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schuif het maar op de lange baan

m.l. Er zijn een paar zekerheden in het 
leven van elke student. Eén daarvan is dat 
op een avondje Overpoort altijd een dürüm 
volgt. Of een Bicky. Of een bezoek aan de 
goot. De tweede is dat in november een vaag 
gevoel opborrelt dat er ook nog examens zijn 
en dat die cursussen ergens stof liggen te ver-
garen.  Gelukkig nog een verre toekomst-
droom! De derde is de lichte paniek en het 
slaaptekort in januari omdat het eerste se-
mester toch weer veel te druk was om achter 
het bureau te kruipen. Een populair excuus 
als die punten zich uiteindelijk openbaren, is 
dan: “Mama, een sociaal leven en goede con-
necties zijn even belangrijk als dat papiertje 
dat na vijf jaar studeren boven uw bureau 
hangt.” Meestal een vergeefse poging, helaas. 
Er zijn dan zo een paar slimmeriken die dat 
studeren wat veraangenamen en er gewoon 
direct een marathon van maken (12/12 Hi-
lok). 

Maar laat ons eerlijk zijn, drankpetanque 
klinkt toch interessanter? (15/12 Kunsthis-
torische kring). Die kunsthistorici bedenken 
blijkbaar wel vaker activiteiten die gewoon 
een zwak excuus zijn om u lazarus te drin-
ken. Het vat van fortuin (13/12) is een mooi 
voorbeeld — de naam alleen al. We willen het 
natuurlijk ook nog allemaal redelijk houden 
en in vorm zijn om de twee maanden een-
zame opsluiting aan ons bureau te overleven. 
Daarom wordt er ook een zwemmarathon 
georganiseerd in het GUSB (5/12 Faculteiten 
Konvent, VPPK, HILOK, WINA en VTK). 
Daarna is er wel nog een gratis vat van de 
Farmaceutische Kring in de Coulissen. 

Om in de sportsfeer te blijven, kan je een 
dag later naar de sportquiz in de Hurrica-
ne’s gaan (6/12 Filologica). Maar overdaad 
schaadt. Trouwens, al dat sporten spijst de 
eetlust. Een kaas- en wijnavond (8/12 den-
talia) biedt soelaas. Met daarna zelfs nog 
een sinterklaasshow. Dat is dan wel twee 
dagen te laat. Gelukkig leent die belachelijk 

bemijterde vent zich als excuus om toch 
maar niet alleen op kot te blijven rond-
hangen. Clubavond met de Sint (5/12 
Gentse Biologische Kring), Sinterklaas-
spel (6/12 Oosterse Afrikaanse Kring), 
Klaascantus (6/12 Gentse Farma Kring) 
en de Sinterklaasfuif (6/12 Vlaamse ge-
neeskundige Kring) zijn zo maar een 
handgreep aan activiteiten die doen gelo-
ven dat de meeste studentenverenigingen 

de Heilige Man op de bodem van hun 
pint denken te vinden. 

Dan moeten we natuurlijk nog eens 
afzakken naar Flanders Expo voor de 
Massacantus (14/12). En zo zitten we 
weer twee weken verder—al een geluk 
dat die goede voornemens toch meestal 
pas in januari vallen. ■

door maxime lampaert
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Unief

2 Kort
3 Inhoudstafel
4 Edito 
4 Onderwijskort
5 Tweejarige master 
                
7 Gent, talk of the town 
8 Gamende studenten 
10  Music For Life 
11 Patershol
12 In het Kader van U
13 The Grand Tour 
13 Achterklap 

Wetenschap
  
14 Forensische geneeskunde 
16  Drugs, drugs, drùùùgs
17  Wetenschap voor Dummies

cUltUUr

18 Cultuuragenda 
19 Film - en boekenkort 
20 Coca-Cola en design 
22 Kunst in Overpoort 
24  Sacré

liegende reporter

26 De aanrander ontmaskerd 
27 Ge zult nog beloond worde

Kunst tussen de soep en de patatten, in 
wijlen resto Overpoort kan het. Als je 
diep inademt ruikt je Resto-spaghetti 
terwijl je het creatief talent bewondert. 
Van een artistiek orgasme gesproken. 

Coca-Cola design

8

CSI: Miami is klein bier in vergelijking 
met wat zich dagelijks in Gent afspeelt. 
“We zijn geen necrofielen.” drukt prof. 
dr. Michel Piette ons op het hart. U 
weze gewaarschuwd. 

Move over Mario, Ash Ketchum en 
Link! Echte superhelden gaan niet lan-
ger op avontuur in de virtuele wereld 
maar studeren aan de UGent. 

Kunst in Overpoort

22
20

Stroopwater Coca-Cola bestaat 125 jaar 
en daar is het Verbond der Vlaamse 
Tandartsen zeer blij mee! Great taste & 
Zero sugar op deze tentoonstelling in 
het Designmuseum. 

Gamende studenten 14

Forensische 
geneeskunde
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Winterdroom?

www.schamper.ugent.be

fl Ah, geld. Zo gewonnen, zo geronnen. Zeker 
in crisistijd. Dat is niet anders voor de topuniver-
siteiten van het Verenigd Koninkrijk. Door zware 
saneringen van de Britse regering dreigen topuni-
versiteiten als Oxford of Cambridge in geldnood te 
raken. Dit ondanks de studenten die zich al blauw 
betalen aan het onlangs nog verdriedubbelde in-
schrijvingsgeld. Wat uiteraard op het nodige pro-
test kon rekenen.

Om het tekort aan geld te bestrijden, steunen 
de Britse universiteiten steeds meer op donaties, 
voornamelijk uit het Oosten. Zo ondertekenden 
het Verenigd Koninkrijk en China begin deze 
maand nog een verdrag om de samenwerking tus-
sen beide landen te verstevigen en uitwisseling van 
studenten te vereenvoudigen. Vorig jaar ontvingen 
de drie grootste universiteiten, Oxford, Cambridge 
en de London School of Economics, een donatie 
van maar liefst twee miljoen pond uit de zakken 
van een zakenman uit Hong Kong. In oktober van 
dit jaar ontving Oxford één miljoen pond voor het 
ontwikkelen van een China Center. Verder werd 
nog eens 100 000 pond geschonken om een beurs 
op te zetten voor studenten uit Hong Kong om po-
litieke studies te volgen aan Oxford. Ook de andere 
topuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk be-
ginnen toenemende steun te krijgen van Chinese 
ondernemers. Verwacht wordt dat die bedragen de 
komende jaren nog verder zullen stijgen. 

De Aziatische weldoeners zijn naar eigen zeg-
gen zo genereus ‘omdat Hong Kong zijn gehele 
rechtssysteem geërfd heeft van het Verenigd Ko-
ninkrijk’. Hoe het ook moge zijn, China bevestigt 
wederom zijn status als opkomende grootmacht 
en lijkt die positie nu te willen verstevigen door te 
investeren in onderwijs. Geen slecht idee, als je het 
ons vraagt. ■

pvn Eind november graven nogal wat kikkers een holletje of  
verstoppen ze zich onder een boomstronk om de koude winter 
door te komen. Niet zo dit jaar: het herfstweer liet zich daar-
voor te lang van zijn beste kant zien. In plaats van te wintersla-
pen, was menige gedesoriënteerde puit al volop vrouwtjes aan 
het lokken, in de illusie dat het heden al lente is.

Een zelfde soort verwarring als bij de kikkers, leefde bij 
ons toen we langs het Sint-Pietersplein slenterden. We hadden 
sjaal noch muts op ons hoofd, er kleefde geen sneeuw aan onze 
schoenen en tóch stond daar een volledige winterfoor neer-
geplant. Zoals de niet-winterse temperaturen kikkers aanzet-
ten om te beginnen paren, zo manen de fake wintertaferelen 
studenten instinctief aan om te beginnen blokken. ‘Shit, is het 
echt al zo laat in het academiejaar?’. De winterfoor, die dit jaar 
gewoon een week vroeger werd opgebouwd, had ons leefritme 
grondig verstoord.

Vorig jaar bleek de allereerste ‘Winterdroom’, vooral in de 
kerstvakantie, een succes. Vanuit de verte nodigt het verlichte 
reuzenrad je uit om de winterse gezelligheid op het Sint-Pie-
tersplein te komen opsnuiven. Dit jaar deed men daar nog een 
schepje bovenop. Maar kermisattracties als een Wild Mouse-
achtbaan zijn waarschijnlijk het schepje te veel. Weg winterse 
gezelligheid.

Bovendien is winterse gezelligheid van 25 november tot 8 
januari ook gewoon te veel van het goede. Het reuzenrad werd 
zelfs al vanaf 10 november opgebouwd. Tellen we daar nog eens 
de halfvastenfoor bij die er ieder jaar een maand neerstrijkt, 
dan beseffen we dat het prachtige zicht op de Oostelijke gevel 
van het mooie Gentse plein ons een vijfde van de tijd ontnomen 
wordt door lelijke kermisattracties.

Het Sint-Pietersplein, middelpunt van de studentenbuurt, 
dat is waar studenten thuis zijn. Omdat de Winterdroom in de 
weg stond, moest de befaamde Gentse Massacantus sinds vorig 
jaar evenwel uitwijken naar Flanders Expo, wat voor gepeperde 
rekeningen zorgt bij de organisatoren. 

Dat, terwijl Stad Gent haar Sint-Pietersplein 45 dagen lang 
kosteloos cadeau doet aan de uitbaters van Winterdroom en 
daar nog eens 35 000 euro bovenop gooit. Uiteraard krijgt de 
stad daar veel meer voor terug: leven in de brouwerij, bruisen-
de horeca en extra parking-inkomsten dankzij de winterfoor 
versus kotsende studenten en overlast dankzij de massacantus. 
Maar misschien moet Stad Gent toch niet overdrijven in haar 
commerciële exploitatie van de winterpret. Want laten we wel 
wezen: glühweinslurpende kerstmannen die al in november 
de plaats van Sinterklaas innemen? Dat vindt zelfs de grootste 
kerstfreak er over. ■

foto: guano
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Twee voor de prijs van één

Enkele weken geleden betoogden een honderdtal studenten aan het rectoraat. Doel was een jaar 
uitstel afdwingen voor de invoering van de tweejarige master voor studenten humane weten-
schappen. Studentenprotest: the sequel. door Jago kosolosky en candice tuytschaever

Hoewel er niet meteen molotovcocktails werden gegooid, lijkt de 
GSR (Gentse Studentenraad) de buit te hebben binnengehaald. De 
rectoren besloten hen immers te volgen door te werken met een rol-
lende invoering. Bij de eerdere plannen was er sprake van invoering 
in ’14-’15. Dan zouden de huidige eerstejaars (de nozems die u in de 
Sint-Pietersnieuwstraat vastklampen om te vragen waar het Zuid ligt) al 
‘genieten’ van het tweejarige programma. Het gaat om studenten Pol-
en-Soc, Letteren en Wijsbegeerte, Economie en Criminologie. Scham-
per polste naar reacties.

“dUideliJke commUnicatie is een mUst!”

Ad Coenen, voorzitter van StuRa (studentenraad Politieke en Sociale 
Wetenschappen) is alvast tevreden. “We staan positief ten opzichte van 
de huidige plannen. We waren tevreden met de tweejarige master aan-
gezien we deze mee hebben helpen invullen. Nu zijn we er ook zeker 
van dat eerstejaars weten welk programma ze voor de boeg hebben bij 
aanvang van hun opleiding.” Zo ook Tim Hautekiet, eerstejaars Poli-
tieke Wetenschappen: “Duidelijke communicatie over de duur en de 
inhoud van een studie is een must!” Gwen Herkes, facultaire studen-
tenvertegenwoordiger Criminologie, sluit zich hier volledig bij aan: 
“Als de communicatie op een correcte manier verloopt, ben ik voor-
stander van een tweejarige master.” Hij stond zelf achter de actie ge-
organiseerd door de GSR en is blij dat de boodschap is aangekomen. 
Ook de andere bevraagde studenten kunnen zich vinden in de ideeën 
die het protest dreven en zijn tevreden met het resultaat. Elisa Schan-
zer, eerstejaars Sociologie: “De studenten hebben inspraak gehad, er 
werd naar hen geluisterd. Bovendien kan er nu grondiger worden na-
gedacht over hoe het extra masterjaar dient te worden ingevuld.” 

noG problemen?

