor 
Ciraj Rassool (Universiteit van die Wes-
Kaapland) en letterkundig professor Andries 
Visagie (Universiteit van Pretoria). Daarnaast 
waren er ook lezingen door gastdocenten van 
Belgische en Nederlandse universiteiten, in 
totaal goed voor vijf volle dagen.

vorm en inhoUd

De drie Zuid-Afrikanen zijn erg opgezet 
met het initiatief. Veel vergelijkend onderzoek 
tussen Afrikaans en Nederlands is er namelijk 
niet in Zuid-Afrika. Prof Saal verklaart: “Stu-
deren in Zuid-Afrika kost een pak geld. Eco-
nomische belangen wegen bij studenten vaak 
door, dus kiezen ze niet snel voor een taal- 
of letterkundige opleiding. Het Engels biedt 

Gedurende de laatste week vóór het academiejaar vond er een ‘Afrikaanse Somerskool’ plaats 
in de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte. De taal, literatuur en geschiedenis van Zuid-Afrika 
stonden daarin centraal. Drie gastprofessoren vlogen over van de andere kant van de wereld 
om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het was niet enkel academisch, maar ook menselijk en 
maatschappelijk een rakende ervaring.

Foto: C
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Cafrikaanse somerskool werpt 
verhelderende blik op Zuid-afrika

ook veel meer perspectieven dan het Afrikaans. Daarbij komt dat het 
Afrikaans nog steeds gezien wordt als de taal van de Apartheid.” Een 
misplaatst vooroordeel volgens prof Van Keymeulen, want “het Afri-
kaans is een gecreoliseerde vorm van het Nederlands. In mensentaal 
wil dat zeggen dat het vrij eenvoudig taalkundig aantoonbaar is dat 
het Afrikaans ooit ontstaan moet zijn bij de kleurlingenpopulatie, niet 
bij de blanken.” De taalsituatie ligt zelfs nog complexer. “Er bestaat 
een gespannen verhouding tussen het Standaardafrikaans en de ver-
schillende dialecten. Elke bevolkingsgroep wil zich ideologisch laten 
gelden door haar eigen taalvormen te laten opnemen in de standaard, 
waardoor er enorm veel druk komt te staan op de Taalcommissie”, al-
dus prof Saal.

Dezelfde moeilijkheden gelden ook voor letterkunde. De literatuur 
zelf daarentegen kent een bescheiden opmars. In-
ternationaal bekende auteurs zoals André Brink 
en Breyten Breytenbach brengen een confron-
terend relaas van Zuid-Afrika’s maatschappelijke 
problematiek. Toch vervalt Afrikaanstalige lite-
ratuur niet in louter realisme, vindt prof Visagie. 
“De jaren zestig tot tachtig had de generatie van 
de maatschappijkritiek. Nu zien we dat er meer 
vormexperimenten aan bod komen in de Zuid-
Afrikaanse literatuur, ook in de Afrikaansta-
lige. Hét voorbeeld daarvan dat vaak vernoemd 
wordt, is Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee, maar 
zijn moedertaal is het Engels en hij schrijft ook 
in het Engels. Ook in de Afrikaanstalige litera-
tuur schuift maatschappijkritiek als hoofdthema 
steeds meer op naar populariserende boeken.” 
Bovendien is die bloei een goede zaak in relatie 
met Nederlandstalige literatuur: “Jullie literatuur 
is voor ons een venster op de buitenwereld, om-
gekeerd hopelijk ook”, besluit Visagie.

