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dE nIEuw

E CoPERnICuS oP zw
IER

Ruimtevaart is fake. Maar u heeft er 
geen idee van hoe moeilijk het is om de 
Gentse studenten daarvan te overtuigen. 
Al jaren ben ik maandelijks in alle facul-
teiten te vinden om mijn theorieën te ver-
kondigen en mijn pamfletten uit te delen. 
Ondanks al mijn moeite nemen ze mij 
nog steeds niet au sérieux. Het maakt mij 
moedeloos.

Toen ik vorige donderdag weer eens 
werd uitgelachen in studentenrestaurant 
De Brug om mijn bebloemde bermuda, 
besloot ik het over een andere boeg te 
gooien. Tot dan toe benaderde ik de stu-
denten enkel tijdens hun lesuren in de ge-
bouwen van de universiteit. Het werd tijd 
dat ik ze eens aansprak in een meer relaxte 
omgeving. Misschien zouden ze dan meer 
openstaan voor mijn theorieën.

Daarom – en eigenlijk ook omdat ik 
graag chocolademousse eet – ging ik naar 
de Dessertavond (07/03) van Filologica. 
Ik vertelde de aanwezigen dat ik € 1000 
gaf aan iedereen die mij beeldmateriaal 
van langer dan dertig minuten kon bezor-
gen van de maanlanding. Uiteraard kon 
niemand mij dit voorleggen en zo had 
ik nog genoeg geld op zak om diezelfde 
avond in te zetten op het Pokertoernooi 
(07/03) van de Vlaamse Geschiedkun-
dige Kring.

Bij de Blandino’s had ik niet zo veel 
succes, dus ging ik de volgende dag naar 
de Derdebachfuif (08/03) van de Vlaam-
se Levenstechnische Kring. De muziek 
stond er  te luid om te kunnen praten en 
het was er vrij donker, waardoor de stu-
denten mijn bordjes niet konden lezen. 
Zonde, want ze waren splinternieuw. Mijn 
oude werden een tijdje terug gestolen, 
hoogstwaarschijnlijk door die slinkse bur-
gies. Ik zakte af naar het Galabal (09/03) 
van de Vlaamse Technische Kring om ze 
te confronteren met hun snode plannen, 
maar de toegang werd mij geweigerd om-
dat ik geen avondkledij aanhad. Snobs!

De week erna hoopte ik meer geluk 
te hebben. Om het aangename met het 
sportieve te verenigen, deed ik mee met 
het jenever baseball (12/03) van het HI-
LOK. Het was een plezante avond, al heb 
ik door het vele hijgen niet echt kunnen 
uitleggen hoe de maanlanding in scène 
werd gezet. Op de Dirty Disney party 
(13/03) van de Vlaamse Geneeskundige 
Kring was er dan weer een probleem met 
mijn outfit. Ik had me verkleed als een 
sexy Shrek, maar werd er onmiddellijk 

de deur gewezen. Shrek is blijkbaar van 
Dreamworks en niet van Disney. 

Tijdens de club night (14/03) van het 
Erasmus Student Network kreeg ik de 
kans mijn Engels op te frissen en wat in-
ternationale bekendheid op te doen. Ik 
heb het grootste deel van de avond jam-
mer genoeg op het toilet doorgebracht, 
omdat de Sushiavond (14/03) van Tomo 
No Kai mij niet goed bevallen was. Mis-
schien houd ik het toch maar bij mijn 
pamfletten. ■

door nathalie dujardin
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Unief
2 Kort
3 Inhoudstafel
4 Edito 
4 Onderwijskort
5 Zweedse zusters 
                
6 Trouble in the privy parts
9 Van Rossem, Jean Pierre 
12  Mooiste plekjes 
13 Psychoanalyse 
16 In het kader van U
17 Erasmus & Achterklap 
 

Wetenschap
  
18 Allemaal beestjes 
20  Geniale mensenclub 
21 Wetenschap voor Dummies

cUltUUr
22 Cultuuragenda 
23 Film - en boekenkort
24 Rena Riot & Love Like Birds 
26 Nachtschade
28 I <3 Boy
29 Ford Madox Brown 

liegende reporter
30 Date eens een tijger 
31 Ge zult nog beloond worde

Na Tia Hellebaut en Kim Clijsters kondigt 
ook Jean-Pierre Van Rossem zijn come-
back aan.

Jean-Pierre Van Rossem
Als het jeukt, moet je krabben. Of 
misschien toch eens naar de dok-
ter gaan: soa’s zijn niet zeldzaam 
bij studenten.

Trouble in the privy 
parts

Moeders, houd uw zonen binnen! 
Oedipuscomplexen, anale fixaties... Of 
heeft psychoanalyse meer te bieden 
dan Freud?

Mythe van de 
psychoanalyse

Had je tien miljoen, wat zou jij dan 
doen? Een feestje bouwen in het 
Miljoenenkwartier!

Mooiste plekjes van 
Gent
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onderwijskort

Er was eens een Noorse God, Loki genaamd. Tijdens een wedden-
schap met enkele dwergen zette Loki zijn eigen hoofd in. Hij verloor. 
Toen de dwergen hem kwamen onthoofden, merkte Loki fijntjes op 
dat ze zijn nek niet mochten raken, want die was niet in de wed-
denschap inbegrepen. Loki en de dwergen bleven eeuwig redetwisten 
over de precieze scheidingslijn en Loki heeft zijn dierbare hoofd nog 
steeds.

Terwijl filosofen aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalweten-
schap blijven redetwisten over de rol van de wetenschapsfilosofie, 
verliezen psychologiestudenten hun tijd met het blokken van allerlei 
psychoanalytische syllabi. Nochtans bestaat er na meer dan honderd 
jaar nog steeds geen enkele wetenschappelijke evidentie voor de on-
zinnige theorieën van deze achterhaalde discipline. Het klopt dat er 
geen strikt criterium bestaat om wetenschap van pseudowetenschap 
te onderscheiden, net zoals er geen strikte scheidingslijn bestaat tus-
sen Loki’s nek en Loki’s hoofd. Toch is het onderscheid tussen de 
twee noodzakelijk. Zo niet, zou men evengoed een vakgroep Astro-
logie kunnen oprichten of studenten farmacie een ‘inleiding tot de 
homeopathie’ doceren.

Een andere schijnbare rechtvaardiging waarmee de aanhangers 
van de psychoanalyse graag schermen is dat hun theorieën ‘een an-
der denkkader bieden’. Daarin worden ze vaak bijgestaan door post-
moderne filosofen die stellen dat de critici van de psychoanalyse 
opgesloten zitten in hun eigen perspectief. Om de gevaren van zulk 
relativistisch denken aan te tonen, schreef wetenschapsfilosoof Maar-
ten Boudry bewust een geheel onzinnig opiniestuk vol postmoderne 
prietpraat (ook wel bekend als een Sokal-hoax). Hij stak er enkele 
verborgen hints in (zoals een verwijzing naar Harry Frankfurts On 
Bullshit). Eén van Boudry’s collega-filosofen trapte meteen in de val 
door het onzinartikel ‘een mooi stukje’ te noemen.

Er is maar één ding van belang: levert de methode betrouwbare 
kennis op? Elke andere verdediging is steeds een zwaktebod dat leidt 
tot eindeloze, irrelevante discussies. De methode waarmee de psycho-
analyse kennis vergaart is niet alleen fundamenteel onbetrouwbaar, 
ze is ook compleet uit de lucht gegrepen. Daarom verdient ze enkel 
nog een plaats als voetnoot in de geschiedenis van de psychologie. 
Aan de Angelsaksische universiteiten heeft men dat al lang begrepen, 
aan de UGent nog niet. Dat blijkt onder meer uit het vak ‘geschiede-
nis van de psychologie’ dat gedoceerd wordt door psychoanalyticus 
Filip Geerardyn en volgens psychologiestudenten vooral rond de fi-
guur van Sigmund Freud draait (nochtans geheel in tegenstelling tot 
de omschrijving op de studiefiche).

Daarom trok Schamper naar de Faculteit Psychologie en Pedago-
gische Wetenschappen met de vraag waarom de psychoanalyse daar 
nog steeds zo sterk aanwezig is. Het relaas leest u in een tweedelige 
reeks, waarvan u het eerste deel verderop in deze Schamper vindt. ■

es Hoger onderwijs in het VK: gekend voor 
klinkende namen als Oxford en Cambridge, maar 
vooral voor zijn torenhoge inschrijvingsgelden. 
Terwijl in ons land enkele weken geleden de dis-
cussie woedde over de verhoging van de huidige 
(schamele) 600 euro, telt een Britse student voor 
een jaar studeren al snel meer dan 3000 pond (ofte 
ongeveer 3500 euro) neer. Na een bepaling in het 
Britse Lagerhuis besloten 46 universiteiten dat be-
drag nog te verhogen naar een duizelingwekkende 
9000 pond in 2012. Bedragen die leiden tot levens-
lange hypotheken en leningen. Enkele Britse stu-
denten gingen daar op een creatieve manier mee 
om: ze verlieten de UK en gingen freeriden in lan-
den zoals de Verenigde Staten en China. Ook onze 
noorderburen zijn populair bij de Britten: aan de 
universiteit van Maastricht werd de laatste jaren 
een opmerkelijke stijging van 18 Britse studenten 
in 2008 naar 255 in 2011 vastgesteld. En dat terwijl 
de situatie enkele jaren geleden net omgekeerd was: 
Groot-Brittannië was een aantrekkelijk en prestigi-
eus land om te gaan studeren. Motieven voor deze 
trend zijn logisch, geld is de cruciale factor. Maar is 
het gevaar niet dat deze evolutie zal leiden tot een 
braindrain in Engeland? Veel van deze studenten 
blijven immers na hun studies in het land waar ze 
gestudeerd hebben. 