Willem Devriendt, voorzitter Stuveco (studentenraad Economie 
en Bedrijfskunde), haalt een overblijvend heikel punt aan: “Aanvan-
kelijk is er geen extra financiering voorzien. Voor reeds onderbezette 

faculteiten kan dit problematisch zijn. Dit betekent ook dat er geen 
sprake zal zijn van programmavernieuwing, zo zal er bijvoorbeeld ge-
werkt moeten worden met het verplicht maken van keuzevakken…”

Eerstejaars Politieke Wetenschappen Hannah Allegaert is blij dat 
de twijfel afgelopen is, maar heeft ook een bedenking. “Er is ons nooit 
echt meegedeeld wat die tweejarige master zal inhouden. Velen namen 
geen standpunt in omdat ze simpelweg niet wisten of het in hun voor-
deel was of niet.” Ook Sophie De Muynck, eerstejaars Criminologie 
sluit zich hierbij aan: “Er mocht en mag wel eens wat meer informatie 
uit de bus komen. Ik heb geen idee wat de master nu inhoudt.”

Joachim Schouteten, coördinator bij de GSR, is blij met het ge-
boekte resultaat maar kijkt nu naar de toekomst: “Er rest ons nog ver-
dere communicatie naar de studenten, vooral over hoe de programma’s 
van de tweejarige master er zullen uitzien.” ■

illustratie: suzanne van brussel
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Op koude decemberdagen lijkt het een 
droombeeld, maar in vervlogen (na)zomerda-
gen zaten de Gras- en Korenlei tjokvol studen-
ten die voor, na of zelfs tijdens de les van een 
streepje zon kwamen genieten, bij voorkeur met 
wat gerstenat. Waar komen de namen Graslei en 
Korenlei eigenlijk vandaan? Take it away, pro-
fessor!

De Grauwe:  “Beide werden tot in de 18e eeuw 
‘Koornlei’ of gewoon ‘Lei’ genoemd.  Pas dan 
kreeg de rechteroever de andere naam ‘Graslei’. 
Hier lag de oude binnenhaven, waar goederen 
gelost en geladen werden. Er werd onder andere 
koren gelost, dat dan naar de nabijgelegen Ko-
renmarkt werd gebracht.”

tUrkiJe, ter keie?

Aan de Korenmarkt vinden we Klein Turkije. 
Dat kent u ongetwijfeld van uw donderdag-strip-
teasedag-routine, of van de nachtwinkel waar u 
massa’s Cara inslaat (you cheap bastard). Dat de 
Turkse buurt van Gent eerder aan de Sleepstraat 
dan aan de Korenmarkt te situeren is, wist u ui-
teraard. Vanwaar komt die naam dan? Profes-
sor De Grauwe moet ons het antwoord schuldig 
blijven, maar na enig opzoekwerk vinden we 
twee mogelijke verklaringen, die beide te maken 
hebben met de kasseien die er liggen. 

In de middeleeuwen waren onze straten aar-
dewegen, waar mensen hun huisvuil gewoon op 
stortten. De Gentenaars wilden pronken met 
hun rijkdom en plaveiden hun straten met kas-
seien. Dat was een concept dat de kruisvaarders 
in het Heilige Land hadden opgepikt. Het Hei-
lige Land werd toen ook wel ‘Turkije’ genoemd. 
Vandaar dus: Klein Turkije.

Een andere bron verklaart de naam eenvou-
diger. Het zou immers gaan om een verbastering 
van ‘Ter Keie’, een straat met kasseien. 

Wat verderop, tussen het Gravensteen en de 
Sleepstraat, ligt het Patershol. De vetzakken 
die bij die naam meteen aan priesters met vuile 
manieren denken, moeten we teleurstellen: ‘Pa-
tershol’ zou traditioneel verwijzen naar de ach-
teruitgang voor de paters van het daar gelegen 
Caermersklooster. De Grauwe: “Maar men be-
denke dat het in de Middeleeuwen het kwartier 
van de leerlooiers was. Die gebruikten de zo-
genaamde ‘Plotersgracht’ om er hun huiden in 
te weken te leggen. Ploters zijn abeiders die de 
ploten, pluizen, op  de huiden moeten verwij-
deren om de vellen gladder te maken en ze zo 
gemakkelijker te kunnen looien tot fijn leder. In 
het Gents wordt Patershol  nu uitgesproken als 
‘Poitershol’ en dat bevat maar één l minder dan... 
Plotershol! Wellicht, dat is toch mijn stelling, 
was oorspronkelijk precies dat laatste bedoeld.”

tiJd voor de innerliJke mens

Allemaal goed en wel, hoor ik u denken, maar 
hoe zit het met de lievelingsstraat van de Gentse 
student? Juist ja, De Overpoort. Professor?

De Grauwe: “Overpoort betekent ‘hoger ge-
legen poort’, en was een van de stadspoorten in 
het zuidoosten van de tweede omwalling van 
de stad, die op het einde van de zestiende eeuw 
tot stand kwam. In het Gents luidde dit de ‘Eu-
verpoorte’, wat later verbasterd werd tot ‘(H)
euvelpoort’, met een knipoog  naar de Blandijn-
heuvel, want deze poort ligt op een zuidelijke 
uitloper van deze verhevenheid. Het hoogste 
punt ligt 29 meter boven de zeespiegel.” Dat u 
al eens ijl in het hoofd wordt wanneer u in de 
Overpoort, de Pi-Nuts of de Amber vertoeft, 
kan u voortaan dus wijten aan de duizelingwek-
kende hoogte waarop u zich bevindt.

We hadden het al over pintjes drinken aan 
de Graslei en in de Overpoort. Maar een mens 
moet ook eten. Waar trekt de Discipulus Gan-
davum dan heen? Naar De Brug bijvoorbeeld. 
Hier moeten we de oorsprong van de naam niet 
zover gaan zoeken. De Brug ontleent zijn naam 
aan ‘De Begunstigers van de Rijksuniversiteit 
Gent’, een liefdadigheidsorganisatie voor be-
hoeftige studenten die werd opgericht tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. ■

Gent, talk of the town

We lopen allemaal dagelijks door de Gentse binnenstad. Dat het stadscentrum geschiedenis ademt, 
merk je meteen. Maar wat die geschiedenis zoal inhoudt, is onder studenten minder geweten. We 
gingen te rade bij professor Luc De Grauwe. Hij doceert al decennialang verschillende vakken over 
de Germaanse taalkunde. Daarnaast is hij ook een rasechte Gentenaar. 

door dieter bauwens
www.schamper.ugent.be schamper 509          7
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Gamen tijdens de studies: een deugd of een 
zonde?

Sinds de geboorte van de game Pong in 1972 is de gaming business een ware zege geweest. Zo 
heeft het al enkele jaren terug — economisch gezien — Hollywood achter zich gelaten. Gepaard 
met de hedendaagse alomtegenwoordigheid van die prijzige machine in de woonkamer zijn de 
vele studies hieromtrent. Ook aan onze eigen universiteit. door bram lemmerling

Simone Kühn, een postdoctoraal on-
derzoekster uit eigen universitaire stal, onder-
wierp samen met een team van onderzoekers 
154 Duitse veertienjarigen aan enkele testen. 
Ze bekeek daarbij hun hersenactiviteit via een 
MRI-scanner. Al snel bleek dat de frequente 
gamers, zij die negen uur of meer speelden 
per week, sterk vergrote ventrale striata heb-
ben. Dat is het hersengebied waar ons ‘belo-
ningscentrum’ zich bevindt. Banale dingen 
zoals eten, een sigaret paffen of ’s morgens 
aan uwen aap sleuren stimuleren deze regio 
ook. Het overmatig uitvoeren van deze plezie-
rende activiteiten kan je verslaafd maken. En 
zo heeft men dus ook weer wetenschappelijk 
bewezen dat gamen verslavend kan werken. 
Shocking news. Wij hoorden de mam’selle in 
kwestie even verder uit over haar onderzoek.

Hersenen als verslaafden

Bij uw recent onderzoek heeft u aange-
toond dat de hersenen van gamers over-
eenkomsten vertonen met de hersenen van 
drugsverslaafden. Maar wat houdt dat nu 
concreet in?

“Wat we gevonden hebben, is dat frequente 
gamers meer grijze massa hebben in de regio 
die men de ventrale striata noemt. Deze her-
senregio is eerder geïmpliceerd met betrek-
king tot het verwerken van voldoening. Op 
zichzelf is deze vondst niet rechtstreeks gerela-
teerd aan verslaving. Deze regio is actief wan-
neer we plezier ervaren (bijvoorbeeld door 
geld, eten of seks). Het is inderdaad zo dat de 
regio ook actief is ten gevolge van drugs en 
zijn effecten, alsook bij een verslaving, maar 
dat is niet de enige context waarin dit gebied 
van de hersenen activiteit vertoont.”

Denkt u dat gamen een positief effect 
kan hebben op de latere loopbaan van een 
persoon?

“Dat kan, maar het is niet altijd even waar. 
Een goed voorbeeld van een geval waarbij dat 
wel klopt, volgt uit een studie die aantoonde 
dat chirurgen die regelmatig shootergames 
spelen, beter waren in endoscopische proce-
dures. Hoogstwaarschijnlijk hebben shooters 
hen geholpen een driedimensionale omge-
ving te interpreteren bij het zien van een 2D-
afbeelding.”

“Het blijft natuurlijk de vraag hoeveel 
gamers daadwerkelijk verslaafd zijn aan ga-
men. Dat valt niet zo eenvoudig te bepalen. 
Net zoals bij een gok- of sportverslaving is de 
afhankelijkheid volledig mentaal, in tegen-
stelling tot de meeste drugs, die je ook een 
fysieke afhankelijkheid cadeau doen. Reeds 
enkele jaren terug wezen ruwe cijfers al op 
een groter aantal gameverslaafden dan hero-
ineverslaafden. Gezien de recente release van 
Call of Duty: Modern Warfare 3, een game 
die alle voorgaande records verpulverde qua 
verkoopcijfers, kunnen we best geloven dat er 
best wel wat heren en dames verknocht zijn 
aan hun spelcomputer. Dat spel ging maar 
liefst 9,2 miljoen keer over de toonbank op 
de dag van de release. Dat het ook voor een 
flinke stuiver zorgt, spreekt voor zichzelf. Na 
vijf dagen stond de teller op niet minder dan 
775 miljoen dollar. Jammer dat het spel niet 
vergelijkbaar is met Battlefield 3, de gedood-
verfde rivaal in het shootergenre.”

“Hoewel er nog geen eenduidig cijfer be-
staat rond het aantal gameverslaafden, schat 
men dat dit rond de 8,5% van het gamend 
publiek zou liggen. Net zoals bij andere ver-
slavingen ben je obsessief bezig met gamen, 
verwaarloos je je dagelijkse verantwoordelijk-
heden en laat je sociaal contact liever links 
liggen om meer te kunnen gamen. En niet 
geheel onverwacht: de meeste verslaafden 

zijn jongens. De oorzaak daarvoor zou vol-
gens een studie in Stanford terug te vinden 
zijn in — daar hebt u het weer — onze herse-
nen. Bij een vergelijkende test tussen jongens 
en meisjes toonden de jongens een grotere 
bevrediging bij uitdagingen die voortvloeien 
uit games. Dat leidt tot een groter risico tot 
verslaving.”

de voordelen van Gamen

Sinds jaar en dag spreken de studies rond 
gaming elkaar tegen. Het is tevens meer dan 
eens het geval dat gaming negatief in de pers 
komt. Grand Theft Auto, het spel waarbij je 
kan ‘free-roamen’ (d.w.z. dat je vrijelijk in een 
virtuele wereld kan rondlopen en criminele fei-
ten kan uitvoeren, n.v.d.r.) heeft dat zeker ge-
weten. Bij elke gruweldaad wordt de invloed 
van games weer naar boven gehaald. Dat ze in 
films ook mensen aan flarden knallen, vergeet 
de media echter keer op keer.