In de literaire wereld zetten ze dus een stap 
in de goede richting, maar er is nog een lange 
weg te gaan. Voor prof Rassool ligt de grootste 
uitdaging van het Afrikaans erin om een eigen, 
volwaardige plaats te vinden tussen de andere 
landstalen en in de wereld. “Voor mij is de belangrijkste vraag: waar 
bevindt het Afrikaans zich in de meertalige context van ons land? 
Wanneer wordt de taal gebruikt in de thuissituatie bijvoorbeeld? Afri-
kaans moet af van het conservatisme dat er rond hangt, zodat het vrij 
kan gebruikt worden onder de andere talen.” De taal hier onder de 
aandacht brengen draagt daar eveneens toe bij, en Nederlandstalige 
onderzoekers hebben dan ook al stappen in de goede richting gezet. 
Professor Willy Martin van de Universiteit Amsterdam bijvoorbeeld 
heeft het jaren durende project rond ANNA geleid, het eerste volwaar-
dige woordenboek Afrikaans-Nederlands. Studenten van de UGent 
worden op jaarlijkse basis uitgewisseld, thesissen worden gewijd aan 
Zuid-Afrikaanse thema’s (waarvan er ook presentaties waren). In zijn 
lezing wees Rassool er verder op dat Zuid-Afrika intussen wel een de-
mocratie is, maar dat er nog altijd een significante sociale segregatie 

bestaat. Zolang die bestaat en zelfs voelbaar is binnen universiteiten, 
blijft de taalsituatie problematisch.

positieve discriminatie

Niettemin is Zuid-Afrika er fors op vooruitgegaan, vindt Anne-
lies Verdoolaege. Voor haar doctoraat werkte ze daar ter plekke, en 
uit haar ervaring leert ze dat sommige geruchten wel eens overdre-
ven worden. Zo zou de geïnstitutionaliseerde affirmative action (mooi 
woord voor bewuste positieve discriminatie) aan blanke mensen hun 
job gekost hebben, of ze gedwongen hebben om met vervroegd pen-
sioen te gaan. Verdoolaege corrigeert: “Wettelijk is het enkel zo dat 
wanneer een blanke en een kleurling gelijke competenties voor een job 

hebben, de kleurling voorrang krijgt.” Het gevoel 
van sociale segregatie zat er toch nog in bij niet-
blanke uitwisselingsstudenten een aantal jaar na 
de ‘bevrijding’, merkte prof Van Keymeulen. “Ze 
waren dat niet gewend dat ze in België bediend 
werden door blanken, of dat die het vuilnis op-
haalden bijvoorbeeld. Ze dachten dat ze iets 
verkeerds gedaan hadden en verontschuldigden 
zich zelfs.” Positieve discriminatie is nog steeds 
een vorm van racisme en bestrijdt segregatie dus 
niet echt, maar Verdoolaege vindt het een nood-
zakelijke maatregel. “We mogen versteld staan 
dat het geweld van de omwenteling zo beperkt 
is gebleven en dat er geen burgeroorlog uitge-
broken is. Het beleid van het ANC is best tole-
rant gebleven tegenover blanke Zuid-Afrikanen, 
ik hoop dat ze die tendens voortzetten. Je moet 
dat zien als een langetermijnoplossing. Een gro-
ter probleem is momenteel de corruptie van het 
gerecht en de politie”, stelt ze vast.

Naast banden smeden hoopt Verdoolaege 
ook misvattingen te doorbreken met initiatieven 
zoals de Somerskool. “Westerlingen zien Afrika 
niet als een omgeving waar een bloeiende eco-
nomie kan ontstaan, een academische traditie 

zich ontwikkelt of een democratie houdbaar is. Het is meer dan een 
reisbestemming, dat geldt zeker specifiek voor Zuid-Afrika. We moe-
ten ook hoopvol blijven in het beeld dat we schetsen, enkel negativiteit 
komt de welvaart niet ten goede.” Van Keymeulen is een soortgelijke 
mening toegedaan: “Zuid-Afrika is een enorm intrigerend land, letter-
lijk veelkleurig ook. Ik vind het vooral jammer dat Nederlandstaligen 
soms spotten met het Afrikaans, of het een lollig taaltje vinden. Bij een 
vorige uitwisseling kwam er een journalist langs, en het enige wat hij 
toen wilde weten van de gastprofessoren is of ze daar echt zo spraken. 
Hij wou dat maar niet geloven dat het Afrikaans een volwaardige taal 
is en geen komisch afkooksel van het Nederlands. Het schaamrood 
zakte tot in mijn schoenen, dat kan ik je verzekeren.” ■
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door tom de maerschalck
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Presentatrice Anna Luyten vleide net iets 
té enthousiast het publiek met de aanspreking 
‘moedige strijders’ en zo nog wat dramatische 
epitheta. Ergens had ze natuurlijk een punt. 
Een literair evenement dat bovendien hoofd-
zakelijk in het Frans te doen is, spreekt amper 
nog mensen aan in hartje Vlaanderen. Onte-
recht wel: zelfs onder die Walen bevinden zich 
interessante kunstenaars. Een voorbeeld bij 
uitstek is auteur Jean-Philippe Toussaint, die 
misschien wel op meer bijval kan rekenen in 
het buitenland dan in Vlaanderen. Over heel 
België hebben zijn wrang-komische romans 
de meeste vertalingen geboekt. Dringend tijd 
voor ons om meer over de taalgrens te gaan 
kijken dus.