Aan de Maastrichtse universiteit ziet men geen 
graten in de tendens. Volgens de rector helpen 
Britse studenten, die dus het Engels als moedertaal 
hebben, het niveau hoog houden. Of dit alles zal 
leiden tot minder plaatsen voor inlandse studen-
ten, zal de toekomst moeten uitwijzen. ■

foto: straighter line

door Pieter van nuffel



zweedse 
zusters
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UGent

Uppsala

Deze duistere wintermaanden zijn het ideale moment om een lichtje op te steken bij onze 
Zusterunief in het Hoge Noorden en elkaars werkwijze onder de loep te nemen.  De GSR en het 
FK achtten de tijd rijp voor een retourtje Uppsala Universitet. 

In 2008 sloot de UGent een partnerschap 
met de universiteiten van Groningen, Göttin-
gen en Uppsala. Die is in de eerste plaats van 
educatieve aard, maar ook op andere vlakken 
wordt er samengewerkt. Zo werd er in sep-
tember een sportevenement georganiseerd 
met deelnemers uit de vier universiteiten. 
Daar bleek de wederzijdse interesse verder te 
reiken dan speeches en sport. Vooral Uppsala 
was vragende partij om eens de koppen bij el-
kaar te steken en zich te buigen over de wer-
kingsverschillen. 

swedish design

Het systeem van onze Zweedse Zusteruni-
versiteit wijkt behoorlijk af van het Belgische. 
Zo vinden de studenten onderkomen in 13 
Nations. Tot welke Nation je behoort, is —in 
tegenstelling tot wat men zou verwachten—, 
niet studie- maar regiogebonden. Elke Nation 
heeft haar eigen Therminal, veelal imposante 
herenhuizen voorzien van resto’s, bibliothe-
ken, fuifzalen en andere levensnoodzakelijke 
studentenvoorzieningen. Opvallend is het ge-
brek aan samenwerking tussen de Nations. 
Zo hoor je in elk huis wel hemelse gezan-
gen weerklinken, maar geen mens die eraan 
denkt om samen één groot koor te vormen. 
Het Kuratorskonventet, zeg maar het Zweed-
se equivalent van ons FK, heeft in de eerste 
plaats een overkoepelende functie, niet zozeer 
een ondersteunende. Het Kuratorskonventet 
wordt gefinancierd door de Nations zelf, ter-
wijl het FK de verschillende faculteiten juist 

wat extra zakcentjes toestopt. Als er gezeurd 
moet worden bij de rector of als er strubbe-
lingen zijn met de stad, dan vertegenwoordigt 
het Konventet de dertien Nations, maar van 
echt studentikoze zaken blijven ze af. Al kan 
daar — wegens een goed Gents voorbeeld — 
op termijn wel wat verandering in komen. 

De bottom-upstructuur keert overal terug. 
Hoewel de faculteiten zelf weinig inspraak 
hebben in het universitaire bestuur, zijn er 
wel sectieraden. De verkozenen in die raden 
zijn politiek gekleurd, al haalt de neutrale stu-
dentenpartij steevast de meeste stemmen. Het 
democratische gehalte van die verkiezingen 
moeten we enigszins nuanceren: van de 24 
000 stemgerechtigden kleurt een luttele 6% 
effectief een bolletje. De leden zijn meer ge-
interesseerd in het studentenmagazine dan in 
het eigenlijke bestuur. Om de objectiviteit te 
bewaren gaan we hier niet verder op in.

euro’s versus kronen

Wij Belgen kunnen een puntje zuigen 
aan de professionalisering van het Kurators-
konventet, de sectieraden en zelfs van het 
studentenmagazine. Niet verwonderlijk: de 
bedragen die hen ter beschikking staan, zijn 
immers niet vergelijkbaar met het schamele 
inkomen van de Gentse studenteninstellin-
gen. Vaak stoppen studenten die een functie 
uitoefenen een jaar met studeren om zich 
voltijds (en betaald) te smijten op hun man-
daat. Nu de discussie over het al dan niet ver-
hogen van de inschrijvingsgelden weer eens 

de kop opsteekt, is het geen slecht idee om de 
Zweedse studiefinanciering te bekijken. Stu-
denten krijgen per maand een bepaald bedrag 
ter beschikking, waarmee ze pogen rond te 
komen (studiemateriaal, huur, voeding,  en-
zovoort). Na de studies moet die lening wor-
den terugbetaald. De periode waarover de 
terugbetaling verloopt, wordt bepaald door 
de individuele financiële mogelijkheden van 
de (ex-)student. De visie achter dit systeem is 
dat elke jongere, ongeacht zijn of haar thuis-
situatie, de kans moet krijgen om te studeren 
en volledig onafhankelijk kan zijn van de ou-
ders. Het gelijkekansenbeleid is er zodanig in-
geburgerd dat zelfs genderquota’s al jarenlang 
geen probleem meer zijn. 

oPen-minded

Mits de nodige medewerking van de 
Dienst Internationalisering zullen er in de 
toekomst soortgelijke initiatieven volgen. 
De meerwaarde van een dergelijke uitwisse-
ling ligt niet zozeer in de vergelijking van de 
alcoholsmaak of van feestjes (die in Uppsala 
blijkbaar een pak ordentelijker verlopen). De 
vraag is echter hoe anderen omgaan met ge-
lijkaardige problemen (zoals huisvesting en 
communicatie). Veelal lijken bepaalde histo-
risch gegroeide zaken immers volkomen lo-
gisch, tot we ze eens door een vreemde bril 
bekijken.  Durf — anders — denken! ■

door lieselot le comte



Trouble in The privy parTs
“Eerst blabla, dan boemboem.” Mieke Vogels hurkte in 2001 tot kleuterniveau om op het belang van 
veilige seks te wijzen, in 2012 kennen soa’s als chlamydia of hiv een steeds toenemende groei. Een 
rondleiding door soa’s in lagergelegen heuvels en krochten.

door lise eelbode

Seksueel overdraagbare aandoenin-
gen, beter gebekt ‘soa’s’, verwijzen naar 
infectieziektes veroorzaakt door bacteri-
en, virussen, schimmels of parasieten die 
opgelopen worden door seksueel contact. 
Het meest aanwezig zijn chlamydia, go-
norroe, genitale wratten of syfilis. Hepa-
titis B, hiv of herpes komen veel minder 
voor bij de algemene bevolking. Met wel-
ke soa je opgezadeld wordt, hangt deels 
af van de groep waarin je zit: chlamydia 
en genitale wratten zitten eerder in een 
heteroseksuele groep, syfilis en gonor-
roe zitten dan weer vooral bij homosek-
suele mannen. Met de overdrachtswijze 
van de soa heeft die verspreiding weinig 
te maken. Sandra Van den Eynde, be-
leidsmedewerkster seksueel overdraagba-
re aandoeningen bij Sensoa, legt uit: “Om 
syfilis te krijgen, heb je bijvoorbeeld con-
tact nodig met de vloeistof uit de zweer. 
Of daar nu heteroseksueel of homoseksu-
eel gedrag aan vooraf gaat, maakt eigen-
lijk niet uit. We zien wel dat syfilis meer 
circuleert in homoseksuele groepen. Die 
soa blijft daar redelijk afgescheiden van 
de heteropopulatie, omdat ze voorname-
lijk binnen de homoseksuele groep wordt 
doorgegeven.”    

chlamydia, het PoPulaire 
kindJe van de klas

Begin februari meldden verschillende 
kranten de opmars van chlamydia in Bel-
gië, waarmee één op de twintig jongeren 
tussen vijftien en vijfentwintig jaar be-
smet is. Meer dan de helft van de soa’s bij 
Belgische vrouwen blijkt chlamydia, bij de 

mannen is dat 28%. Ook de studentenart-
sen van de UGent bevestigen de opmars 
van het beestje bij studenten. Vrouwen 
krijgen doorgaans geen of slechts flauwe 
klachten bij chlamydia, wat de ziekte ui-
teraard meer kans geeft om zich onge-
merkt te verspreiden. Mannen hebben in 
de helft van de gevallen wel klachten: een 
branderig gevoel bij het plassen, afschei-
ding uit de jongeheer of pijn in de Bal-
zac. Chlamydia is perfect te behandelen, 
maar houdt voor vrouwen wel een kleine 
kans op verminderde vruchtbaarheid in. 
Van den Eynde legt uit: “Op dit moment 
bestaat er best wel wat discussie in het 
wetenschappelijk veld over wat die kans 
werkelijk zou kunnen zijn. Wat wij erop 
zeggen, is: kijk, het kan problemen geven 
bij het zwanger raken. Het is niet alleen 
onvruchtbaarheid an sich die je moet be-
kijken, maar zeker ook buitenbaarmoe-
derlijke zwangerschappen, die ook een 
gevolg kunnen zijn.”   

Het aantal diagnoses van chlamydia is 
bijna verdriedubbeld op tien jaar tijd. Die 
opmars is volgens Van den Eynde deels 
te verklaren door het feit dat er betere, 
gevoeligere tests op de markt gekomen 
zijn en dat meisjes ook vaker gescreend 
worden op chlamydia. Van den Eynde: 
“Tegelijkertijd blijft chlamydia toch wel 
heel sterk toenemen en is er een vermoe-
den dat er nog heel wat niet gediagnosti-
ceerde chlamydia in de jongere doelgroep 
circuleert. Er is een soort unawareness , 
een niet gesensibiliseerd zijn over het ge-
geven dat chlamydia wel degelijk circu-
leert in een heteroseksuele groep. Dat is 
wat misschien een verklaring zou kunnen 

geven voor die stijging: dat het weglaten 
van een condoom binnen een seksuele 
relatie redelijk ‘onoplettend’ gebeurt. Het 
condoom wordt eerder als een fait divers 
weggelaten eens je één of twee maanden 
een seksuele relatie hebt met iemand, en 
er wordt niet getest. Dat is een uitgelezen 
scenario voor chlamydia, aangezien chla-
mydia asymptomatisch is en je het dus 
kan doorgeven zonder dat je het beseft. 
Dat zou dus mogelijks kunnen verklaren 
waarom chlamydia zo vlotjes wordt door-
gegeven in die doelgroep. Via routine-
onderzoeken wordt chlamydia dan toch 
gevonden.”

genitale wratten of het 
humaan PaPilloma virus

Genitale wratten — tevens een uitste-
kende manier om de eetlust te doen ver-
dwijnen via een simpele google-search 
– komen voor op en rond de geslachts-
organen en de aars. De wratjes zijn pijn-
loos, maar jeuken wel, en lijken volgens 
informatieve websites op “piepkleine 
bloemkooltjes”. Ze kunnen meer of min-
der zichtbaar zijn. Na ongeveer anderhalf 
jaar begint het lichaam automatisch af-
weerstoffen aan te maken om de onuitge-
nodigde gasten de deur uit te schoppen. 
Het lijkt een uitstekend excuus om het 
gênante doktersbezoek te vermijden en al 
krabbend het verdwijnen van de wratten 
af te wachten, ware het niet dat sommige 
types van genitale wratten het risico ver-
hogen op baarmoederhalskanker en anale 
kanker. Ook wie de wratjes niet wil doen 
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uitgroeien tot reuzenwratten, klopt best 
eens bij een dokter aan.