Een groot aantal studies heeft ondertussen 
aangewezen dat gamen ook positieve effecten 
heeft op de mens. Zo vindt een gamer meestal 
sneller werk, en wel hierdoor:

— Gamers zijn competitief ingesteld. Het 
draait niet enkel om winnen, maar om keer 
op keer de beste zijn en jezelf telkens te ver-
beteren. Gamers zijn gewend aan een com-
petitieve omgeving, en zullen minder snel 
opgeven dan hun niet-gamende collega’s.

— Gamers zijn structureler. Pong mag 
dan vrij rechtlijnig zijn, de meerderheid van 
de games is dat tegenwoordig al lang niet 
meer. Grote hoeveelheden informatie kunnen 
structureren en de juiste beslissing kunnen 
maken, zijn felbegeerde kwaliteiten.

— Gamers zijn niet vies van een uitda-
ging, terwijl de meesten ze liever vermijden. 
Een uitdaging omvat namelijk een zekere on-
voorspelbaarheid. Een gamer kan daar over 
het algemeen beter mee overweg.
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— Gamers zijn prestatiegericht. Ze zijn con-
stant bezig met hun zogeheten stats, oftewel sta-
tistieken. Ze zijn kritisch tegenover zichzelf en 
kunnen ook beter kritiek verdragen als het over 
hun geleverde resultaten gaat. Een niet-gamer is 
gemakkelijk tevreden met een gemiddelde pres-
tatie, terwijl de gamer op een maximaal resultaat 
oogt.

— Gamers improviseren. Bij games moet je 
snel en effectief kunnen reageren op een onvoor-
ziene situatie. Door regelmatig te gamen, stimuleer 
je het vermogen om snel en flexibel om te springen 
met nieuwe uitdagingen.

GaminG Goed voor latere carrière?

Elke Mahy, die online onder de naam Binteh 
uw beeldscherm passeert, was tot voor kort een 
van de beste vrouwelijke gamers die ons land rijk 
is. Zelfs Charlotte Van Brabander — die schone 
madam vanuit de Criminologie daar — moest 
meermaals een stapje opzij zetten voor deze hard-
nekkige tante. Ondertussen heeft Elke de hand-
doek der gamen in de ring gegooid en begeeft ze 
zich elke dag richting de werkvloer als Marketing 
Manager. Fancy. Wij stelden haar enkele vragen.

De competitie die bij games aanwezig is, zou 
studenten tijdens hun latere carrière in hun 
voordeel spelen. Ze geven minder snel op en zijn 
meer gedreven. Merk jij dat bij jezelf?

“Ik vind dat gamers over het algemeen een be-
paalde vaardigheid ontwikkelen die bij studenten 
die niet gamen ontbreekt. Het is bewezen dat ga-
mers een bepaalde logica ontwikkelen die hen in 
staat stelt hun doel sneller en efficiënter te berei-
ken. Dat kan toegepast worden op de werkvloer, 
waar gamers een probleem vaak anders bekijken 
dan niet-gamers en er beter mee omgaan. Dat is 
ook iets dat ik regelmatig zie bij mij op het werk.”

Merk jij een verschil tussen jouw gamende 
en niet-gamende collega’s op het vlak van pres-
taties?

“Op mijn afdeling werk ik samen met één gamer 
en drie niet-gamers. Er zijn geen duidelijke ver-
schillen tussen ons onderling, maar soms gebeurt 
het wel eens dat ik me samen met mijn gamende 
collega over een probleem buig en we tot een bela-
chelijk nerdy maar efficiënt resultaat komen. Dat is 
iets dat nooit zou gebeuren mocht er een niet-ga-
mer bij geweest zijn. Wat wel opvallend is, is dat wij 
vlotter overweg kunnen met computers. We heb-
ben nu eenmaal een pak meer ervaring met com-
puters dan de meesten, ook wat betreft zaken niet 
gerelateerd aan gaming.”

Zou jij het bedrijven aanraden om gamers in 
dienst te nemen?

“Zeker, gamers zijn vaardiger met computers en 
de kans is groot dat ze de werklast sneller en beter 
verzetten dan niet-gamers. Dat betekent natuurlijk 
niet dat niet-gamers slechtere werknemers zijn, 
wij blinken gewoon uit op bepaalde vlakken. Als 
bedrijf is het natuurlijk moeilijk te bepalen of een 
gamer daadwerkelijk een voordeel teweeg brengt. 
Sommige gamers gaan hun werk eerder verwaar-
lozen doordat ze met hun gedachten bij games zit-
ten.” ■

u

Womb RaiderLara, één kind later
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UGent tegen diarree*

* Diarree. Dia, ree. Hebd’em?

De UGent probeert op donderdag 15 december in 24 uur 44 000 euro af te troggelen van perso-
neel en studenten. Cui bono?  Music For Life, dit jaar van 19 tot 21 december in Gent. 

Music for Life, de jaarlijkse geldinzamelactie 
van Studio Brussel, kent tussen 17 en 23 decem-
ber zijn zesde en meteen ook laatste editie. Dit 
jaar staat al die onbaatzuchtigheid in het teken 
van sproeipoep, racekak, slingerschijt of ‘diar-
ree’, zo u wilt. Ondanks de leuke synoniemen 
is diarree namelijk elk jaar de doodsoorzaak 
voor 1,5 miljoen kinderen, vooral in Afrika en 
Zuid-Azië. We do give a shit, voegen Tomas De 
Soete, Siska Schoeters en Sam De Bruyn daar 
sloganesk aan toe, en zij laten zich opnieuw ze-
ven dagen zonder eten opsluiten in een glazen 
huis. Nieuw dit jaar is dat dit glazen huis zich 
met de wispelturigheid van een endeldarm 
verplaatst over de drie grote studentensteden: 
Brussel, Gent en Antwerpen. Op 19, 20 en 21 
december, gesandwicht tussen Brussel en Ant-
werpen, staat het glazen huis op het Woodrow 
Wilsonplein in Gent. Vier dagen daarvoor, op 
donderdag 15 december, organiseert de UGent 
de UGent For Life-dag. Doelstelling? Met 38 
500 studenten en 5500 personeelsleden 44 000 
euro inzamelen.  

vreten teGen diarree

Een groot deel van de acties van de UGent 
zet in op de hongerige student. Met Lunch for 
Life bieden de UGent-resto’s en –cafetaria’s 
twee menu’s en één type soep voor een iets 
duurder prijsje aan. De 50 cent die je extra be-
taalt voor de pompoensoep, de hamrolletjes 

met witloof in kaassaus of de vegi nasirol, wor-
den rechtstreeks aan Music for Life gegeven. 
Gewoon richting een van de collectebussen 
aan Het Pand of het rectoraat stappen en daar 
50 cent in gooien, heeft natuurlijk evenveel ef-
fect. Meer voor de gulle gever en tevens iets 
meer culinair is Breakfast for Life in Het Pand: 
voor 12 euro krijg je een luxueus ontbijt aan-
geboden, waarvan 5 euro naar Music for Life 
gaat. Net je wijsheidstanden laten uitboren en 
is kauwen moeilijk? Nog meer soep ten voor-
dele van Music for Life in de foyer van het Ufo 
en in verschillende andere faculteiten, de hele 
dag door.  

de ballen van de rector

Wie dan toch soepslurpend door het Ufo 
slentert, kan meteen ook terecht op de speci-
ale kerstmarkt. Van 11 tot 17 uur worden in 
de foyer kraampjes uit de grond gestampt, die 
voorbijgangers alweder zullen aansporen om 
het onderste uit hun portefeuille te halen ten 
voordele van UGent for Life. Je hebt geen ma-
teriële noden waaraan je nog wil voldoen? In 
dezelfde foyer wordt om 17 uur ook een vei-
ling van bekende UGent’ers georganiseerd. 
Zowel personeelsleden als studenten kunnen 
zichzelf daarbij ter veiling aanbieden, en met-
een ook specificeren welke nobele daad zij hun 
koper kunnen aanbieden. Ook de rector tast 
in de buidel, door “de ballen van de rector” te 

koop aan te bieden. Onze ogen beginnen alvast 
zachtjes te bloeden. 

met de billen bloot

Tot slot daagt de rector — of is het rectum? 
— de studenten uit: wanneer wij erin slagen 
om drie glazen toiletten 24 uur lang bezet te 
houden, schenkt de rector 5000 euro aan Mu-
sic for life. Wie het glazen toilet bezoekt, mag 
uiteraard zijn broek aanhouden. Dikke pech 
voor coprofielen. De bezetting van de toiletten 
begint om 15 december om 12 uur ‘s middags, 
en loopt af op 16 december op hetzelfde uur. 
Waar die toiletten te vinden zullen zijn, moet 
nog definitief vastgelegd worden. De studen-
tenverenigingen en -raden van de UGent zul-
len er alvast voor zorgen dat je toiletervaring 
net dat beetje meer spicy wordt, met voltijdse 
drankvoorziening, animatie op het toilet en 
bekende koppen die mee op de pot komen zit-
ten.

De volledige inkleding van de glazen toi-
letten wordt in de komende weken op punt 
gesteld, en ook aparte initiatieven van vakgroe-
pen en studentenverenigingen zullen in die 
weken als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Wie dat alles wil volgen, kan terecht op de Fa-
cebookpagina van UGent for Life of op http://
www.ugent.be/ugentforlife. Wachten tot je her-
haaldelijk met al die initiatieven om de oren 
geslagen wordt, is uiteraard ook een optie. ■

door lise eelbode en rik tammegat

concept: lise eelbode
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uDe mooiste plekjes van Gent: 

m.G. Het Patershol, een plekje waar de doorsnee Vlaming zijn neus 
voor ophaalt, is voor Gentenaars een zeer knusse, gezellige wijk. Een 
van de weinige écht middeleeuwse stukjes van Gent, met een wirwar 
aan smalle straatjes en een rust die ongewoon is voor een studenten-
stad als Gent. Genesteld in een oksel van de Leie en met rugdekking 
van het Gravensteen straalt het Patershol een ‘rustige vastheid’ uit, als-
of de tijd hier is blijven stilstaan. De vele verdoken parkjes maken het 
ideaal om al wandelend tot rust te komen na een stresserende lesdag 
of werknacht, uw redacteur spreekt uit ervaring. 

Wat het Patershol verder nog aantrekkelijk maakt, zijn de gezellige 
cafés en restaurantjes, die na overdag platgelopen te zijn door toeris-
ten ‘s avonds de ruimte laten aan de inheemse bevolking. Namen als 
‘Amadeus’ (van de ribbekes) en ‘White Cat’ zullen bij de meesten onder 
u waarschijnlijk wel een belletje doen rinkelen. Ook ‘Julie’s House’ en 
‘Rococo’ behoren tot de toppers. Willen je ouders een weekendje Gent 
maar wil je het risico niet lopen dat ze in jouw bed je verwekkingspro-
ces herhalen? Dump ze in een van de B&B’s of hotels! De romantici 
onder u zullen in de wijk ook zeker hun gading vinden, niet alleen in 
de liefdesrestaurantjes, maar ook de parkjes in de wijk. Na een roman-
tische tête-à-tête neemt u uw geliefde aan de arm en leidt hem of haar 
naar de waterkant, succes verzekerd! Maar gaat u vooral ook zelf op 
zoek naar uw nieuwste geliefde stekje in het Patershol.