Zo heb je Nabil Ben Yadir, de man achter 
de minikaskraker Les Barons, de film over het 
leven in Molenbeek die in Brussel een storm-
loop onder jongeren veroorzaakte. Of Judith 
Van Istendael (jaja, dochter van) die strips te-
kent waarin het lelijk stedelijke centraal staat, 
zoals het vroegere Oost-Berlijn. Ook Brussel 
neemt in haar oeuvre een belangrijke plaats 
in: “Bruxelles n’est pas un choix à vivre, c’est la 
vie.”

Humoristisch kan ook, bewijst Manah 
Depauw met haar parodistische performance 
La Wallifornie, die een fictieve geschiedenis 
schetst van Wallonië als migratieland naast 
een overstroomd Vlaanderen. Toussaint werd 
geïnterviewd door professor in de Franse let-

terkunde Pierre Schoentjes, die zich evenwel 
te veel verdiepte in de details van zijn vakge-
bied. Niettemin een gevarieerde avond, wat 
helemaal de bedoeling was van programma-
tor Piet Joostens. Voor de debuuteditie van 
Tour de Flandre wilde hij voor de verandering 
enkel Waalse en geen internationale kunste-
naars. Enige politieke bijbedoelingen ontkent 
hij echter met klem.

Ligt de opzet van Tour de Flandre in de 
lijn van ‘Niet in onze naam’?

Joostens: “Neen, eigenlijk helemaal niet. 
Ons project is noch belgicistisch, noch natio-
nalistisch, noch antinationalistisch. Het is een 
artistieke onderneming die tracht om op een 
heel natuurlijke manier Franstalige auteurs 
naar de Vlaamse steden te brengen. Met Passa 
Porta werken we dagelijks in een meertalige 
Brusselse omgeving en ontvangen we met 
grote regelmaat internationale auteurs, waar-
door we ons veel minder betrokken voelen 
met taalkwesties.”

Toch valt moeilijk te ontkennen dat in 
het huidige klimaat een project als dit com-
munautair geladen is.

“Dat die indruk ontstaat, is vandaag blijk-
baar onvermijdelijk. Ook andere journalisten 
polsten onmiddellijk naar onze politieke be-
doelingen, terwijl dat tien jaar geleden niet 
aan de orde zou zijn. Tour de Flandre is apo-

litiek. We trachten enkel om in een literair 
landschap — dat wordt gedomineerd door 
Angelsaksische schrijvers en een handvol 
grote Nederlandse namen — enkele minder 
bekende Franstalige auteurs onder de aan-
dacht te brengen.”

Was er onder de auteurs veel animo om 
deel te nemen aan dit project?

“Jazeker. De meeste Vlamingen komen en-
kel naar Passa Porta als we grote namen pro-
grammeren, nu bieden we voor het eerst de 
kans om ook in Vlaamse steden kennis met 
ons te maken. Zowel onder auteurs als cul-
tuurhuizen was er dan ook grote belangstel-
ling.”