Sandra Van den Eynde geeft tekst en 
uitleg bij de gevaren van genitale wratten: 
“Humaan Papilloma Virus of HPV is een 
verzamelnaam voor alle types. Eén type is 
ook het type dat wratten geeft die je op je 
hand of voetzolen kan krijgen. Dat is ook 
HPV, maar is natuurlijk niet seksueel over-
draagbaar. De types waar wij op focussen 
en die seksueel overdraagbaar zijn, dat zijn 
types 6 en 11. Dat zijn de laag-risicogroe-
pen, omdat er geen cancerogene gevolgen 
aan verbonden zijn. Je krijgt er dus geen 
kanker van, maar ze uiten zich via symp-
tomen als genitale wratten. De types 16 
en 18 zijn de hoog-risicogroepen, waar je 
baarmoederhalskanker van kan oplopen. 
Jonge meisjes van 13-14 jaar worden nu 
via schooltoezicht gevaccineerd  tegen de 
vier types. Daarmee zal je dus niet alleen 
de kans op baarmoederhalskanker bestrij-
den, maar ook de genitale wratten.”

hiv

Hiv, voluit human immunodeficiency 
virus, is het virus dat verantwoordelijk is 
voor het ziektebeeld aids. Dries (dit is niet 
de echte naam van de geïnterviewde) is nu 
23 en werd in februari 2010 met hiv gedi-
agnosticeerd: “Sinds ik 16 was, liet ik mijn 
bloed elk jaar testen, omdat ik net klier-
koorts had gehad en mijn bloed sowieso 
regelmatig moest controleren. Toen ik 18 
was en m’n eerste vriendje had, liet ik soa’s 
er gewoon bij testen. Twee jaar geleden is 
uit zo’n routinecontrole dan plots gebleken 
dat ik hiv had. Ik heb lange tijd niet gewe-
ten hoe ik het heb opgelopen, want ik heb 
nooit onveilige seks gehad. Ik ben pas on-
langs te weten gekomen hoe het gebeurd is. 
Toen ik samen was met mijn eerste vriend-
je, was hij blijkbaar al sero. Waarschijnlijk 

is er ooit eens een condoom gescheurd, 
waardoor hij mij per ongeluk geïnfecteerd 
heeft. Hij is zelf maar een maand of twee 
nadat wij samen waren te weten gekomen 
dat hij sero was, en heeft dat nooit aan mij 
verteld. Tot onlangs.”

Hiv behoort niet tot de meest voorko-
mende soa’s in België, maar is vooral in de 
homowereld toch niet te onderschatten 
aanwezig. In 2010 werden 3,3 hiv-diagno-
ses per dag genoteerd in België, wat een 
stijging van 5,5% in vergelijking met 2009 
betekende. 91% van die diagnoses werd ge-
steld bij mannen en bij 8 op de 10 gevallen 
gebeurde de overdracht via homoseksuele 
contacten. In totaal werden in 2010 11.984 
hiv-patiënten behandeld in België. Die be-
handelingen kunnen de activiteit van het 
virus wel onderdrukken, maar niet ver-
nietigen. Dries: “Ik heb een volledig jaar 
zonder medicijnen doorgemaakt, zonder 
enige vorm van aftakeling. Ik ben eigen-
lijk seropositief verklaard nadat ze twee 
maanden lang mijn bloed hebben getest. 

De eerste test was positief, maar de vol-
gende twee testen die ze doen, ter verifi-
catie, waren dan negatief, waardoor ze mij 
in een ‘schemerzone’ gezet hebben. Tot op 
de dag van vandaag ben ik dus niet 100% 
zeker dat ik seropositief ben. In het jaar dat 
ik geen medicatie nam, zagen ze ook geen 
aftakeling, wat heel vreemd is. Vorig jaar 
had ik wel weer een reactie op die klier-
koorts van een paar jaar geleden, en toen 
hebben ze mij preventief onder medicatie 
gezet. Ik neem nu elke dag één pil om zo-
gezegd het virus te onderdrukken, als het 
er al zou zijn. Ze weten wel dat die medica-
tie werkt, maar ze weten niet op welk virus 
het werkt. “

Op de vraag of de diagnose het moei-
lijker heeft gemaakt om een relatie met 
iemand aan te knopen, antwoordt Dries: 
“Ik vind het niet moeilijker dan daarvoor. 
Ik heb nog maar één relatie gehad, en ik 
ben niet het type dat met jan en alleman 
in bed duikt (lacht). Ook al heb ik hiv, dat 
verandert daar niets aan. Het is wel een 
extra stapje dat je moet nemen, maar het 
is ook een stuk eerlijkheid hé. Zoals ik al 
zei: ik neem pillen en ze vinden ook niets 
meer in mijn bloed. Dat betekent ook: als 
ik al seks zou hebben met iemand, en er 
zou een ongelukje gebeuren, dan is de kans 
dat de ander besmet raakt miniem. Het is 
natuurlijk wel een schok voor die andere 
persoon, maar als je alles kan uitleggen en 
het volledige verhaal doen, dan komt het 
toch nog positief uit.”

Praatvrees

Dat studenten met soa’s dat niet van de 
daken schreeuwen, werd duidelijk toen in 
het kader van dit artikel getuigenissen ge-
zocht werden. Wie al toegaf een soa gehad 
te hebben, wou daar niet per se over ge-
tuigen. Van den Eynde bevestigt die 

lees verder 
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taboesfeer: “Soa’s zijn voornamelijk zeer ver-
velende dingen om te hebben. Hiv is intussen 
aan het evolueren naar een chronische aan-
doening. Wanneer je via een seksueel contact 
een chronische aandoening kan krijgen, dan 
is dat eigenlijk best wel erg. Een heel aantal 
van de virale soa’s zitten ook mee in dat ver-
haal, zodat eens je die oploopt, je ze bij wijze 
van spreken voor de rest van je leven hebt. 
Dat is zeer vervelend en daar schamen men-
sen zich om. Maar ook als ze chlamydia heb-
ben, wat eigenlijk prima te behandelen is en 

waar weinig symptomen mee samenhangen, 
schamen ze zich. Dat is omdat het te maken 
heeft met seks, en mensen nogal beschaamd 
zijn om daarover te praten.”

Ook Dries hangt zijn diagnose niet aan 
de grote klok: “Ik vertel het sowieso niet. Ik 
vertel het enkel wanneer ik daar zin in heb, 
wanneer ik voel dat het moet, wanneer ik voel 
dat dat mijn verantwoordelijkheid is of wan-
neer ik iemand vertrouw. Maar het is niet dat 
ik daar mee te koop loop. Al zeker niet omdat 
ik vind dat dat niets verandert aan wie ik ben, 

of wat ik doe. Ik ben 
nog altijd dezelfde 
persoon als vier jaar 
terug, met dezelfde 
gebreken en dezelfde 
positieve kanten … In 
feite doet dat er voor 
mij niet toe. Het is al-
tijd wat risky om dat 
te vertellen, en ik pro-
beer ook zo weinig 
mogelijk publiekelijk 
daarover te praten. 
Omdat ik denk: dat is 
gewoon mijn zaak, en 
zolang je geen halve 
liter van mijn bloed 
drinkt of zo, is er geen 
probleem voor jou, 
dus moet je er je ook 
niet mee bemoeien. 
Het is inderdaad niet 
altijd makkelijk om 
het te vertellen.”

S am e n h an g e n d 
met de moeilijkheid 
om over soa’s te pra-
ten, is het gegeven dat 
bepaalde diagnoses 
niet licht verteerbaar 
zijn. Zo geeft Dries 
toe dat de diagnose 
met hiv een impact 
op hem gehad heeft: 

“Ja, mijn leven is veranderd. Ik ben een stuk 
van mijn zelfvertrouwen kwijt. En ik had 
daarvoor geen al te groot zelfbeeld. Het is 
soms heel moeilijk om daar constant mee ge-
confronteerd te worden. Ik word er namelijk 
iedere dag mee geconfronteerd op het uur dat 
ik mijn pil moeten innemen. Ik moet om de 
zes maanden naar het ziekenhuis. En ook al 
hang je het niet aan de grote klok, toch is dat 
heel ambetant, als je moet zeggen tegen je col-
lega’s of tegen je medestudenten ‘die dag ben 
ik er niet, ik moet naar het ziekenhuis’ – ‘ah, 
wat is er?’. En dan zeg ik meestal gewoon ‘con-
trole’, maar dan denk je in je achterhoofd ‘ah 
damn, waarom moet dit allemaal?’. Dus het is 
niet gemakkelijk. Mijn leven is dus wel ver-
anderd, maar niet echt in positieve zin. Het is 
niet dat ik er sterker uitgekomen ben of zo. Ik 
weet dat eigenlijk niet. Ik zal daar misschien 
over vijf jaar mee lachen, maar nu is dat nog 
allemaal wat woelig.”