Al wandelend door de wijk val je namelijk van de ene verrassing in 
de andere, zoals een straat die dood lijkt te lopen maar uitgeeft op wat 
de gezelligste binnentuin van Gent moet zijn, of een seniorenparkje 

(mét kaatsterrein) dat tussen twee gebouwen geperst zit. Laat je trou-
wens niet vangen door de oude geveltjes en scheefliggende kasseien. 
Het Patershol is een van de hipste buurten van Gent, met de aanwezig-
heid van verschillende boetieken en een sterke, artistieke impuls van 
het Huis van Alijn en het Craemersklooster, een gerenoveerd klooster 
dat heden ten dage dienstdoet als cultureel centrum. Kortom, het Pa-
tershol is een hotspot om niet over het hoofd te zien. ■

u

Patershol

foto: michiel Geldof

Getal van de week

es Dat is het aantal Bicky’s dat per etmaal wordt ver-
orberd bij De Gouden Saté, inclusief Bicky Cheeseburger. 
Betrekkelijk weinig, met hun enorme, moedeloos maken-
de wachtrij in het achterhoofd. Geprezen zij echter de zal-
ving der smaak. Terzijde, de hoeveelheid verkochte Hugo 
Clausen — zoals in Schamper 508 vermeld in ‘In het Ka-
der van U’ een tijdelijke trend — ligt heel wat lager: 146. 
Zou dat misschien met de grootte te maken hebben? ■

377
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In het Kader van U
Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als stu-
dent aangenamer maken. Deze week: Betty, waardin van café Rococo.

foto: simon wardenier

Diep in het Patershol lonkt elke nacht 
romantisch kaarslicht naar de passanten in 
de Corduwaniersstraat. Binnenin genieten 
verliefde koppeltjes en poëtische zielen van 
elkaars gezelschap. Hun devies? Wachten 
en genieten bij Betty van de Rococo.

Naam?
“Betty de Sutter” 

Ontstaansgeschiedenis?
“De Rococo is er sinds 13 augustus ’87. 

De bedoeling was eigenlijk een plaats uit te 
baten waar de mensen een beetje kunnen 
thuiskomen. Zo wil ik van jong tot oud de 
mens – die vergezeld is van respect, die ge-
duld heeft en die kan genieten – kunnen 
bereiken.”

Klanten?
“De meesten die hier komen zijn genie-

ters, die genieten en laten genieten. Ik heb 
veel studenten tijdens het jaar. Tijdens de 
examenperiode mis ik ze wel een beetje, 
want dat is een heel dankbaar publiek. Ze 
hebben heel veel respect voor mij, en ge-
negenheid, en liefde… Ze komen wellicht 
allemaal van de planeet Venus. (lacht)”

Vrije tijd?
“De meeste tijd breng ik door in de 

Rococo. Dat was een keuze in mijn leven. 
Het is trouwens al 15 jaar geleden dat ik 
een dag congé heb genomen, hé. Als ik ’s 
avonds begin om 21 uur, gebeurt het vaak 
dat ik pas om 9 uur ’s ochtends ga slapen. 
Daarnaast doe ik ook alles zelf: de opkuis, 
de boodschappen… 

Toch heb ik al veel gedaan, er schuilen 
immers heel wat talenten en capaciteiten 
in mij. Ik heb een zeer goede stem, en heb 
ook nog theater gedaan. Ik werk graag 
hard om de mens rondom mij direct te be-
reiken. Dat is wat ik nodig heb.”

Ideale avond?
“De avond begint wanneer ik binnen-

kom en de kaarsen aansteek. Dat voelt za-
lig aan. Al doe ik het al jaren, het is telkens 
opnieuw herbeginnen. Dan gaat de deur 
open en komen de eerste gasten binnen. Ik 
verwelkom ze en voel wederzijds ook hun 
warmte. Als dat allemaal verloopt zonder 
haast, en iedereen geniet, is dat een ideale 
avond. En dan nog vooral als hij omlijst 
wordt door pianomuziek!”

Bekende gasten?
“Iedereen is hier welkom, maar het is 

natuurlijk leuk meegenomen als iemand 
als Frank Boeijen of Guido Belcanto een 
stukje piano komt spelen. Andere keren 
gebeurt dat dan weer door mijn broer of 
iemand van het conservatorium. Ieder-
een die kan spelen, mag. We hoeven toch 
geen diploma’s te zien als de muziek ons 
raakt?”

Welkomstgroet?
“Ik probeer mijn gasten te verwelko-

men met een liqueur d’amourtje in hele 
kleine glaasjes. De eerste keer was dat iets 
gekocht, genaamd ‘Chérie, Je T’aime’. De 
muzikanten kregen dat dan. Maar, als ik 
het van mezelf mag zeggen, ik ben ook een 
beetje een keukenprinses, een toverfee. 
Zo ben ik zelf likeur beginnen te maken, 
eerst voor familie en vrienden. Toen dacht 
ik: ‘Mocht ik dat nu eens aanbieden aan al 
mijn klanten op Valentijn?’ Maar, het is 
hier altijd Valentijn, en altijd dag van de 
klant. Je moet de mensen immers altijd 
met hart en ziel verwelkomen. Wie heeft 
het niet graag als je ze herkent, en ze er-
kent met een toetje slagroom?” ■

door stefaan Glorieux
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u
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de 
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het inter-
net zijn de geesten van onze medestudenten 
op uitwisselingsprogramma nog dichterbij. 
Tussen de zwijnerij vinden ze de tijd om te 
schrijven over hun leerrijke ervaringen. Deze 
week: Sarah Vandoorne vanuit Almería.

u
Achterklap

Welkom in het land van no pasa nada. Spanje maakt wel degelijk 
al zijn clichés waar als het op administratieve gemakzucht en oe-
verloos gefeest aankomt: voor elf uur ’s avonds dineren bestaat niet 
en voor twee uur in je bed zitten evenmin. Komt daar nog eens bij 
dat Almería over een strand beschikt, en de luilakkerij is compleet. 
Misschien daarom dat deze Andalusische badstad overspoeld wordt 
door Italianen?

Italianen komen in kuddes, ze zijn sympathiek maar knettergek, 
overenthousiast maar overdreven traag. En houden steeds vast aan 
hun eigen dialecten, zodat je op den duur wellicht het gevoel krijgt 
meer Italiaans dan Spaans te kunnen. Typische uitdrukkingen die 
je op Erasmus wel eens leert, zoals “Ik ben mulledroenke”, leren wij 
ostentatief in een Toscaanse tongval: “Ho la balla pesa”. Niet dat het 
plaatselijke Spaanse accent veel verstaanbaarder is. Ik woon wel de-
gelijk in Andalusië, niet in het hart van Spanje, maar in zijn uithoek. 
Zoals iedere taalkundige hoort te weten, kan een inwoner van An-
dalusië eigenlijk niet praten. Amper, toch. In Almería vertikt men 
het de ‘s’ uit te spreken. Zodoende ben ik niet ‘op Erasmus’, maar wel 
‘op Eramu’.

Ook al ligt Almería in el culo del mundo, dit gat van de wereld 
bevindt zich evenwel in Andalucía, nog steeds een van de mooiste 
plekjes op aarde en een ideaal excuus om alsnog veel rond te reizen. 
De badstad ligt op een boogscheut van het Alhambra in Granada, 
op vijf uur bussen van Córdoba of Malagá en op één spotgoedkoop 
vliegtuigticket van Madrid, van waaruit je heel Spanje en zelfs Portu-
gal kunt verkennen. Zo stonden Salamanca, Lissabon en Barcelona 
reeds op mijn lijstje. Almería ligt evenzeer op zeven uur ferry van 
Melilla, vanwaar je gemakkelijk kunt doorreizen naar Marokkaanse 
praalsteden als Fès, Rabat en Meknès, maar waarvoor je helaas een 
internationaal paspoort nodig hebt. Iedereen die dat niet in zijn bezit 
heeft (lees: ondergetekende), mag kinnekloppen.

Spanjaarden zijn nog krankzinniger dan Italianen. Altijd lopen er 
wel vreemd geklede schepsels rond op straat die louter tegen zich-
zelf praten. Ook in mijn voormalige woonst had de kotbazin ze niet 
alle vijf op een rij. De desbetreffende heks woonde bij ons in en dat 
zorgde voor heel wat problemen, spanningen die op een avond vol-
ledig escaleerden tot een verbale bitch fight waarin de zinnen “Ik ga 
de politie bellen”, “Jullie vormen een regelrechte schande voor jullie 
land” en “Jullie verdienen het niet in Spanje te wonen” meermaals 
de revue passeerden. Nog voor zonsopgang zijn we dan ook weg-
gevlucht uit dat oord des onheils, en nu wonen we op twee minuten 
van het strand. Niet slecht gezien, als je weet dat het in Almería tot 
eind november twintig graden kan zijn. ■

rioolrat op fk-fUif

Op de Vooruitfuif van het FakulteitenKon-
vent lag op een bepaald moment een zatlap op de 
grond — zonder broek. De jongeman werd door 
de security uit de Vooruit gezet en voor de rest 
van de nacht de toegang ontzegd. Maar dat pikte 
hij niet zomaar: hij moest en zou opnieuw de fuif-
zaal binnenraken. Dus sprong hij in de vaart en 
probeerde langs de riolering naar binnen te krui-
pen. Gelukkig werd de politie tijdig verwittigd om 
hem tegen te houden. Hij werd onderkoeld afge-
voerd. Grappig detail: mocht de dronken riool-
kruiper erin geslaagd zijn om helemaal door de 
rioleringsbuis naar boven te klauteren, kwam hij 
nog steeds niet op de fuif terecht, maar een meter-
tje naast het Vooruitgebouw.

nieUwe broodJes

Gedaan met het monotone aanbod van en-
kel kartonnen broodjes met geplastificeerde 
groenten. Vanaf heden (5 december) worden het 
broodje ‘mozzarella’, het broodje ‘garnaal’ en het 
broodje ‘gerookte zalm met kruidenkaas’ geïntro-
duceerd aan elke resto en cafetaria van de UGent. 
“We wilden ons gamma wat aantrekkelijker ma-
ken”, aldus Dirk Covent van de dienst Maaltijd-
voorzieningen.

cUltUUrcHeqUes afGescHaft

Dat besliste de Gentse Studentenraad unaniem 
op haar laatste vergadering. De Cultuurcheques 
slurpten te veel budget op. Volgend jaar komt er 
“iets nieuws en beters”.

nieUwe pfk-voorzitter

Nadat Johannes Vandensavel opstapte bij het 
Politiek en Filosofisch Konvent, had de praatba-
rak een nieuwe voorzitter nodig.  Die vond ze in 
de persoon van Joachim Lommelen, praeses van 
Minos, de Europese studentenvereniging. Joa-
chim won overtuigend de stemming van Alexan-
dra Vanvooren (LVSV). Achteraf vertelde hij ons 
dat hij eindelijk eens de politieke tegenstellingen 
binnen het PFK wil overbruggen.■

The Grand Tour of Europe
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Wat is uw taak precies?
Ik ben hoofddocent, met klassieke taken 

als dienstverlening, onderwijs en onderzoek. 
Daarnaast ben ik coördinator van het foren-
sisch instituut, dat wij in 2007 hebben opge-
richt.