Na Gent hield de Tour nog halte in Brugge 
en Leuven waar artiesten als Pjeroo Roobjee, 
Xavier Deutsch, Anne Provoost en Alain 
Bertrand te gast waren. Wie zelf ook zin 
heeft om zo’n mix van Nederlands- en Frans-
talige literatuur, strip, film, muziek en per-
formance te ontdekken, kan dat nog tot eind 
oktober. Op zondag 23 oktober stopt de Tour 
in Oostende met auteur Jean-Philippe Tous-
saint, muzikant Piet Maris en schrijfsters Els 
Moors en Gwenaëlle Stubbe. De Tour de 
Flandre maakt zijn laatste stop in Antwerpen 
op donderdag 27 oktober. Daar zullen de au-
teurs Bart Moeyaert en Caroline Lamarche 
kennismaken met schrijver-perfomers Joost 
Vandecasteele en Thomas Gunzig. ■

wallifornië verovert Vlaanderen
Woensdag 28 september vond in Vooruit de eerste editie van Tour de Flandre plaats, een plat-
form voor Belgische kunstenaars uit beide landsgedeelten. Organisator is Het Beschrijf, een 
Brussels literatuurhuis dat zoveel mogelijk over taal- en landsgrenzen heen kijkt. Dit keer geen 
internationale gasten, maar wel een boeiende blend tussen Nederlands- en Franstalige artiesten 
allerhande. door tom de maerschalck, Yelter bollen en nathalie dujardin

het beschrijf brengt vlaamse en waalse kunstenaars samen, voor een keer zonder politiek
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Last Call, 
de nieuwe 
sms-service 
van NTGent

voor late
beslissers

Schrijf je gratis in op
www.ntgent.be/lastcall

Je wil wel maar 
weet niet of het kan?
Last Call stuurt je een sms 
en dan is het aan jou…
Last Call is een sms-service voor late beslissers. 
Voor wie niet graag lang op voorhand zijn 
avonden plant en toch regelmatig de deur uit wil. 
Voor wie geen zin heeft om kalenders uit te 
pluizen maar liever kort op de bal speelt. 
Last Call maakt plaats voor jou. 
Ook bij uitverkochte zalen! 
Met af en toe een korting er 
bovenop. Als je snel reageert!
Last Call is een nieuwe dienst van NTGent, 
het Gentse stadstheater onder leiding van 
Wim Opbrouck. Schrijf je gratis in op
www.ntgent.be/lastcall

Last Call 
wordt u 
aangeboden 
in samen-
werking met 
Mobistar 
en Mobila.
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C
wolven in ezelsvel
Maandagavond 4 oktober drongen we het hol van de Wolven binnen. Die dag lieten ze enkele 
Ezels op het podium los om hun beste woordkunsten boven te halen. Uw reporter in schaaps-
kleren kijkt toe.

F.l. De Wolven van La Mancha is een 
dichterscollectief dat zich bezighoudt met alle 
takken van poëzie, woordkunst en straatthea-
ter. Met het concept ‘de Sprekende Ezels’ bren-
gen ze poëten van alle niveaus op het podium 
in café de Hotsy Totsy, uitgebaat door me-
deoprichtster Marie Follebout. Inschrijvin-
gen gebeuren via mail en de kwaliteit onthult 
zich dan ook pas op het podium zelf. Openen 
doen we met Bob Minne, medeoprichter van 
het collectief en artistiek directeur. Het café 
moet zwijgen en de dichters trekken één voor 
één hun mond open, afgewisseld met een 
woord of gedichtje van Bob. Dat ook stoere 
mannen kunnen dichten, wordt die avond be-
wezen, al reikt dat niveau niet veel verder dan 

“Als ik je vibrator was…” Schattig is dan weer 
de man die ons op kinderlijke toon vertelt 
over anale seks. Dursun Alici staat als enige 
vrouw dapper voor de eerste keer op het podi-
um, maar haar niveau en thema’s blijven ste-
ken in het eerste middelbaar. Wie wist dat je 
‘stikken’ kon rijmen met ‘potverdikke’? Toch 
is niet alles van dit allooi — je kan het trou-
wens moeilijk iemand kwalijk nemen op een 
vrij podium. Maar soms komt er een parel aan 
de oppervlakte, die je doet zwijgen en zacht 
instemmend doet knikken naar je medeluis-
teraars. Dat is net de magie van ‘de Sprekende 
Ezels’: je weet nooit wie je tegenkomt. ■

Wie geïnteresseerd is om zelf mee te doen 
aan een volgende editie (7/11) van ‘de Spre-

kende Ezels’ in de Hotsy Totsy, kan zich 
inschrijven via marie.follebout@dewolven-
vanlamancha.com. 
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de liegende reporter

We schrijven 26 augustus, zo’n typische vlees-noch-vis-
herfstdag zoals we er zo veel hadden deze zomer. Mijn rub-
berbotten zakken een paar centimeter in de modder van een 
Wetters patattenveld. De adrenaline jaagt als een bezetene 
door mijn hoofd. De UGent heeft de jacht op goud open ver-
klaard en Schamper staat mee in de frontlinie. 