Zet ‘em oP

Wie liever geen ongenode gasten op be-
zoek krijgt, kan zich op voorhand verdedi-
gen tegen soa’s via het reeds bekende recept: 
gebruik een condoom. Ook orale seks houdt 
een zeker risico in. Sensoa raadt dan ook aan 
om gebruik te maken van een condoom of 
een beflapje — dat laatste kan met enig knut-
selwerk uit een condoom geknipt worden. 
Wanneer die rubbersmaak niet echt je ding is, 
laat jezelf en je partner dan testen voor je het 
condoom weglaat. Tegen hepatitis B kan je je 
inenten, maar om andere soa’s te vermijden, 
trek je toch best dat rubbertje aan. Je privates 
zullen je dankbaar zijn. ■

Meer weten over andere soa’s zonder op al 
te expliciete foto’s te stuiten via Google? www.
sensoa.be is uw vriend.
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U besliste na de staking in december om 
opnieuw een politieke partij op te richten. 
Waarom?

“Uit grote onvrede met de manier waarop 
onze politici de economie aanpakken. Je hoeft 
geen groot econoom te zijn om te begrijpen 
dat als er overal bezuinigd wordt, er minder 
geconsumeerd en geproduceerd zal worden, 
er mensen afgedankt moeten worden en dat 
je in een vicieuze cirkel terechtkomt.” 

Als dat inzicht zo evident is, hoe komt het 
dan dat Europa net zulk een beleid voert?

“Europa is de speelbal geworden van Mer-
kel die enorme schrik heeft van inflatie. De 
ECB drukt vier procent meer geld om de in-
flatie op twee procent te houden. Men vergeet 
één ding: als er meer geld in omloop is én de 
omloopsnelheid van het geld daalt, is het niet 
zo dat het algemeen prijspeil even snel zal 

stijgen als de geldhoeveelheid (JPVR schrijft 
snel de Fishervergelijking op een blad papier, 
n.v.d.r.). Waarom men het dus doet, snap ik 
niet. Men trekt Europa in een negatieve spi-
raal.”

Is er dan geen begrotingscontrole no-
dig?

“Jawel, maar waarom moet het begrotings-
tekort mordicus op 2,8 procent gehouden 
worden? De rentesneeuwbal begint immers 
maar te rollen bij een tekort van 5 procent. 
Onze politici moeten trouwens eens op een 
degelijke manier leren berekenen hoeveel 
er nodig is. België had berekend dat er 11,3 
miljard bespaard moest worden volgens een 
economische groei van 0,8 procent, maar dit 
is foutief: volgens mijn berekeningen zal dat 
-1,1 procent zijn. Er is dus nog 3,5 miljard 
extra nodig. Daarbij komt nog dat de staat 1 

miljard voor de Arco-affaire moet terugbeta-
len.”

Waar halen we die extra miljarden nog 
vandaan?

“Men durft een aantal maatregelen die zich 
opdringen niet door te voeren. Waarom durft 
men niet een vermogensbelasting op immo-
biliën in te voeren voor alle tweede, derde of 
zelfs vierde woningen? De grootste Belgische 
bedrijven maken 57 miljard winst en betalen 
daarop gemiddeld 5 procent belasting. Die 
grote bedrijven durven ze ook niet te raken. 
Een doorsnee kmo betaalt gemiddeld 27 pro-
cent en heeft het verdomd lastig, maar kmo’s 
worden dan wel door een type zoals John 
Crombez met de vinger ge-
wezen omdat ze allemaal 
zouden frauderen. 
Maar een kmo die 

Jean-pierre van rossem  
betreedt opnieuw de politieke arena

de economie, de politiek, het universitair onderwijs en de mens: alles loopt fout

“Vive la république d’Europe” riep Van Rossem als vurige volksvertegenwoordiger voor ROSSEM 
bij de eedaflegging van koning Albert II. Deze kreet is negentien jaar later niet meer te horen, maar 
de politiek wenkt wel opnieuw.    

lees verder 

door Pieter van nuffel & davy verbeke
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niet fraudeert, kan gewoonweg niet overle-
ven met de krankzinnige belastingvoeten die 
wij hebben. De Laffer-theorie stelt duidelijk 
dat het verlagen van belastingvoet meer in-
komsten kan opleveren. België behoort bij de 
trieste top in Europa, maar het blijft uit den 
boze om een belastingverlaging te overwe-
gen.” 

De belastingvoet naar beneden en alle 
achterpoortjes en ontwijkingsmechanis-
men eruit?

“Inderdaad. De fiscale fraude is nog tien 
keer erger dan ze zich inbeelden. Ik heb twaalf 
jaar in die monde haute finance vertoefd. Het 
is onvoorstelbaar hoeveel geld er in het bui-
tenland zit.” 

Volgens Keynes zijn besparingen in cri-
sistijd nefast. Maar om een Keynesiaans an-
ticyclisch beleid te hebben, zouden lidstaten 
ook moeten besparen in tijden van econo-
mische hoogconjunctuur. Politieke partijen 
hebben daar echter geen incentive toe. Zou 
de Europese Unie dit moeten opleggen?

“Dat had ze vroeger inderdaad moeten 
doen. Ik ben het eens met de spaarparadox 
van Keynes. Overmatig sparen is ongezond. 
Mensen stellen nu hun consumptie van duur-
zame goederen uit en de overheidsbesparin-
gen stijgen abnormaal. Je moet de mensen 
ervan overtuigen dat sparen nu weinig nut 
heeft omdat de inflatie meer bedraagt dan de 
2,5 procent die je krijgt op een spaarboekje. 

Ik ga echter niet akkoord met de stelling van 
Keynes dat in crisistijd de subsidies moeten 
toenemen. Dit is wel zo in tijden van con-
juncturele crisis, maar niet tijdens langdurige 
structurele crisissen zoals nu. De neo-Keyne-

siaan Axel Leijonhufvud zegt dat de huidige 
Amerikaanse en Europese economie zich out 
of the corridor bevindt. Het systeem van groei 
dat bepaald is door multiplicator en accelera-
tor werkt niet meer. Er is maar één middel om 
zo’n structurele crisis te doorbreken: de staat 
moet zelf beginnen produceren op zo’n ma-
nier dat de activa stijgen, zonder dat de schul-
den stijgen.” 

Hoe wilt u deze visie met uw politieke 
partij in de praktijk omzetten?

“Geen enkele partij houdt zich momen-
teel bezig met het fundamentele probleem dat 
jonge mensen geen huis meer kunnen kopen 
zonder hulp van hun ouders. Daarom stel 
ik voor dat de overheid in vier jaar tijd 200 
000 sociale woningen bouwt die bestemd zijn 
om te verkopen. Om dit te financieren biedt 
een holding 4,5 procent interest. Zo halen we 
acht miljard op dat momenteel bij de banken 
staat te rotten. Die huizen worden verkocht 
aan 12,5 procent winst, dus de staatsschuld 
stijgt niet. 200 000 werklozen krijgen een job 
en een groter inkomen, injecteren zo koop-
kracht in de economie en dit wordt de accele-
rator die onze economie doet aanslaan. Voor 
mij is dit de enige oplossing die weer perspec-
tief biedt.”

it’s the economy, Bart

Als dit plan volgens u de enige mogelijke 
oplossing is, kreeg u dan geen gehoor bij be-
paalde partijen of politici?

“Ik had gehoopt om de N-VA, die opposi-
tie voert, hieraan te laten meewerken, maar 
ze weigerden. Als ik met Bart De Wever con-
tact opneem, antwoordt hij enkel dat hij al een 
economisch programma heeft. Sta me toe me 
vragen te stellen bij zijn intellect. Hij weet ab-
soluut niets van economie af en hij heeft en-
kel de micro-econoom Muyters in de rangen, 
maar geen enkele macro-econoom. De Wever 
heeft goed gescoord met het communautaire, 
maar het zou me niet verwonderen als hij 
meer dan de helft van zijn 27 zetels verliest. In 
2014 zullen de economische uitdagingen pri-
meren en daar bied ik een antwoord op.” 

Zal een zuiver economisch programma 
voldoende zijn om de kiezer te lokken of 
bent u van plan een volledig programma op 
te stellen?

“Uiteraard heb ik ook ideeën over andere 
problemen in onze maatschappij, maar ik ben 
vooraleerst een macro-econoom. Ik heb veel 
gebreken, maar dat ik macro-economie ken, 

daarvan ben ik overtuigd. Ik merk dat op tien 
dagen tijd een hele hoop mensen hun steun 
betuigd hebben op onze facebookpagina. 
Voorwaarde om te slagen is wel dat we niet 
geboycot worden. Zo vertelden enkele jour-
nalisten me al dat enkelen me liever uit de 
media willen houden.”

U had een oproep gedaan aan macro-
economen om zich bij uw partij te voegen. 
Al veel respons gehad?

“Tjah, wie hebben we van waardevolle 
macro-economen? We hebben Geert Noels, 
Ivan Van De Cloot en Paul De Grauwe. Als 
ik praat over mijn out-of-the-box oplossingen 
geeft Noels mij gelijk, maar daarom gaat hij 
zich nog niet aansluiten. Die mensen zijn bo-
vendien al gebonden aan andere engagemen-
ten.”

Wie wilt u dan nog aantrekken?
“Ik weet zeker dat ik geen BV’s erbij wil. 

Ik hoop op enthousiaste mensen uit het volk, 
maar voorlopig is er nog geen witte raaf op-
gestaan. Een associatie aangaan met Jean-
Marie Dedecker zegt me niet veel. Lode 
Vereeck lijkt mij anderzijds wel een bekwaam 
man omdat hij een van de enigen in het parle-
ment is die rationele redeneringen opbouwt. 
Ik zoek trouwens ook nog een charismatisch 
persoon om deel te nemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Antwerpen. Ik wil al een 
eerste prik geven aan De Wever om hem te 
laten weten dat hij verkeerd bezig is.” 

U bent technocratisch en republikeins 
ingesteld. Wat zou u van een technocratie 
vinden waarbij het volk via referenda wordt 
geraadpleegd?

“Ik ben absoluut voorstander van referen-
da, maar je kan een land niet besturen als je 
dit dagelijks moet houden. Je zou dit wel kun-
nen toepassen als je aan iemands bekwaam-
heid twijfelt. Zo stel ik mezelf de vraag of het 

“de absolute verkleute-
ring is binnengeslopen in 
het universitair onder-
wijs.  Het hele systeem zou 
moeten veranderen.”