En wat houdt jullie sinds dan zoal bezig?
De vakgroep gerechtelijke geneeskunde 

voert alle expertise en onderzoek voor justi-
tie in verband met menselijk leed. Zowel voor 
de levenden als de overledenen. Het is vooral 
voor de overledenen dat het forensisch insti-
tuut zo noodzakelijk was. De autopsie op zich 
vormt immers maar een minieme schakel in 
het onderzoek. Er zijn andere disciplines die 
daar dicht bij staan, zoals de forensische toxi-
cologie. Als er geen duidelijke doodsoorzaak 
is, nemen we monsters voor het toxicologisch 
onderzoek. Dat laatste zit eigenlijk bij de fa-

culteit Farmaceutische Wetenschappen. Na-
dat de DNA-fingerprinting er kwam, zat het 
hele wereldje wel in de lift. Autopsie werd niet 
enkel meer gebruikt voor het bepalen van de 
doodsoorzaak. Het lichaam is een bewijsstuk 
waarbij talrijke sporen aanwezig zijn. Die kun-
nen een belangrijke aanwijzing zijn om te we-
ten wie net voor de dood met het lichaam in 
contact is gekomen om zo een lijst verdachten 
te bekomen. Er is altijd een hevige botsing tus-
sen een drietal protagonisten. Uiteraard het 
slachtoffer, de verdachte en het milieu waarin 
het zich afspeelt. Tijdens het misdrijf worden 
er sporen uitgewisseld tussen die protagonis-
ten. Het zijn die sporen die sinds het einde van 
1990 het voortouw nemen. We hebben nauwe 
banden met de forensische biologie. En om die 
te coördineren en te combineren hebben we 
dan besloten om in 2007 de krachten te bun-

delen. Dat om effectiever samen te werken dan 
twintig jaar geleden. 

Staat de Universiteit Gent voor of achter 
op andere universiteiten in Vlaanderen?

Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn drie grote 
instituten. In Antwerpen bij professor Jacobs, 
in Leuven bij professor Van de Voorde en hier 
in Gent. Die andere twee zijn wat ouder. Maar 
dat scheelt maar een paar jaar. Ze leggen ook 
andere nadrukken, maar volgen uiteindelijk 
ongeveer hetzelfde stramien. We hebben ook 
een nationaal instituut, het NICC (Nationaal 
Instituut voor Criminalistiek en Criminolo-
gie).

En wat doet dat NICC?
Zij vallen onder het toezicht van de minis-

ter van Justitie. Die is op een aantal domeinen 
uitstekend uitgerust. Onder andere op vlak van 

Sinds 2007 bestaat het Forensisch Instituut in Gent. Het zijn vier vakgroepen binnen onze uni-
versiteit die de krachten bundelen (Forensische Geneeskunde, Toxicologie, DNA-laboratorium 
en Voedselanalyse). Prof. Dr. Michel Piette staat aan het hoofd van het instituut. Niet met zon-
nebril en blitse soundtrack, maar met een bureau vol dossiers.

CSI:   GentOf ‘hoe criminalistiek nu echt in 
elkaar zit’ foto: Yves masscho

door Yves masscho



textielonderzoek, toxicologie en de brandex-
pertise. Maar op gebied van gerechtelijke ge-
neeskunde is er meer. Er was sprake van om 
alles te centraliseren, maar dat zie ik niet ge-
beuren. Het nut van de regionale diensten 
is de versnelling. Het NICC werkt op papier 
gesmeerd, maar in de praktijk is dat minder. 
Centralisatie en een tekort aan personeelsle-
den zijn de voornaamste problemen. Enfin, 
de klassieke problematiek van nationale in-
stituten (lacht). De werkoverlast is zo groot 
dat alles eeuwen duurt. Op regionaal niveau 
wordt alles efficiënt verdeeld. Universiteiten 
zijn dan nog eens volledig onafhankelijk van 
de opdrachtgever, namelijk Justitie.

Er is dus geen enkele band?
Nee. We blijven op die manier zo objectief 

mogelijk. Daarom zijn deze instituten levens-
noodzakelijk.

Wordt er vaak een beroep gedaan op het 
instituut?

Een groot deel van onze taak is dienstver-
lening. Ik werk voor meer dan de helft van 
mijn tijd op dossiers van Justitie. Bijna een ge-
val per dag. Het zijn niet altijd autopsies, dat 
is ongeveer eenmaal per week. We verzorgen 
bijvoorbeeld ook expertises tegen beroeps-
fouten van geneesheren. We werken continu. 
Dat bevordert de opbouw van ervaring. Het 
genereert ook nog eens inkomsten voor onze 
dienst. We hebben van de sponsors weinig tot 
geen kredieten. We zijn ook geen ‘echte tak’ 
in de Geneeskunde. Ons werk laat ons toe om 
de vakgroep draaiende te houden. Maar on-
derwijs houdt ons ook nog bezig. Studenten 
criminologie, biomedische enz. kunnen alle-
maal deze cursus volgen. Het kan als keuze-
vak dienen. En het aantal studenten dat dat 
effectief doet, kent een heuse expansie sinds 
de reeds genoemde DNA-fingerprinting.

En waar willen jullie naartoe?
Onze droom is om nog meer forensische 

wetenschappen dichter bij elkaar te brengen. 
Dat gebeurt onder andere nu met de vakgroep 
textiel, waar het weefselonderzoek wordt toe-
gepast. Het wordt meer en meer multidisci-
plinair werken. Uiteindelijk willen we mee 
diversifiëren. Omdat we maar één zaak per 
dag kunnen afhandelen, helpen we niet echt 
met de snelheid waarmee Justitie werkt. En 

dan nog, één zaak per dag is vrij relatief hoor. 
Een autopsie duurt in principe een ruime drie 
weken.

De laatste tijd wordt forensische genees-
kunde meer en meer in tv-series en dergelij-
ke gegoten. Wat vindt u daar zelf van? Geeft 
dat een correct beeld weer?

Ik moet toegeven: daar kijk ik nooit naar. 
Als ik thuis kom dan, bon, dan heb ik het wat 
gehad. Alhoewel, ik keek af en toe eens naar 
Morse. Eerder voor Oxford en de sfeer. Mijn 
studenten vroegen dat bijna wekelijks, en dan 
moest ik wel eens kijken. Het is en blijft een 
wereld van verschil. We werken ook voor 
50% met levende slachtoffers. Het onderzoek 
op televisie is altijd het werk van een aantal  
Super Mario’s (lacht). Zij beslissen alles en al-
les gaat vliegensvlug. In de praktijk is een fo-
rensisch arts voor zijn opdracht afhankelijk 
van zijn opdrachtgever (procureur of onder-
zoeksrechter). We mogen niets doen buiten 
wat ons opgedragen is. Een schril contrast 
met die televisieseries waar de arts het hoofd-
personage is.

Is het een morbide wereld?
Het is een discipline waar je geen mooie 

dingen ziet. Je volgt uiteindelijk de trieste fa-
cetten van het leven. Goh, het werk moet ver-

zet worden en is ook noodzakelijk. Ik tracht 
me dat allemaal af te wimpelen.

En wat met die levende ‘subjecten’? Wie 
zijn dat?

Meestal mensen uit de vierde wereld. 
Druggebruikers, clochards,…

Het is toch wel een moeilijke job ook?
Natuurlijk. We hebben telkens veel kandi-

daten. Maar wij zijn constant van wacht, we 
kunnen op elk moment opgeroepen worden. 
Dat schrikt de studenten wel af. Je moet een 
serieuze maatschappelijke visie hebben om 
dat werk aan te vatten. Je moet het niet doen 
voor het geld, want dan kom je volledig be-
drogen uit. Justitie betaalt weinig. Andere 
specialiteiten voor artsen verdienen beter, bij-
voorbeeld chirurgie, orthopedie… Je doet het 
alleen maar als je werkelijk gebeten bent. We 
zijn ook geen necrofielen. Integendeel. 

Heeft u dan al zulke kandidaten over de 
vloer gekregen?

Jawel. Die houden we op afstand. Ze be-
staan... ja... Het blijft dan toch iets uitzonder-
lijks. In mijn carrière heb ik er al twee gehad. 
■

CSI:   Gent

foto: Yves masscho

W
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Wetenschapskort

w.d.r. Van mei vorig jaar 
tot april jongstleden heb-
ben bio-ingenieurs aan onze 
universiteit in opdracht van 
de federale politie cannabis 
geteeld. Wouter Vanhove 
van de vakgroep Plantaardi-
ge Productie licht toe: “Ma-
gistraten gaan ervan uit dat 
een plantage gemiddeld 28 
gram marihuana per plant 
oplevert, maar uit vrijwel 
elke inbeslagname door de 
politie blijkt dat de werkelij-
ke opbrengst hoger ligt.” De 
politie ging daarom te rade 
bij de UGent, die met behulp 
van subsidies van de FOD 
Wetenschapsbeleid besloot 
de omstandigheden van een 
illegale cannabisplantage te 
simuleren. Vanhove: “Voor 
onze plantage hebben we 
ons zowel gebaseerd op ge-
gevens die we kregen van 
de federale politie als op de 
handige informatie die we 
terugvonden op gespecia-
liseerde internetfora.” De 
onderzoekers zijn vervol-
gens aan de slag gegaan met 

een viertal variëteiten, die 
door het leven gaan onder 
kleurrijke namen als ‘Super 
Skunk’ en ‘White Widow’. Bij 
elke teelt werden de omstan-
digheden lichtjes gewijzigd 
en daaruit is gebleken dat 
met name de lichtintensiteit 
en de plantdichtheid bepa-
lend zijn voor de opbrengst. 
Hoe hoger het voltage van 
de lamp en hoe minder 
planten per vierkante me-
ter, hoe hoger de opbrengst 
van elke plant. Interessant. 
Vanhove voegt hier echter 
een kanttekening aan toe: 
“Het is vooral de opbrengst 
per vierkante meter die telt, 
want dan tellen de onderlin-
ge verschillen per plant niet 
echt meer. De politie zou dus 
beter rekening moeten hou-
den met de gebruikte opper-
vlakte in plaats van met het 
aantal planten.” 

Op de vraag of zo’n on-
derzoek geen strenge veilig-
heidsmaatregelen vergde, is 
Vanhove duidelijk: “We heb-
ben er sowieso al zo weinig 

mogelijk ruchtbaarheid aan 
proberen te geven. Daar-
naast vond de teelt plaats in 
een anonieme locatie ergens 
in één van de universiteitsge-
bouwen en werd er gewerkt 
met sleutels en een inbraak-
alarm. Enkel medewerkers 
met een pincode konden 
binnen.” Het hele onderzoek 
verliep, op enkele verdwaal-
de katten na, incidentloos 
en na afloop werd de oogst 
helemaal vernietigd. Van-
hove: “We lieten de plan-
ten enkele weken wegrotten 
in een oplossing en daarna 
werd de drab met het andere 
compost vermengd.” Pech 
dus voor wie hoopte er zijn 
doctoraatsonderzoek mee te 
financieren. Vanhove wil ten 
slotte nog nadrukkelijk mee-
geven dat niemand zich ge-
viseerd hoeft te voelen: “Ons 
onderzoek is niet gericht op 
de kleine telers, maar op de 
productie op industriële 
schaal zoals die in criminele 
milieus plaatsvindt.” Alsof u 
zoiets zou doen. ■

lb De grondvesten van de we-
tenschap trillen. De vaste waar-
den staan op losse schroeven. Is 
niets sneller dan het licht? Fysici 
weigeren hun hand er nog voor 
in het vuur steken. En water, dat 
bevriest toch bij nul graden Cel-
sius — 0,01 om precies te zijn? 
Euhm… Nee.  Om te bevriezen 
moet de microstructuur van het 
water veranderen: de stof moet 
kristalliseren. Daar is een “ge-
boortekern” voor nodig, waar 
het waterkristal zich rond kan 
vormen. Een kleine onzuiver-
heid in het water volstaat, maar 
in zuiver water ontbreken ver-
ontreinigingen en moet de kern 
door de watermoleculen zelf 
gevormd worden. De exacte 
werking van het proces is nog 
onzeker, maar aan de hand van 
een computermodel hebben on-
derzoekers berekend dat het tot 
-48 graden Celsius kan duren 
eer die kern ontstaat. Water van 
-42 graden werd echter al geob-
serveerd. 