Prof Tinkel Winkel van de vak-
groep Historische Antropologie ver-
schaft mij de nodige tekst en uitleg. 
“Het stond eigenlijk allemaal al te le-
zen in Iers-Keltische runen. Vanaf à 
peu près de zesde eeuw voor Christus 
verhalen die over magische eigen-
schappen inherent aan regenbogen.” 
“U bent toch niet serieus op zoek 
naar een pot goud en een dwerg aan 
het eind van de regenboog?”, val ik 
hem schertsend in de rede. Hij lacht 
me toe: “Dat is exact wat we gaan 
doen, pientere knul, dat is exact wat 
we gaan doen.”

“Kijk, natuurlijk heeft de weten-
schap de verhalen over de leprikoon 
en zijn goud steeds afgewimpeld als 
een sprookje met een samenlevings-
ordenende functie, zoals vandaag 
bijvoorbeeld de hoop op lottowinst 
de domme massa in het gareel weet 
te houden. Maar dit was voor het le-
gendarische Yspid-onderzoek. Deze Amerikaanse professor 
ontdekte tijdens zijn periode tussen Cherokee in de Rocky 
Mountains dat zij hun kinderen een beangstigend gelijkaar-
dig verhaal vertellen. Dat terwijl de Indo-Amerikaanse prai-
riestammen en de Keltische samenleving elkaar onmogelijk 
ooit ontmoet kunnen hebben! Fascinerend, toch?” 

Ietwat verdwaasd besluit ik een nadere blik op het veld te 
werpen. Wat ik zie is een rij monsterlijke machines en een 
wirwar aan mensen, groot en klein, die allen de lucht afturen. 

Frank heeft regen met opklaringen voorspeld. Ik grijp profes-
sor Ponald Lalaman bij de arm, hoogleraar ballistiek aan de 
vakgroep Fysica, in de hoop een begrijpelijkere uitleg te krij-
gen over deze farce. “Eerdere pogingen om het andere eind 
van de regenboog met een terreinwagen terug te vinden lie-
pen op flaters uit, geen enkele leprikoon werd opgemerkt. De 

runen instrueren met zoveel woorden 
dat men de regenboog dient te volgen 
naar de andere kant. Daarom vroeg 
collega Winkel mij een aantal tre-
buchets te vervaardigen die de Ierse 
dwergen in een perfect parabole baan 
naar het andere eind kunnen afschie-
ten.”

“We hebben voor Ierse dwergen 
gekozen om tweeërlei reden: ten eer-
ste wegen deze natuurlijk minder en 
bovendien vermoeden we dat deze het 
beste in staat zijn om bij aankomst het 
vertrouwen van de leprikoon te win-
nen.” Ik staar hem met open mond 
aan: “Meent u dit nu echt?”

“Maar natuurlijk niet! Regenbo-
gen zijn gewoon weerspiegelingen 
van licht op water en magie bestaat 
niet meer sinds 1153. Maar de rec-
tor klaagt mij constant de oren van 
mijn kop over interfacultaire samen-
werking, mijn vrouw zit weeral thuis 

met zwangerschapsverlof, Vlaanderen geraakt maar niet on-
afhankelijk en ik geloof niet dat AA Gent het komende jaar 
ver gaat geraken in de voetbal. Als iemand mij dan vraagt 
om een paar dozijn dwergen af te schieten, zeg ik daar geen 
neen tegen.”

“Ah ja, off the record, wacht nog een paar weken met dit 
hier te publiceren, he, ik wil niet dat Amnesty International 
hier morgen mijn katapulten kapot komt maken.” Ik slik. ■

door Joost dp

Schattenjacht op universitair niveau
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