“Geen enkele partij houdt 
zich bezig met het fundamen-
tele probleem dat jonge men-
sen geen huis meer kunnen 
kopen zonder hulp van hun 
ouders”

www.schamper.ugent.be
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wel verantwoord is om bijvoorbeeld de por-
tefeuille economie te geven aan Johan Vande 
Lanotte (is jurist, n.v.d.r.).” 

kleuteronderwiJs 

U schrijft nog altijd thesissen voor stu-
denten. Gaan die vooral over economie?

“Ik hou me bezig met fysica, ingenieurs-
wetenschappen, economie, maar ook bij-
voorbeeld criminologie. Hoewel ik er minder 
schrijf dan vroeger, doe ik dit nog altijd heel 
graag. Je leert bij, blijft attent en dwingt jezelf 
om de nieuwste theorieën te onderzoeken.”

Heeft u als ervaren buitenstaander be-
paalde bedenkingen bij het huidig univer-
sitair onderwijs?

“Het niveau van de sociale wetenschappen 
is lamentabel. Ik steiger als ik zie wat voor 
achterhaalde economische nonsens men nog 
doceert. Bovendien verloedert de wijze van 
examinering. Openboekexamens zijn een te-
ken aan de wand. Een multiple choice examen 
peilt enkel naar details. Wetenschap moet 
toch dingen proberen te verklaren? Het is als-
of de absolute verkleutering is binnengeslo-
pen in de universiteiten. (Ironisch) Drie maal 
gebuisd? Geen enkel probleem. Heb je liever 
je examens gespreid? Komt in orde. Iedereen 
wil nu universiteit doen, maar verdient later 
veel minder dan een loodgieter, elektricien, 
bakker of beenhouwer. Als statussymbool is 
een universitair diploma niets meer waard. 
Het hele systeem zou moeten veranderen.” 

Hoe ziet u de relatie tussen onderwijs en 
maatschappij? Wordt er met betrekking tot 
economie een te beperkte selectie aangebo-
den?

“Auteurs zoals Paul Bahran, Paul Sweezy, 
Maurice Dobb of Joan Robinson worden 
weinig of niet gedoceerd terwijl die wel be-
langrijke inzichten hebben opgeleverd. Alles 
wat ook maar enigszins uit Marxistische hoek 
kwam, zat politiek fout, dus bleef men maar 
bij burgerlijke economie. Terwijl die werken 
ook zuiver politiek vooringenomen zijn. Ik 
stel ook vast dat men wel graag cursussen ma-
nagement onderwijst. Dat is toch geen weten-
schap meer?” 

Het is logisch dat sociale woningen bou-
wen als remedie tegen crisissen niet tot in 
het oneindige kan worden herhaald. Kan 
een economie zonder groei theoretisch ge-
zien bestaan?

“Economie heeft altijd groei nodig. Een 
land waarvan de groei stopt, is ten dode op-
geschreven. Je hebt op lange termijn een sys-
tematische verhoging van de productiviteit 
nodig om niet uit de wereldmarkt weggecon-
curreerd te worden en een wereldmodel zon-
der concurrentie is een illusie. Het is enkel 
betreurenswaardig dat de grote monopolies 
en oligopolies weglopen met 90 procent van 
de winst, terwijl ze een relatief klein deel van 
de arbeidsbevolking tewerkstellen.” 

Een van uw doelen voor u sterft is te we-
ten te komen waarom het altijd de ‘smeer-

lappen’ zijn die de hoogste posities in de 
maatschappij innemen. Hebt u het al uitge-
dokterd?

“Het is onvoorstelbaar. Mensen met een 
totaal gemis aan scrupules krijgen de hoog-
ste posten te pakken. Dan heb ik het niet over 
politici, maar wel over bedrijfsleiders. Als sof-
tie kan je het nooit waarmaken als CEO. Het 
bankwezen spant de kroon. Wat daar de crisis 
veroorzaakte, is wraakroepend. Het was deels 
onkunde omdat ze gewoonweg niet wisten 
wat voor rommel ze kochten, maar ook die 
ongebreidelde greed speelde een rol. Ik snap 
niet hoe bankiers hier nog altijd kunnen spe-
culeren met spaardeposito’s. Short selling is de 
basis van massa’s ellende, maar België maakt 
het wel weer mogelijk.” 

Wordt u er nooit defaitistisch van?
“Je moet blijven hopen. We moeten niet al-

tijd pessimistisch zijn. Maar wel wakker zodat 
we zien wat er gaande is.” ■

“Ik heb veel gebreken, maar 
dat ik macro-economie ken, 
daarvan ben ik overtuigd.”
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de mooiste plekjes van Gent

Het Miljoenenkwartier is een verzameling imposante huizen tussen de Sterre, de 
Zwijnaardsesteenweg en de spoorweg, allemaal gebouwd met maar één doel voor ogen: toe-
vallige passanten overdonderen. En de buren overtroeven natuurlijk.

Toch is het lang niet bon ton geweest om op dit stukje grond te 
wonen. Oorspronkelijk maakt het deel uit van het dorpje Sint-Pieter-
saalst, bewoond door kleine tuinders. In de 19de eeuw kent de stad 
Gent echter een enorme groei en breidde ze haar gebied steeds ver-
der uit. Het Miljoenenkwartier moet, volgens die eind 19de-eeuwse 
stadsplannen, een gebied met kazernes worden. Dat zie je nog steeds 
weerspiegeld in straatnamen als ‘de Krijgslaan’ of ‘de Vaderlandstraat’, 
maar de plannen gaan uiteindelijk niet door. De wereldtentoonstelling 
komt in 1913 naar Gent. De hele zuidelijke stadsrand wordt heraan-
gelegd in functie van dit grootse evenement. Het Sint-Pietersstation 
moet de gasten een mooie ontvangst bieden, terwijl de tentoonstelling 
zelf plaatsvindt in het Citadelpark en het latere Miljoenenkwartier. De 
tentoonstelling moet hét visitekaartje van de stad Gent worden, maar 
door de oorlog, één jaar later, komt daar niets meer van in huis, en de 
organisatie eindigt met een faillissement.

Na de oorlog begint het herstel van Gent, en worden de eerste 
plannen gesmeed om van de voormalige terreinen van de wereldten-
toonstelling een residentiële wijk te maken. De wijk moet een plaats 
worden voor de Gentse bourgeoisie, en krijgt al snel de naam ‘het Mil-
joenenkwartier’, doelend op het geschatte fortuin dat de toekomstige 
bewoners bezitten. De stad schrijft een aantal richtlijnen voor, zoals 
“75% van het dak moet hellen”, maar verder mogen de grondeigenaars 
hun huis bouwen naar eigen goeddunken. Bovendien kan men de re-
geltjes makkelijk omzeilen met een boete, iets waar de plaatselijke mil-
jonairs dan ook hun hand niet voor omdraaien.

Het Miljoenenkwartier is één grote mix van stijlen, waardoor het 
haast onmogelijk is om te geloven dat het merendeel van de huizen 
tussen 1926 en 1939 is gebouwd. Elke mogelijke neostijl vind je er 
terug, maar ook de — toentertijd — moderne stromingen. Sprook-
jesachtige huizen met torentjes, blokkendozen en rijkelijk versierde 

cottages staan harmonieus naast elkaar. Soms waan je je net in een 
Jane Austenroman, en verwacht je elk moment een koets die kan wor-
den buitengereden, zoals bij de villa op de hoek van het Paul de Smet 
de Naeyerplein en de Fleurusstraat, maar wie die laatste straat een 
beetje verder volgt, ziet een woning die verdacht veel wegheeft van een 
naoorlogse sovjetwoning. Niets is minder waar, ook dit gebouw werd 
tijdens de bloeiperiode van de wijk gebouwd door architect Gaston 
Eysselinck die er ook zelf in woonde. Hij bezette de gevel met arduin-
platen, ontwierp de meubels uit beton (die als een vast deel van het 
huis moesten worden gezien) en maakte het zichzelf erg comfortabel 
met een solarium en een dakterras.

De Gentse bourgeoisie was echter nogal conservatief tijdens het 
interbellum. De meeste huizen zijn dan ook brave burgerijvilla’s, ont-
worpen door architecten die vaak ook zelf in de wijk woonden. Hun 
huizen doorbreken gelukkig die saaie stijl en zijn dan ook de reden 
dat de Miljoenenwijk echt de moeite waard is om te bezoeken. Zo is 
er Charles Hoge, zo populair dat hij ook menig vakantiehuisje van 
de begoede Gentenaar in Knokke mocht ontwerpen. Zijn stijl werd 
een begrip, de style Hoge — uiteraard Frans uitgesproken. Zijn eigen 
huis, op de hoek van de Congres- en de Vrijheidslaan met een drome-
rig torentje, moest zijn visitekaartje worden. Met succes, want waar je 
ook rondloopt in het kwartier, overal kan je wel ergens een style Hoge 
ontwaren.

Ook van de wereldtentoonstelling zijn er hier en daar nog sporen 
terug te vinden. Zo ligt in het centrum van de wijk het Paul de Smet de 
Naeyerpark, waar het heerlijk vertoeven is, zeker in de lente wanneer 
de Japanse kerselaren hun roze bloesems bloeien. In het midden van 
het park staat het standbeeld van het Ros Beiaard, dat ook op de expo 
werd tentoongesteld en door zijn immense gewicht min of meer ter 
plaatse mocht blijven staan. ■

door lise beirinckx

foto: frederik neirynck
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Nu het stof stilaan is neergedaald en wetenschapsfilosofen en 
psychoanalitici hun wonden likken, horen we plots de stilte 
die altijd op de achtergrond is gebleven. De stilte van andere 
psychologen. Want, o ja, die bestaan ook nog. 