Onze mondholte is te klein, 
en daarom zijn heel wat mensen 
ooit wel veroordeeld tot aller-
lei orale verschrikkingen, zoals 
blokjes en beugels. Maar praatjes 
vullen geen gaatjes, en eigenlijk 
is het onze eigen schuld. En-
gelse onderzoekers vergeleken 
moderne schedels en kaken van 
mensen uit landbouwgemeen-
schappen met die van jager-
verzamelaars en vonden grote 
verschillen in de vorm en afme-
tingen van mondholtes door het 
verschil in voedingsgewoontes. 
De landbouwers aten veel meer 
zacht voedsel, waardoor ze min-
der moesten kauwen dan de ja-
ger- verzamelaars en dus een 
kleinere mond hadden. Toch 
aardde het verschil niet in evo-
lutie, maar in een verschillende 
ontwikkeling tijdens de kinder-
tijd, door uiteenlopende dië-
ten.■

Academisch verantwoorde wiet 
door wouter de rycke

foto: cubaGallery

foto: quinten bafort
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Wwetenschap voor dummies

U kent ze wel, die verhalen over mysteri-
euze lichtjes dansend boven moerassen, poe-
len en kerkhoven. Waarschijnlijk deed u ze 
af als flauwe hersenspinsels van betere fan-
tasyschrijvers, wanhopige verhalenvertellers 
of liegende reporters. En toegegeven, u had 
groot gelijk, de ufo’s, dwergen, elfjes, kobol-
den, pixies en zwervende ongedoopte kin-
derzieltjes die standaard aan deze verhalen 
uit de halfvergeten volkscultuur of parapsy-
chologische fora gekoppeld zijn, worden we-
tenschappelijk niet aanvaard. Dit wil echter 
niet zeggen dat ook de lichtjes lariekoek en 
apekool zijn. Dwaallicht bestaat! Nachtelijke 
wandelaar, necrofiel of vleermuisspeurder, 
wees dus gewaarschuwd voor dit mysterieus 
zwevende licht.

Lange tijd heeft de wetenschap het be-
staan van dwaallicht ontkend, maar door een 
overvloed aan ooggetuigenverslagen en de 
wereldwijde verspreiding van het fenomeen 
heeft het spooklicht de duistere periferie der 
pseudowetenschappen verlaten. Recent on-
derzoek van twee Italiaanse chemici toont aan 

hoe actueel het raadsel van het dwaallicht of 
Ignis Fatuus wel niet is. Luigi  Garlaschelli 
en Paolo Boschetti, beiden verbonden aan 
de universiteit van Pavia, ondernamen ge-
wapend met niets dan hun laptop, een sterke 
chemische kennis, enkele boeken, erlenmey-
ers, flessen, rubber slangen en gasdetectors 
een queeste naar de oorsprong van dit mys-
terieuze licht. 

Gedreven door nieuwsgierigheid, een af-
keer van de pseudowetenschappen en de 
onverklaarbare aantrekkingskracht van het 
spooklicht, begonnen ze hun zoektocht vol 
enthousiasme in de bibliotheek. In die tempel 
van de kennis doorbladerden ze oude boeken 
en doorzochten ze het net, bestudeerden oog-
getuigenverslagen en oude verklaringen over 
het fenomeen. Hier botsten ze op een hypo-
these die dwaallicht toeschreef aan chemo-
luminescentie. Gassen als koolstofdioxide en 
methaan, geproduceerd door rottingsbacteri-
en zouden in combinatie met waterstoffosfide 
oplichten. Een prachtige verklaring, maar met 
één minpuntje: waar komt dat waterstoffosfi-

de dan vandaan? Recent onderzoek waarvan 
beide chemici op de hoogte waren, toonde 
echter aan dat waterstoffosfide geproduceerd 
kan worden door bepaalde rottingsbacteriën 
in een proces dat anaërobe fermentatie wordt 
genoemd. 

Deze theorie vonden onze twee weten-
schappers heel aannemelijk waardoor ze het 
onderzoek van bib naar lab verplaatsten. Daar 
mengden ze moerasgassen op verschillende 
manieren. De resultaten waren schitterend: 
ondanks de grote rookproductie werd er een 
helder groen, spookachtig licht waargeno-
men. In de overtuiging een goede verklaring 
gevonden te hebben, trokken de twee naar het 
kerkhof van Pavia voor een heuse spooklicht-
jacht om zo het ultieme bewijs te bemach-
tigen. Jammer genoeg verliep het veldwerk 
minder vlot dan dat in het labo, en werden 
er geen dwaallichtjes gevangen. “Maar,” zo 
eindigen onze helden hun onderzoeksverslag, 
“het jachtseizoen is nog steeds open.” ■

door quinten bafort

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

Ignis Fatuus, het mysterieuze licht in de duisternis

foto: quinten bafort
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foto: kingdomlower

De gemiddelde student – het soort dat toch 
een beetje moeite doet om z’n diploma te halen 
– krijgt koude rillingen van de maand decem-
ber. Dat heeft niet alleen met de temperatuur te 
maken, maar vooral met de aanblik op de ka-
lender die zwart op wit toont dat de blok er zit 
aan te komen. Voor activiteiten waarvan je een 
halve tot hele dag moet recupereren is er dan 
geen ruimte meer, maar gelukkig zijn er nog 
studentvriendelijke alternatieven. Een over-
zicht.

concert

Editors-frontman Tom Smith en voormalig 
Razorlightdrummer Andy Burrows hebben als 
het gelegenheidsduo Smith & Burrows onlangs 
een plaat uitgebracht. Een waar kerstalbum dat 
volgens Smith het samenhorigheidsgevoel zou 
moeten aanzwengelen. Een gevoel dat ook jij 
kan ervaren, want tijdens hun korte tournee 
doen ze Gent aan. Place to be: het NTGent, 
op de dag waarop je ooit je schoentje voor de 
haard zette.

Wie het meer voor het samen-headbangen-
gevoel heeft en/of gewoon graag vier in het 
zwart geklede wijven op een podium lawaai ziet 
maken, moet op Tribute Night zijn (14/12 in 
de Charlatan). Dan spelen namelijk de bands 

Nightwitches en Cowboys From Hell er de 
pannen van het dak met covers van respectie-
velijk Black Sabbath en Pandera.  

Mochten op die avond gitaren zwaar ver-
minkt raken: geen nood, daar weet men wel 
raad mee in de Vooruit wanneer Customs 
optreedt (11/12). De eerste tien die een afge-
dankt instrument afstaan mogen het optreden 
immers gratis bijwonen. Rock Bujumbura 
dankt u. 

Er staat zowaar een internationaal festival 
gepland in de Fiere Stede. Het gaat om het 
internationale pop- en rockshowcasefestival 
GLIMPS. Dat wil vooral de aandacht vesti-
gen op Europees talent uit regio’s die te wei-
nig in the picture komen. Zowel Belgische als 
buitenlandse bands mogen er hun beste been-
tje voorzetten. The Bony King of Nowhere 
en School Is School doen dienst als trekkers. 
Hou 16 en 17 december vrij en ontdek ruwe 
diamanten op tien verschillende locaties – 
waaronder de Charlatan, Café Video en De 
Centrale.

podiUm 

Nu dansen in de Overpoort er voor velen 
niet meer in zit, kan je gewoon naar dans gaan 
kijken. Oké, dat kan eigenlijk ook in de Over-
poort, maar wat Anne Teresa De Keersmaeker 
doet, is toch van een andere orde (en zonder 
de geur van verschaald bier). De internati-
onaal gewaardeerde Belgische choreografe 
vertoont er haar nieuwe voorstelling Cesena, 
waarvoor ze heeft samengewerkt met Björn 
Schmelzer. Hun beider compagnies staan in 
voor de uitvoering. Dansers zingen en zan-
gers dansen in een stuk over het begin van 
een nieuwe dag. Wie wil ontwaken moet op 9 
en 10 december in de Vlaamse Opera zijn.

“Michel, we zitten met een ring!”, dixit Wim 
Opbrouck als Frankie Loosveld in Het eiland. Ie-
dereen kent Opbrouck van televisie, maar ook 
het podium is hem niet vreemd. Zo heeft hij een 
hoofdrol in Hans en Grietje (14/12, 16/12 en 
17/12 in NTGent). Een stuk dat gebaseerd is op de 
sprookjesopera Hänsel und Gretel van Engelbert 
Humperdinck, die dan weer zijn inspiratie haalde 
bij het alom bekende verhaal van de gebroeders 
Grimm. Muziek, gezang en dialogen wisselen el-
kaar af in een decor dat een Lotuskoekjesfabriek 
toont. Benieuwd of deze vertoning even goed is als 
de geliefde Lotusspeculaas? Geef het een kans en 
proef ervan! 

expo 

Een – voor studenten in het bijzonder – inte-
ressante tentoonstelling die deze maand van start 
gaat (2/12, S.M.A.K.) en nog tot begin januari te 
zien is, draagt de naam Comin People 2011. Deze 
expo laat je toe om eens te zien waar de student-
artiest van KASK en Sint-Lucas Hogeschool zich 
het voorbije schooljaar mee heeft beziggehouden. 
Elf afstudeerprojecten worden er tentoongesteld. 
Vel zelf maar een oordeel: geslaagd of gebuisd? ■

foto: toon aerts

Cu ltuuragenda
door benjamin ponsaerts

foto: bibamatt
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t.s. Vier jaar nadat Vincent Paronnaud en Marjane Satrapi 
met Persepolis hoge ogen gooiden op gerenommeerde filmfes-
tivals als Cannes en Vancouver verfilmden ze samen Poulet aux 
Prunes, opnieuw een graphic novel van de Iraanse Satrapi. Na hun 
succesvol debuut besloot het duo om voor het eerst met acteurs 
van vlees en bloed te werken.

Nasser-Ali Khan is een gevierd violist wanneer zijn vrouw Fa-
ringuisse na een heftige discussie zijn lievelingsviool breekt. Lus-
teloos en verteerd door verdriet besluit hij om het leven vaarwel 
te zeggen en in bed te liggen tot de dood hem komt halen. Voor 
het zover is, blikt hij terug op zijn leven en de onbereikbare ge-
liefde die hij ooit vaarwel moest zeggen.

Met behulp van een zachte clair-obscur en okertinten creëren 
de regisseurs een wereld die aan de films van Jean-Pierre Jeu-
net doet denken. Niet alleen de kleuren, maar ook de persona-
ges en magische sfeer refereren naar Amélie Poulain. Satrapi en 
Paronnaud nemen je mee naar een Midden-Oosten dat wij als 
youngsters nooit gekend hebben. Het Teheran van Nasser-Ali is 
een stad waar je in elke winkel om de hoek opium en kruidenthee 
kan kopen, en die schrijvers als Kader Abdollah en Khaled Hos-
seini maar wat graag in hun romans aan bod laten komen.