We vonden het hoog tijd om eens op on-
derzoek uit te trekken naar de faculteit Psy-
chologische en Pedagogische Wetenschappen 
(FPPW). Want hoe zit het nu met de mening 
van collega-psychologen? Wat vinden de 
studenten van de aanwezigheid van psycho-
analyse in hun curriculum? En wat is nog de 
relevantie van een Vakgroep Psychoanalyse 
en Raadplegingspsychologie aan de UGent? 
U komt het — hieronder en in de volgen-
de Schamper— allemaal te weten in onze 
tweedelige reeks over psychoanalyse aan de 
UGent.

het verleden

De hele discussie moet volgens prof. Marc 
Brysbaert, experimenteel psycholoog, eerst 
historisch gekaderd worden.

“Enerzijds is er een klassieke cultuur die 
sterk gericht is op kunst, wiskunde en litera-
tuur — ‘de geesteswetenschappen’ of de ‘alfa-
wetenschappen’. Sinds de 17e eeuw is er dan 
de opkomst van het wetenschappelijk den-
ken, waarbij empirische experimenten de 
kern vormen van de kennisopbouw. Dat zijn 
dan de ‘bètawetenschappen’ geworden. Die 

twee zijn altijd wat in wederzijdse concurren-
tie geweest.” 

Volgens prof. Brysbaert valt psychologie 
net op die breuklijn. Naderhand is de psy-
chologie de natuurwetenschappelijke richting 
opgegaan, waardoor de geesteswetenschappe-
lijke stromingen, zoals de psychoanalyse, een 
kleinere rol kregen toebedeeld. “Dat was een 
wereldwijde verschuiving. Ze waaide vanuit 
Amerika over naar Engeland, Nederland, Bel-
gië, Frankrijk en zo verder.”

Prof. Wouter Duyck gaf hierover als 
voorzitter van de opleidingscommissie psy-
chologie verdere toelichting in het Radio 
1-programma ‘Interne Keuken’. De populari-
teit van bepaalde stromingen is volgens hem 
ook afhankelijk van toonaangevende figuren. 
“Door de populariteit van een volgeling van 
Freud, Jacques Lacan, bleef de psychoanalyse 
in de Franse school sterk aanwezig. Zelfs in 
Franstalig België bepaalt de psychoanalyse 
nog steeds de meerderheid. De cognitieve 
benaderingen komen dan typisch uit de An-
gelsaksische wereld en je zal zien dat die dan 
meer in Amerika en Engeland dominant zijn. 
En eigenlijk ook in Vlaanderen.”

Prof. Brysbaert was zelf getuige van de evo-
lutie in Gent. Tot 1990 lag in Gent de klem-
toon op psychoanalyse binnen de psychologie. 
“Een toen uitgevoerde onderwijsvisitatie was 
kritisch over het Gentse onderwijsniveau. 
Rond 1994-1995 heeft de universiteit dan ge-
zegd: “Wij moeten veranderen, want anders 
missen we de boot.” Vanaf dan is er binnen 
de psychologie een verschuiving geweest naar 
de wetenschappelijke opleiding van de psy-
choloog.”

emPirisch

In de opiniepagina’s van De Standaard laai-
de de discussie hoog op tussen wetenschapsfi-
losofen en psychoanalytici.

Voor prof. Brysbaert is de discussie rond 
de psychoanalyse niet zo verwonderlijk. De 
psychoanalyse zou zich twintig jaar geleden 
stilaan hebben verschoven naar de filosofi-
sche departementen. “De filosofen hebben 
op een bepaald moment Freud en het hele 
psychoanalytische kader ontdekt en die wa-
ren enthousiast, want dat is een leuk verhaal.” 
Nu, twintig jaar later, beginnen ook zij te ont-
dekken dat er eigenlijk weinig van waar is. De 

door fabrice luyckx

de individuele mythe  
van de psychoanalyse (deel 1)

u

illustratie: robbe verschueren
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ervaring die psychologen twintig jaar geleden 
doorgemaakt hebben, dat maken de filoso-
fen nu mee. “Voor ons psychologen is dat dus 
oude kost.”

Andere psychologen vinden het daarom 
vreemd dat de discussie plots losbarstte. Prof. 
Duyck erkent dat de klassieke theorieën van 
de psychoanalyse de empirische toets niet 
hebben doorstaan. “Maar de discussie is on-
volledig. Hedendaagse psychoanalytici heb-
ben wel de wetenschapsfilosofische kritieken 
geaccepteerd.”

Laten we ons dan eens buigen over die em-
pirische kwestie. In hoeverre werkt de psy-
choanalyse vandaag ‘evidence-based’? Om 
deze vraag te beantwoorden halen we er nog 
enkele psychologen bij. Prof. Ernst Koster is 
docent ‘Inleiding van de Klinische Psycholo-
gie’ en wordt geacht een duidelijk overzicht 
te kunnen bieden op de verschillende klini-
sche stromingen. Hij vertelt dat er binnen de 
psychoanalyse lange tijd een grote scepsis is 
geweest tegenover onderzoek naar het effect 
van therapieën. “Hoewel dit de afgelopen ja-
ren veranderd is, blijft de hoeveelheid onder-
zoek binnen de psychoanalyse ook vandaag 
nog beduidend minder dan bijvoorbeeld in 
de cognitieve gedragstherapie.” 

Ook prof. Herbert Roeyers, experimen-
teel-klinisch psycholoog, ziet een duidelijke 

verschuiving binnen de psychoanalyse naar 
meer empirisch onderzoek. “Ik heb alleen het 
idee dat men daarin nog niet helemaal zijn 
weg heeft gevonden.”

Vanuit neurowetenschappelijke hoek is er 
ook duidelijke interesse in die psychoanaly-
tische constructen. Op verschillende niveaus 
wordt er deels ondersteuning voor gevonden. 

“Natuurlijk,” stelt prof. Koster, “de theorie 
is zo breed dat je gemakkelijk evidentie kan 
vinden voor een specifiek onderdeel, bijvoor-
beeld voor onbewuste verwerking. Maar der-
gelijke bevindingen zijn daarmee nog geen 
bewijs voor ‘de psychoanalyse’.”

Vaak schermen psychoanalytici ook met 
onderzoeken die (soms onterecht) bewijzen 
dat concepten uit de psychoanalyse klop-
pen. Een student psychologie wijst ons op het 
onderzoekswerk van Fisher & Greenberg. 
“Sprokkelwerk bij cognitiewetenschappen om 
tot een soort Freud light te komen qua onder-
steuning, maar die vanuit verschillende hoe-

ken (ook in de psychologie) fel bekritiseerd 
wordt”, aldus de student.

Professor Stijn Vanheule, psychoana-
lyticus, verdedigt zich: “Psychoanalytische 
theorieën zijn niet ontstaan in een experi-
mentele context. Vanuit een klinisch werken 
met mensen zijn bij ons stilaan die theorieën 
opgebouwd. Maar natuurlijk doen wij een be-
roep op onderzoeksgegevens en doen wij zelf 
ook onderzoek om de theorieën bij te sturen. 
Freud heeft zijn theorie ontwikkeld vanuit 
zijn empirie, door te werken met patiënten. 
In die zin is dat een klinische theorie, geen 
laboratoriumtheorie. Andere therapieën zijn 
trouwens ook gebaseerd op niet-verifieerbare 
aannames.”

De psychoanalyse moet vooral gezien wor-
den als een denkkader, stelt prof. Vanheule. 
“Dat mag in geen geval een ideologie worden. 
Men moet kritisch blijven.”

Voor prof. Brysbaert gaat de psychoana-
lyse niet ver genoeg in zijn kritische houding 
tegenover de eigen theorieën. “Ze scheiden 
niet genoeg het kaf van het koren.”

discours

Het grote debat draait vooral rond de theo-
rieën van de psychoanalyse. Vele psychologen 

Roevers: “Men verkondigt 
een beeld dat niet strookt 
met het onze.”
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staan twijfelachtig tegenover de vage termi-
nologie en de complexe teksten. 

Prof. Duyck ziet Freud als een typisch 
voorbeeld van een ‘sofa scientist’: een weten-
schapper die zich in zijn zetel zet en nadenkt 
over hoe de menselijke geest in elkaar zit.

Prof. Annemie Desoete, expert in dyslexie 
en dyscalculie, kan getuigen over de soms ab-
surde theorieën die ze te horen kreeg, toen ze 
naar een congres in Frankrijk ging. “Daar kij-
ken ze op een psychoanalytische manier naar 
leerstoornissen en toen kon ik mijn oren niet 
geloven. Maar ze verkondigden het wel aan 
een zaal mensen die dat zomaar slikte. Een 
bizarre ervaring.”

Als voorbeeld halen we uit de controversi-
ele film ‘Le Mur’ van Sophie Robert volgende 
lacaniaanse redenering:

“Psychotische en autistische kinderen zijn 
slachtoffers van de vervreemding door een psy-
chogene moeder, een vrouw die weigert haar 
zwangerschap stop te zetten omdat ze niet wil 
scheiden van het kind, dat als substituut dient 
voor een penis die de vrouw nooit bij haar ge-
boorte heeft ontvangen.”

Prof. Roeyers, expert in autisme en ADHD, 
weerlegt deze stelling. “Die definitie staat mij-
lenver van onze bevindingen. Vandaag kij-
ken we naar autisme als een stoornis met een 
sterk genetische basis en een verschillende 
ontwikkeling van de hersenen.” Niet iedere 
psychoanalyticus, vooral in Vlaanderen, gaat 
nog akkoord met zo’n stellingen. Ook prof. 
Vanheule distantieert zich van deze uitspra-
ken. “Zo’n uitspraken zijn zinloos, omdat de 
psychoanalyse over zo’n zaken geen causale 
uitspraken kan doen.” Al schrijft hij daarmee 
niet de psychoanalytische therapieën voor au-
tisme af.

Een student aan de FPPW vertelt ons ver-
der hoe hij sterk gekant is tegen begrippen als 
droomduiding, de diepere betekenis van ver-
sprekingen en het constant willen integreren 
van Lacan. “Lacan denkt correct bezig te zijn 
van zodra hij wiskundige formules gebruikt, 
wat helemaal niet waar is. Met sommige uit-
spraken slaat Lacan de spijker op de kop, 
maar op sommige punten zit hij er mijlenver 
naast.”

Prof. Vanheule erkent de complexiteit van 
teksten van Lacan. “Lacan is controversieel, 
omdat hij barok schreef. Lange, moeilijke zin-
nen. Zijn schrijfstijl was troebel. Maar die tek-

sten moeten bestudeerd worden vanuit een 
relevante context.”

Een volgende vraag is dan waarom het ver-
haal van de psychoanalyse toch zo aantrekke-
lijk blijft. 

Prof. Brysbaert biedt een mogelijk ant-
woord. Hij stelt dat de psychoanalyse een heel 
mooi verhaal is, vol contra-intuïtieve ideeën. 
“De mensen willen die verhalen geloven. Zo-
lang je eenvoudige verhaaltjes blijft vertellen, 
gelooft iedereen ze en is iedereen geïnteres-
seerd, want dat is psychologie. Wanneer je 
dan begint met een zware wiskundige analy-
se, dan is het geen psychologie meer.”

Prof. Vanheule ziet het succes van Lacan 
meer vanuit psychoanalytische hoek: Lacan 
zou vooral succes hebben omdat hij de tek-
sten van Freud aan de 20e eeuw zou hebben 
aangepast.

Bij studenten lijkt vooral het bredere denk-
kader hen aan te trekken. Christina, studente 
aan de FPPW, vertelt ons wat ze zo aantrekke-
lijk vindt aan de psychoanalyse: “Voor mij is 
het niet enkel de therapie, maar het geheel dat 
me zo aanspreekt: ik vind er een verband met 
de kunsten. Een gevoel dat andere therapieën 
mij niet geven.”

imago

Een kritische stem, dat is waar de psycho-
analyse tegenwoordig om bekend staat. Voor 
veel psychologen is dat ook een goede zaak. 
“Het is altijd goed dat die stem weerklank 
blijft vinden”, stelt prof. Brysbaert.

Prof. Desoete is het daar roerend mee eens. 
Voor haar is dat de belangrijkste functie van 
de psychoanalyse. “De psychoanalyse geeft 
antwoorden waar ik het niet mee eens ben, 
maar ze dwingen je je eigen mening helder-
der te formuleren. De wetenschap evolueert 
ook door discussie.”

Echter, er schuilen nogal wat gevaren in 
dat kritisch denken. Prof. Desoete ziet een 
duidelijke trend in de maatschappelijke rich-
ting. “Soms is het gewoon demagogie. Ze be-

ginnen en eindigen een artikel met zaken die 
juist zijn, maar vullen het dan op met stellin-
gen die niet helemaal kloppen. Dat mag niet. 
Op die manier kan je niet tegen zijn.” Een stu-
dent citeerde in deze context prof. Vanheule 
in één van zijn colleges: “Holle vaten klinken 
het hardst.”

Prof. Roeyers merkt dezelfde trend binnen 
zijn onderzoek naar ADHD. Niet zozeer in de 
wetenschappelijke literatuur hoort hij kritiek, 
maar wel in de media. “We zien opiniestuk-
ken die suggereren dat ADHD geen neuro-
biologisch bepaalde stoornis is, maar een 
relationele stoornis en dat je dat label niet zou 
mogen kleven op kinderen.” Hij verwerpt de 
argumenten die daarvoor worden gebruikt. 
“Ze mogen hun mening hebben, maar het is 
niet de mijne en ik vind ook niet dat ze geba-
seerd is op goede argumentatie.”

Prof. Vanheule nuanceert de kritiek. Ze 
wordt eerder geuit op de huidige wijze van 
diagnose, dan op het fenomeen ADHD. “Het 
wordt te veel herleid tot een neurobiologisch 
patroon en er wordt te veel gewerkt met neu-
robiologische interventies.”

Er is echter een grote keerzijde aan de me-
daille. Zowel prof. Desoete als prof. Roeyers 
weten ons hetzelfde fenomeen voor te leggen: 
de kritiek beïnvloedt de publieke opinie. En 
niet altijd in de goede zin. Prof. Desoete ver-
telt hoe sommige ouders nog weigeren mee te 
werken aan onderzoek, omdat het onderzoek 
aan de UGent gebeurt. Ook prof. Roeyers 
kampt met problemen: “We horen meer en 
meer dat mensen de psychoanalytische opi-
nie in de praktijk lezen en plots weigeren deel 
te nemen aan onderzoek. Men denkt dat dat 
de visie van de UGent is. Men verkondigt een 
beeld dat niet strookt met het onze.”

Daarmee is de discussie nog niet ten einde. 
Volgende Schamper gaan we dieper in op de 
verdediging die vanuit geesteswetenschappe-
lijke hoek komt, hoe het staat met de psycho-
analyse binnen het onderwijs en de vraag of 
de psychoanalyse nog een lang leven is be-
schoren. Stay tuned!■

Heb je een eigen mening over dit onder-
werp en wil je jouw stem laten horen? 
Laat een reactie achter op de site van 

Schamper of stuur een lezersbrief!

u

Vanheule: “de psychoana-
lyse moet vooral als een 
denkkader worden gezien.”
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in het kader van U

Naast de faculteit Wetenschappen bevindt 
zich op de Campus De Sterre ook het bureau 
van IT-medewerker Erwin Plancke. We vin-
den hem niet terug in zijn ondertussen be-
faamde roze caravan die verankerd staat op 
het grasveld naast de ICT-dienst, maar op zijn 
bureau, dat gedecoreerd is met van kleur ver-
anderende belichting.

Functie?
Werknemer van de Dienst ICT. We staan 

met een klein team in voor het onderhoud 
van de pc’s in de PC-knooppunten en organi-
seren jaarlijks gedurende een tweetal maan-
den onze notebookactie. Daarnaast houden 
we ons bezig met de naverkoop en helpen we 
studenten als er technische problemen zou-
den zijn met de pc’s die ze bij ons hebben aan-
gekocht. 

Studies?
Germaanse filologie, maar ik heb mijn the-

sis nooit afgewerkt. Ik begon tijdens mijn stu-
dies reeds te werken in de Multimedia-cel van 
de UGent, initieel als vervanger, maar al snel 
ging ik aan de slag bij de PC-knooppunten. 

Uiteindelijk ben ik na vele contracten via een 
versnelde procedure benoemd. Mijn beroep 
ligt niet bepaald in de lijn van mijn opleiding, 
maar in de jaren ’90 waren er wel meer stu-
denten aan de Blandijn die meesurften op de 
golf van de IT-boom. 

Engagement?
Tijdens de algemene staking een tijdje ge-

leden was ik verontwaardigd door het sterk 
gepolariseerde debat tussen de stakers en zij 
die de staking verwerpelijk vonden. Omdat ik 
geen van beide partijen veroordeel, heb ik in 
een opwelling besloten om mijn bureau naar 
buiten te verhuizen en op die manier al ac-
tie voerend te werken. Ik wou door dit ludiek 
initiatief, Werknemer in de kou gedoopt, mijn 
collega’s sensibiliseren en aantonen dat je ook 
op een andere manier je stem kan laten ho-
ren.

Levensmotto?
Een specifiek motto heb ik niet, maar ik 

heb ooit wel eens buiten categorie een poë-
ziewedstrijd gewonnen. Ik had anoniem een 
devies ingezonden: “Wie in een omgekeerde 

wereld alles op zijn kop zet, staat recht in zijn 
schoenen”. Ik was met die overwinning zeer 
content, want ik heb er toen 2000 Belgische 
frank voor gekregen. 

Gemiste kansen?
Eén van de eerste buurten waar ik in Gent 

vertoefde, was het Patershol. Op dat moment 
was de wijk nog een aaneenschakeling van 
kraakpanden en de prijzen van die huizen 
waren dan ook een stuk lager dan vandaag. 
Indien ik toen genoeg geld had gehad, had ik 
zeker zo’n pand gekocht en was ik er een café 
in begonnen. 

Toekomstplannen?
Ik ben zeer tevreden over de jaarlijkse 

notebookactie die we organiseren voor stu-
denten en medewerkers van de Universiteit 
Gent. Wat ik wel jammer vind, is dat deze 
promotie slechts van halverwege augustus tot 
eind oktober duurt. Ik hoop in de toekomst 
deze actie voor een langere periode te kunnen 
houden, om zo nog beter ten dienste te kun-
nen zijn van alle studenten. ■

door thomas vanthournout

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student aangena-
mer maken. Deze week: Erwin Plancke, hoofdmedewerker logistiek IT bij de Universiteit Gent.

foto: dylan belgrado
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“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de gees-
ten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de 
geesten van onze medestudenten op uitwisse-
lingsprogramma nog dichterbij. Tussen de zwij-
nerij vinden ze de tijd om te schrijven over hun 
leerrijke ervaringen. Deze week: Ine De Jonge 
vanuit Brighton.

De golven slaan een breuk in mijn hersens terwijl ik ronddobber 
op de bekende pier van dit toeristische oord. Zover ik kan kijken, 
zie ik lichte schitteringen op het kabbelende water onder me, wat 
me een gevoel van vertigo geeft. Ik verplaats me richting de woon-
plaats van de dikke heerser en laat het luidruchtige vertier achter 
me. Het koninklijke vakantiestekje krijgt al bijna twee eeuwen het 
label van decadent plezieroord opgeplakt en mijn mond valt open 
als de reusachtige draak boven de eettafel voor mijn ogen opdoemt. 
Ik beeld me in te dineren in deze kleurig versierde kamer, zittend 
tussen even fantasierijke figuren als Lord Byron en dandy Beau 
Brummell. We praten over de geneeskundige krachten van het zee-
water en raden hoeveel centimeters de omtrek van Prince George’s 
buik bedraagt (ik denk zo’n honderdzesenvijftig) terwijl we genie-
ten van het dessertbuffet bestaande uit crumpets (wat leidt tot de 
discussie welke boter je hoort te gebruiken), scones, flapjacks, clot-
ted cream en digestive biscuits.