De keuze voor een alwetende voice-over is een mindere zet 
van de regisseurs. De vele close-ups, flashbacks en flashforwards 
daarentegen geven de film een extra cachet en zorgen ervoor dat 
je het gevoel hebt naar een stripverhaal op het witte doek te kij-
ken. Wie Persepolis gezien heeft zal misschien met iets te hoge 
verwachtingen de bioscoopzaal binnenwandelen, maar toch kan 
deze parabel over een man die niet langer wil leven zeker beko-
ren. ■

C

l.l.c. Bij deze zou ik de Sint willen bedanken voor het prach-
tige geschenk dat ik aantrof in mijn pantoffeltje.  Badend tussen 
hopen picknickjes en chocolade lag een bewerking van Il Deca-
merone— een naam die de Blandijn op z’n grondvesten laat dave-
ren—getiteld: Verboden liefdes. Geen evidente keuze, deze hoofse 
materie uit de veertiende eeuw. Maar onder de vlijtige vingers van 
meesterverteller Ed Franck verrees Boccaccio’s magnum opus 
in al zijn glorie. Je zou kunnen stellen dat het ‘maar’ een bewer-
king is. Als dit er echter toe leidt dat een tekst, die voorheen en-
kel toegankelijk was voor verstokte geleerden, nu wordt geopend 
voor iedereen, dan is dat een culturele verrijking. Onbegrijpelijke 
grammatica werd omgevormd tot zoetsappige zinsneden. Sexy 
zinnen vol subtiele schunnigheden vervingen het hoogdravende 
melodrama. Franck verstaat de kunst om net niet te veel te zeggen 
en precies genoeg te insinueren. Daarnaast injecteerde hij de no-
dige humor en actualiteit, maar steeds op een manier die getuigt 
van respect voor het middeleeuwse origineel. Franck vermeldt ook 
uitdrukkelijk dat hij zich een grote vrijheid permitteerde bij de se-
lectie en eigentijdse invulling van de verhalen uit Il Decamerone. 
In tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden zijn de verhalen 
lang niet allemaal even liefdevol: ook moorden, verraad en politie-
ke intriges komen aan bod. Laat je er echter niet toe verleiden om 
alle 25 histories in één ruk uit te lezen. Een lichte overdosis jonk-
vrouwen, edellieden en gebroken harten dreigt het leesplezier wat 
te bederven. Consumeer de verhalen dus met mate, zo nu en dan 
snoepen van de sfeer en de prachtige illustraties van Carl Cneut. 
Deze visuele pareltjes sluiten naadloos aan bij de tekst en vormen 
een absolute meerwaarde. Verboden liefdes is —net zoals Il Deca-
merone dat was— een volwassen sprookjesboek om te koesteren. 
De kunst van het verhalen vertellen, niet meer dan dat, maar zeker 
ook niet minder.   ■

‘
‘Verboden liefdes’ is verkrijgbaar bij Fnac, de Sint en de 

Kerstman.
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In 1886 uitgevonden als siroop tegen 
hoofdpijn en nu het bekendste merk op de 
planeet? Dat is Coca-Cola. De tentoonstel-
ling is een reis doorheen de 125-jaar lange 
geschiedenis van de heerlijk verfrissende 
drank. Na wat algemene informatie over de 
uitvinder John Pemberton, neemt de ten-
toonstelling je mee naar alles wat je maar 
weten wil over je geliefde Coke ,waarvan het 
recept al sinds de uitvinding onveranderd is 
gebleven.

impact

Al wandelend door de grote zaal van de 
tentoonstelling, besef je meteen wat voor 
een ongelofelijke impact het merk had en 
nog steeds heeft op onze maatschappij. Denk 
maar eens na over het flesje alleen al, de zo-
genaamde “Coca-Cola Contour Bottle”, dat 
met zijn duidelijk herkenbare vorm wel het 
meest gekende symbool van frisdrank moet 
zijn. Ook de invloed van het flesje als inspi-
ratiebron op vele kunstenaars en ontwerpers 
valt niet te negeren. Zo maakte Andy War-
hol maar al te graag gebruik van het wereld-
bekende icoon in zijn pop-art. 

Met de titel van bekendste merk ter we-
reld, komen natuurlijk ook de bekendste re-
clamecampagnes ter wereld. Een gigantische 

wand vol informatie, posters, filmpjes en 
foto’s neemt je mee doorheen de marketing 
van het imago van het merk sinds 1886 tot 
nu. Zo leer je dat Coca-Cola in de beginja-
ren vooral stond voor jeugdigheid, terwijl de 
drank in het begin van de jaren 40 zich pro-
mootte als hét symbool van het thuisfront 
voor de soldaten. Met de bekende campagne 
“The Yes Girl” sloot Coca-Cola eind jaren 40 
dan weer aan bij het idee van eenvoud en 
aantrekkelijkheid. En mag ik je er nog even 
aan herinneren, nu het toch bijna Kerstmis 
is, dat het Coca-Cola was die in de jaren 30 
opdracht gaf aan de Zweed Haddon Sund-
blom om een reclamecampagne met een 
vernieuwde Kerstman ineen te steken, wat 
het hele beeld van de hedendaagse Kerst-
man heeft vormgegeven? Zo gaat het maar 
door met epische reclamestrategieën, om te 
komen tot 2011 en het idee van ‘geluk in een 
flesje’ met de campagne “Open Happiness”. 
Everyone knows what I’m talking about (ten-
zij je 24/7 opgesloten zit in een donker hol, 
maar dan zou je deze Schamper ook niet in 
handen hebben).

Na de geschiedenis van hun marketing 
is het tijd voor enkele leuke weetjes over 
Coca-Cola, zoals het feit dat het de eerste 
frisdrank was die in de ruimte kon worden 
geconsumeerd, of dat er per seconde zo’n 19 

400 drankjes (dus niet alleen Cola maar ook 
Fanta, Sprite, Nalu etc.,) van The Coca-Cola 
Company worden gedronken. Damn!

desiGn, maar ook dUUrzaamHeid

But it’s not all fun and games. Het is na-
tuurlijk vanzelfsprekend dat zo’n groot merk 
ook een impact heeft op het milieu, met zijn 
1200 bottelarijen wereldwijd. Gelukkig be-
seft The Coca-Cola Company dat maar al te 
goed en doet het er ook iets aan. Zo gaat het 
bedrijf steeds meer op zoek naar duurzaam-
heid, onder andere door lichtere verpak-
kingen en door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van recycleerbare grondstoffen. Dat 
is het geval bij de recent geïntroduceerde 
“Plantbottle”-fles, die volledig recycleerbaar 
is. Uit 111 van die flesjes kan zo één exem-
plaar van de bekende 111 Navy Chair wor-
den gerecycleerd.

Kortom, in deze tentoonstelling vind je 
werkelijk àlles over Coca-Cola. Ze loopt nog 
tot 26 februari in het Design Museum en is 
zeker een aanrader voor liefhebbers van het 
merk, maar ook voor diegenen die de smaak 
van coke niet te pakken hebben. Al is het 
maar om de fascinerende reclamecampag-
nes te zien. ■

door candice tuytschaever

Als je merknaam het bekendste woord ter wereld is na “ok”, dan weet je wel dat je het gemaakt 
hebt. En is een tentoonstelling ter ere van dat merk wel op z’n plaats. Vanaf heden te bezoeken in 
het Design Museum in Gent: Coca-Cola: 125 jaar design. 

Coca-Cola: 125 jaar design

Hé poes, toerke 
doen?
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Op 30 november opende rector Van Cauwenberge  Tender 
Buttons in het licht van een discobal. In zijn toespraak keek hij 
terug op 40 jaar trouwe dienst van de resto en ontelbaar veel vol-
dane studentenmonden en vroeg zich openlijk af of de nieuwe 
Resto Kantienberg een even rijke geschiedenis zal kennen. Ver-
volgens poogde curator Guy Bovyn het woord te nemen. Hij 
werd onmiddellijk onderbroken door een impromptu stukje 
performance art. ‘I am not here, you are not here, we’re not here’ 
weerklonk doorheen de in vergelijking met vorig jaar bijzonder 
lege eetzalen. Bovyn overhandigde aan de rector en een vertegen-
woordiger van de nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Wereld-
have, een print van een werk van Wesley Meuris, Aankondiging 
tot stedenbouwkundige aanvraag. Dit werk past niet alleen uitste-
kend bij de huidige staat van de resto, maar belicht onder andere 
de administratieve rompslomp van zulk een aanvraag en geeft 
kritiek op de museale wereld. 

Tender Buttons is de tiende en tevens laatste tentoonstelling 
in Resto Overpoort van Galerij Kunst-Zicht, waarvan Bovyn al 
tien jaar curator is. De voorbije jaren stond slechts een kleine 
kunstgalerij op een tussenverdieping van de resto tot hun be-
schikking. Dit jaar hebben ze bijna het hele gebouw ingepalmd. 
Bovendien komen 32 kunstenaars terug die vroeger al bij Ga-
lerij Kunst-Zicht tentoongesteld werden en waarvan sommigen 
internationaal naam gemaakt hebben. Tender Buttons is zo zowel 
terugblik als zwanenzang voor de resto als kunstgalerij. Volgend 
jaar moeten ze immers op zoek naar een andere locatie. Nog een 
geluk dat Wereldhave toegezegd heeft om het dit jaar nog in de 
resto te houden. 

een enGelsman en een italiaan

Tender Buttons, met de ondertitel Becoming Gertrude Stein, is 
geen traditionele tentoonstelling. Zo vallen bij het binnenkomen 
van de Resto Overpoort de grote woorden an Englishman, an Ita-
lian and a Frenchman were sitting on a horse. The Englishman’ 
meteen op. Dit is het werk on a horse van Paul Casaer en het 
is een halfvertelde mop.  Bovendien hangt bij geen enkel kunst-

werk een plakkaat. Bij het binnenkomen kan de bezoeker een 
plattegrond ter hand nemen waarop alle kunstwerken aangeduid 
staan en zijn eigen traject uitstippelen. “Ik wou een tentoonstel-
ling waarin de kijker zelf heel veel vrijheid heeft. Ik had niet de 
intentie een traject uittekenen voor de bezoeker, vandaar dat je 
hier ook weinig plakkaatjes ziet en geen duidende tekst. Het is de 
kijker zelf die aan de slag moet, of beter gezegd mag gaan“ licht 
Bovyn toe. Het grootste verschil met een klassieke tentoonstel-
ling is weliswaar de locatie. Vanwege de aard van het gebouw, 
namelijk dat van een verlaten, leeg restaurant, moesten de kun-
stenaars interageren met het gebouw en met elkaar. Geen enkel 
werk staat op zich. Integendeel, door de juxtapositie met de om-
liggende werken en het interieur staan ze plots en soms letterlijk 
in een ander licht. Het totaal is meer een organisch gesamtkunst-
werk dan een tentoonstelling met afzonderlijke werken. Bovyn 
verduidelijkt: “Museale ruimtes zijn gemakkelijk: je kan alles 
daar plaatsen. Je neemt een witte sokkel, je plaatst daar een drol 
en het is ook een kunstwerk. Hier is dat veel moeilijker. Kunste-
naars die bereid zijn om met de ruimte om te gaan, die daar mee 
kunnen omgaan, die creatief zijn, die ook meekijken naar de ten-
toonstelling zijn hier nodig”

in de keUken

De grote lege zalen van de Resto Overpoort doen onaards aan 
voor een student. Alle tafels en stoelen zijn weggehaald en er loopt 
weinig volk rond. De geur van goedkoop voedsel is verdwenen 
en is hier en daar vervangen door de geuren van de materialen 
van de kunstwerken. De kassa’s zijn weg, maar de voedseltermi-
nals staan er nog, weliswaar zonder eten en zonder lunchdames 
die vragen of je nu frietjes of kroketten wilt. De grote eetzaal op 
het gelijkvloers is compleet leeg, op een groot digitaal display en 
de eerder vernoemde discobal na. Dat is het werk 07440, even-
eens van Wesley Meuris. Vooral de postapocalyptische kelder is 
bevreemdend. De verouderde keuken in die kelder is gestript van 

door sebastian ippolito en tom de maerschalck

De Resto Overpoort hangt in limbo. Nu er geen eten meer te halen valt, gunnen de meeste 
studenten het gebouw geen blik meer waardig en de nieuwe eigenaar begint pas volgend jaar 
met de verbouwingen. Galerij Kunst-Zicht besloot om met een laatste tentoonstelling, Tender 
Buttons, afscheid te nemen van het oude pand.

Het restaurant aan het einde van de Overpoort

foto: Yves masscho



www.schamper.ugent.be schamper 509          23

alles wat niet vastzat en slechts enkele kunstwerken zijn daarvoor in 
de plaats gekomen. Hoewel de kelder meer geschikt zou zijn voor een 
zombiefilm of een potje lasertag, zijn de kunstwerken zeker de moeite 
waard. De werken spelen met hun onorthodoxe omgeving, soms door 
zich ervan af te stoten, zoals de hypermoderne geluidsinstallatie met 
experimentele muziek van Lab[au], en soms het omarmend, zoals 
Here is what is van Lieven Paelinck, een assemblage van lege flessen 
en bakken, of de vele foto’s van lege, vervallen ruimtes van Els Vanden 
Meersh genaamd Raume. 

tedere knoppen

De kloof tussen student en kunst is te groot, dat menen de organi-
satoren van Tender Buttons toch. De tentoonstelling in de Overpoort 
organiseren was dan alvast een goede zet, recht op de as Blandijnberg-
SMAK; in een resto die geen eten meer serveert een twijfelachtige. 
De tentoonstelling naar een moeilijk te interpreteren tekst van Ger-
trude Stein vernoemen is tenslotte een zet die de wenkbrauwen doet 
fronsen. “Ik heb de naam Tender Buttons langs de ene kant gekozen 

vanwege de schoonheid van de klank.”, zegt Bovyn,” Het is bovendien 
evenzeer onbegrijpelijk voor de hoge kunstliefhebber of voor de eerste 
de beste werkman. Het is voor iedereen onbegrijpelijk. Dus in die zin 
is het net wel zeer democratisch.” 

Tender Buttons loopt maar enkele dagen, van 1 tot en met 6 decem-
ber, en steeds van 12 tot 19 uur, een fractie van de vele weken werk die 
eraan voorafgingen. Dit is bijzonder kort voor een tentoonstelling. Bo-
vyn heeft zo zijn redenen:” Ze loopt kort om ze compact te houden. Bij 
veel tentoonstellingen heb je heel veel volk de eerste dagen en veel volk 
de laatste dagen en daartussen slabakt dat een beetje. Waarom zou je 
dan al dat geld erin steken, laten we dat gewoon compact houden. Op 
die manier sluit het ook volledig aan op de Gentse kunstweek.” Dit 
betekent wel dat de bezoekers snel moeten zijn. Op zich zijn de resten 
van wat vorig jaar nog een aangenaam studentenrestaurant was al de 
moeite waard om te bezoeken. De kunst biedt daarenboven een meer-
waarde én het is gratis. Geen excuus meer om niet even te gaan. Het is 
nu de laatste kans om er nog eens binnen te springen, inbraak daarge-
laten. Volgend jaar beginnen de werken en spoedig zal de Resto Over-
poort een complex zijn met supermarkt, fitness en studentenkoten. ■

Het restaurant aan het einde van de Overpoort
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Art Sacré
architectuurfotografie in het stam

Volgens het gidsboekje is Edmond Sa-
cré een interessante fotograaf omdat hij 
toegang had tot alle lagen van de maat-
schappij. Hij was tevens lid van de commis-
sie voor monumenten en landschappen. 
Hij had ook een commerciële praktijk en 
maakte zo veel portretten van de bourgeoi-
sie. De voorkeur in zijn niet-commerciële 
fotografie gaat eigenlijk uit naar architec-
tuur, niet naar mensen. Bruno Notte-
boom, ook van de Vakgroep, verzorgde 
het bijhorende boek over Sacré en weet 
te vertellen waarom zijn particuliere werk 
net het boeiendste is.

Sacrés niet-commerciële foto’s zijn 
vooral gericht op gebouwen. Zijn por-
tretten zijn afstandelijk. Hij lijkt niet 
bepaald een maatschappijgerichte foto-
graaf.

“De manier waarop mensen eind 19e 
eeuw wilden geportretteerd worden, was 
erg klassebewust en dus zeer statisch. Dat 
zie je aan alle attributen van het beroep en 
sociale klassen, zoals Sacrés reeks van lijk-
schouwers. In zijn commerciële foto’s zie 
je hoe mensen zich wilden voordoen, dus 
ook al hun klasseverschillen.”

“Wat zijn gebouwen betreft, sloot hij 
aan bij de ‘topografische traditie’, een soort 
documentairestijl, die op een zeer afstan-
delijke manier de stad fotografeert. Het 
interessante aan Sacré zijn de minieme va-
riaties hierin. Hij fotografeert vaak vanuit 
standpunten die al voordien bestonden en 
ook in tekenkunst aan bod kwamen. Sa-
cré sluit aan bij de prentkaarttraditie van 
Gentse tekenaars. Sacré ging op zoek naar 
het optimale standpunt en werkte in reek-

sen. In heel veel foto’s zit daarom een sug-
gestie van beweging, zoals in zijn reeks van 
museumstukken, zo gefotografeerd dat het 
bijna een wandeling doorheen die tentoon-
stelling wordt. Dat zie je ook in zijn foto’s 
van grootschaliger architectuur. Die gaat 
hij vaak met een kleine hoek tonen, niet 
frontaal, zodat je met een beweging door 
de straten of gangen gaat.”

Sacré maakte ook foto’s bedoeld als 
kunst, zijn die niet interessanter?

“Met zijn artistieke werk ging hij naar 
fotografiesalons. Het lag volledig binnen de 
fotografische taal van het toenmalige pic-
torialisme. Dat betekent wazige foto’s, met 
een schilderkunstig effect, gemaakt met 
oliedruktechnieken. Dat soort fotografie 
leunt bijna aan bij schilderkunst, maar was 

altijd volgens dezelfde technieken. Er zit 
erg weinig variatie in.”

In die tijd gebruikten fotografen de 
glasnegatieftechniek, hoe werkt dat net? 

“Men bewerkte glas met een lichtge-
voelige emulsie. Het was een omslachtig 
proces, een fotograaf ging niet met een 
filmrolletje op stap maar met een zware 
bak met platen. Het fantastische aan glas-
plaatnegatieven is dat ze ongelooflijk ge-
detailleerd zijn. De straatbeeldfoto’s aan 
het begin van de tentoonstelling werden 
van het glasplaatnegatief gefotografeerd 
met camera’s van het KMI die gebruikt 
worden voor foto’s van de sterrenhemel, 
en werden dan uitvergroot zonder detail-
verlies. Digitale opnames kunnen nooit 
zo sterk vergroot worden, die worden 
compleet flou. De wazige personages die 
je soms ziet, dat komt juist door de lange 
belichtingstijd. Vaak retoucheerde Sacré 
die weg, omdat hij vond dat die het beeld 
verstoorden.”

De tekstinformatie in de tentoonstel-
ling is erg summier gehouden.

“We hebben ervoor gekozen om enkel 
basisinformatie mee te geven in de zaal-
tekst, uitgebreidere informatie staat in 

het boek. Dirk Lauwaert vertrekt vooral 
vanuit het beeld, in tegenstelling tot veel 
historici die foto’s benaderen vanuit een 
wijde context en zo het beeld voor een deel 
kapotmaken door alle randtekst. Weinig 
context is geen gemiste kans, maar een be-
wuste keuze om de bezoeker écht naar de 
beelden te laten kijken.” ■

Heden in het STAM loopt een tentoonstelling rond de fotograaf Edmond Sacré (1851-1921). 
Bij een onderzoeksseminarie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw naar Gentse 
stadsfotografie bleek Sacrés naam overal op te duiken. Het materiaal werd deels verzameld 
door studenten. Onder leiding van curator Dirk Lauwaert, specialist in fotogeschiedenis 
aan Sint-Lukas Brussel, zetten deskundigen van de UGent de expositie op poten. Ze loopt 
nog tot 22 april 2012. door tom de maerschalck en michiel geldof
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Ik nam contact op met één van zijn slachtoffers, Martine (deze 
naam is fictief). “Het was verschrikkelijk,” snikt ze, “ik had net in 
de Aula een plaatje scampi in currysaus gekocht en was goedge-
mutst naar mijn studio aan het huppelen, toen... Hij tikte me op 
mijn schouder en overviel me met zijn wel 
erg uitgesproken politieke meningen. Dat 
de aula een bourgeoistent was, Durf zelf te 
Koken! Dat ik goed moest beseffen welk on-
heil me boven het hoofd hing! Dat drie plus 
één vijf kan zijn! Dat niemand nog Durft te 
rekenen! Hij sleurde me mee naar een don-
ker hoekje en blies onophoudelijk in mijn 
gezicht. Zijn adem rook naar Senseo, mok-
ka. Hij bezwoer me te beschermen, terwijl 
hij onophoudelijk met zijn mandaat stond 
te zwaaien. Het was gruwelijk en helemaal 
niet groot. Het is een beeld dat ik maar niet 
kan vergeten. De nachtmerrie achtervolgt 
mij. Bovendien studeer ik rechten, die rich-
ting heeft al erg lang een tweejarige master. 
Het lijkt me allemaal zo nutteloos.”

Martine rilt over haar volledige wezen, 
terwijl ze de ene Sublimo-tissue na de an-
dere inzet in een verloren strijd tegen haar 
uitlopende mascara. Ik huiver met haar 
mee, maar beloof niet te rusten voor ik dat 
monster te grazen heb genomen. Hoe Durft 
hij?!  

Ik kots mijn gal uit in de Gentse reien en terwijl ik mijn misse-
lijkheid onder een voetgangersbrug zie verdwijnen, besluit ik bij de 
GSR aan te kloppen. Hoe Durven zij het vertrouwen dat hen door 
zovele Gentse studenten gegeven is zo te beschamen! 

Voorzitter Gertjan Dewaele bezwijkt onder de torenhoge bewij-
zenlast. “Wij geloven ook dat de aanrander in kwestie hoogstwaar-
schijnlijk een stuver is, we hebben zelfs sterke aanwijzingen naar 
de identiteit van dit sujet. Reeds op zijn eerste vergadering viel mij 

op hoezeer hij zichtbaar leek te genieten van 
de immense standing die gepaard gaat met 
de functie van studentenvertegenwoordiger. 
Wij vroegen hem minder spannende broe-
ken te dragen op vergaderingen en trachtten 
zijn enthousiasme enigszins te kanaliseren. 
Toen het idee gelanceerd werd om ons als 
stuvers meer tussen de gewone studenten te 
mengen en zo de nodige voeling te krijgen 
met ons kiespubliek, wipte hij enthousiast op 
de kar. Iets te enthousiast, zo blijkt met de 
oprichting van zijn persoonlijke ‘Durf elkaar 
doen’-schaduwcampagne.”

Waarom hebben de flikken hem dan nog 
steeds niet te grazen genomen, nu zij over 
al deze informatie beschikken? “Als stuver 
bezit hij natuurlijk een zekere politieke on-
schendbaarheid, bovendien zou dit nare 
nieuws onze geloofwaardigheid als instituut 
veel schade kunnen toebrengen. Iets waar 
niemand beter van wordt. We hebben beslo-
ten een interne onderzoekscommissie op te 
richten die een rechtvaardig en discreet on-

derzoek zal voeren naar dit ongemakkelijke 
misverstand. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze manier tot 
een resultaat kunnen komen dat zowel voor de slachtoffers, als voor 
de GSR bevredigend zal zijn.  ■

de liegende reporter
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Reeds maanden teistert een mysterieuze aanrander de straten van Gent en zijn nietsvermoe-
dende kortgerokte, rijzig gebeende twintigjarige studentes. De politie staat machteloos. Vooral 
nu de winterslaap nadert en ze al haar middelen dient in te zetten op het uitschrijven van vol-
doende fietsboetes om de jaarlijkse kerstboom incluis feestje te bekostigen.  

Schamper ontmaskert Gentse aanrander

door Joost depotter

ELKAAR

concept: Joost depotter & michiel Geldof
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