Wakkergeschud uit mijn dagdroom, wandel ik verder naar The 
North Lanes, een cluster van bohemiaanse straatjes die de verbor-
gen hippie in mij naar boven haalt. Ik neem me voor om voort-
aan blootsvoets deze wegeltjes te betreden. Vanaf de dag dat het 
vijfentwintig graden is. Een bejaarde punker zet net zijn groene 
hanenkam in model terwijl zijn wandelstok tegen het venster van 
een vegetarische schoenenwinkel leunt. Ik begroet Martin, een jon-
geman uit de yogales die nogal helemaal zen is van de uitdagende 
sleeping tiger-positie en misselijkmakende brain vibrations. Ach-
terdochtig bekijk ik enkele eekhoorns terwijl ze vrolijk het parkje 
rondspringen, wetende hoe ze eigenlijk valse plannen beramen om 
de wereld over te nemen. Ik heb een litteken op mijn knie om te 
bewijzen hoe kwaadaardig ze werkelijk zijn. Mogelijks worden de 
woorden hen ingefluisterd door de onrustwekkende zombies in 
de graven van het speeltuintje waar kinderen zorgeloos tussen de 
perken huppelen. Later geef ik me over aan het lichtzinnige van 
de nacht, wanneer meisjes hun deugdzaamheid verliezen en trans-
formeren in rasechte steltenlopers met geplamuurde gezichten. Ik 
laat me liever meevoeren door de zeebries naar een kaarsverlich-
te kamer vol boekenwanden, eikenhouten tafels en diepgestemde 
mannen, waar de ramen bedampen door dromerige verhalen en 
verhitte ambitie. De volgende dag zit ik dromerig te luisteren naar 
mijn indrukwekkende, maar helaas onbereikbare professor terwijl 
hij spreekt over hallucinerende herinneringen en verlangens naar 
het bekende. Ondertussen zweven mijn gedachten terug naar de 
golven, die voor eeuwig mijn horizon zullen bekleden. ■

kandidaturen stuver-verkieZingen 
teleurstellend

De deadline voor het indienen van de kandidaturen voor de stu-
dentenverkiezingen waren nog niet verstreken bij het ter perse 
gaan van deze Schamper. Toch zijn de tendensen al duidelijk 
zichtbaar. En die zijn niet meteen om over naar huis te schrij-
ven: de vier mandaten in de Raad van Bestuur en in de Sociale 
Raad dreigen niet ingevuld te raken. Ook voor sommige facul-
teitsraden ziet de toestand er dramatisch uit. “In de facultei-
ten Rechtsgeleerdheid en in de Psychologische Wetenschappen 
heeft er zich voorlopig nog maar één iemand kandidaat gesteld”, 
klinkt het bij Evy Bauwens van de Gentse Studentenraad, die er 
duidelijk meer van had verwacht. De toekomstige stuvers in de 
faculteit Wetenschappen —de laatste jaren het grote probleem-
kindje— hebben wel flink hun best gedaan: op moment van 
schrijven zijn er al acht van de tien plaatsjes ingevuld.

hydra gelanceerd

Voor studenten die niet wegwijs raken in de vele studentenacti-
viteiten én in het bezit zijn van een fancy smartphone ontwikkel-
de de UGent de mobiele applicatie Hydra. Studentenbeheerder 
Werner Raeymaeckers leek een beetje de nieuwe Steve Jobs 
toen hij Hydra vorige week trots voorstelde in de Kinepolis. 
En terecht: met Hydra is de UGent de eerste universiteit in de 
Benelux die alle universiteitsdiensten voor studenten in één app 
verzamelt. De toepassing kent wel nog heel wat kinderziektes 
en neemt met bijna 10 megabyte méér ruimte in dan Facebook, 
Twitter en Spotify tezamen (belachelijk veel dus — gelukkig 
komt er binnenkort een update met een verkleining). Behalve 
het menu van de resto en aankondigingen van de studentenver-
enigingen zal ook het meest actuele onlinenieuws van Schamper 
(onze dailies) via Hydra op uw gsm verschijnen.

tiJd oP korenmarkt staat niet langer stil

Minder dan 140 tekens had Daniël Termont nodig om de inwo-
ners van zijn stad van een van haar grootste vragen te verlossen. 
Via Twitter liet hij weten dat de klok van het ex-postgebouw 
eindelijk hersteld wordt. Binnenkort hoef je dus niet meer als 
een gek naar je tram te spurten omdat je de tijd compleet ver-
keerd had ingeschat.



allemaal beestjes!
het Beestenbos is... zeer tevreden eigenlijk, thanks for asking.

Je verwacht het misschien niet, maar de stad is een broeinest van bijzondere soorten. Om die 
wildernis in goede banen te leiden heeft de stad Gent stadsecologen. Schamper trok zijn laarzen 
aan en sprak met Geert Heyneman, één van hen. 

Wat is dat juist, een stadsecoloog?
Wij zijn een onderdeel van de openbare 

groen-en plantsoendienst van de stad Gent, 
en houden ons bezig met de natuur en het 
openbaar groen binnen de stad. Sinds een 
aantal jaren promoot het Vlaamse Gewest 
een nieuwe methode om om te gaan met het 
groen, het zogenaamde ‘harmonisch park-
beheer’. Vanaf nu moeten we dus niet meer 
alleen de parken ontwerpen, maar stellen 
we daar ook een beheerplan voor op waarin 
heel wat aspecten aan bod komen, zoals wel-
ke planten je wil, welk type landschap, maar 
ook bijvoorbeeld het cultureel aspect van de 
parken. Belangrijk daarbij is om ook de abi-
otische factoren zoals bodem en waterhuis-
houding in kaart te brengen, want die zijn de 
basis voor de natuur. Eigenlijk wordt er door 
dat harmonisch parkbeheer steeds meer naar 
een extensieve manier van beheer gegaan, 
waar de natuur meer en meer zijn gang kan 
gaan, zoals in het geval van bloemenweiden. 
Onze basistaak is om de beheerplannen die 
nu opgesteld zijn in Gent, te begeleiden.

graZende grasmaaiers

Zijn de schapen, die de laatste jaren re-
gelmatig langs de Coupure gespot werden, 
een voorbeeld van zo’n extensief beheer?

Ja, al was dat ook een proefproject met 
vooral een educatief doel. Maar ook qua be-
heer zijn er goede resultaten geboekt. Enfin, ’t 
is te zien, wat je wil: je kan een stuk natuur op 
verschillende manieren beheren, afhankelijk 
van wat je bereiken wil. Die schapen zorgen 
bijvoorbeeld voor structuur in de vegetatie. 
Het ene eten ze al minder graag dan het an-

dere, ze kakken ook, wat maakt dat je gradiën-
ten en structuur krijgt. Het is ook goed voor 
vlinders, want die zitten graag op de brand-
netels die de schapen laten staan. Al moet het 
resultaat ook wel aaibaar zijn, want je zit in 
een stedelijke omgeving. En die schapen, dat 
is de natuur bij de mensen brengen.

Wie graag bloemen wil, moet eigenlijk 
geen schapen zetten. De waterbermen wor-
den sinds enkele jaren ook door ons beheerd, 
en volgens dat harmonisch parkbeheer moe-
ten die tweemaal per jaar gemaaid worden, 
waarna het maaisel wordt afgevoerd. Zo ver-
schraal je de grond (de bodem wordt voedsel-
arm gemaakt, n.v.d.r.), maar de firma die dat 
doet, kan dat hooi niet afvoeren, dus blijft het 
liggen, het begint  te rotten en er ontwikkelt 
zich een ruigte in plaats van de beoogde bloe-
menweide. Die schapen, die maaien de water-
kant ook, maar eten het op en voeren het dus 
af. Zo kunnen we misschien toch nog bloe-
menweiden krijgen. 

Is het verschralen van bodems in de stad 
niet moeilijk?

Zeker niet moeilijker dan op de buiten. Ten 
eerste heb je de stikstofdepositie uit de lucht, 
die overal neerdwarrelt. In de stad heb je ech-
ter veel meer plekjes waar de wind moeilijker 
geraakt en waar de stikstofdepositie dus veel 
lager is. Ten tweede heb je hier ook geen in-
vloed uit de landbouw, en dat merk je echt 
wel! Waar je dan weer wel hinder van hebt, 
is het strooizout, een zeer zwaar herbicide. 
Maar zo krijg je in de stad gewoon heel veel 
gradiënten. Zo heb je op een aantal plaatsen 
hele schrale bodems in de stad. Wanneer je 
de kaarten met soortenverspreiding in Vlaan-

deren bekijkt, zie je zelfs dat een heleboel be-
dreigde plantensoorten voornamelijk nog in 
de stadsrand voorkomen. Op plantenvlak is 
dat echt heel erg goed bestudeerd. 

Oude begraafplaatsen zijn bijvoorbeeld 
heel interessant voor planten. Bepaalde ak-
kerkruiden die vroeger overal in Vlaanderen 
voorkwamen, vind je nu nog haast uitsluitend 
daar. Of muurplanten, want de stad is eigen-
lijk al honderden jaren een verzameling pseu-
dorotsen. Als je lange tijd ergens niets doet, 
dan komen er altijd wel ergens planten. Want 
wat is natuur? Dat zijn de planten en diersoor-
ten die ergens spontaan komen en de proces-
sen die dat beïnvloeden. Bovendien is de stad 
ook een heel dynamisch systeem, en ook dat 
is een belangrijke parameter in de natuur. 

stinkende vossen

Zijn er ook beheersmaatregelen voor 
fauna? 

Als je je beheer afstelt op fauna, komt dat 
eigenlijk in de basis neer op een beheer van de 
vegetatie. In een stedelijke omgeving zijn er 
maar een paar soorten die echt hulp kunnen 
gebruiken. Het plaatsen van nestkastjes kan 
voor sommige soorten wel helpen, maar van 
vleermuizenkelders kan je je afvragen wat het 
nut daarvan is. Die dieren vinden altijd wel 
een plaats. Mussen hebben stukken ruigte 
en kleine struiken nodig. Watervogels daar-
entegen hebben wetlands nodig, en de juiste 
voeding. Zangvogels hebben heel veel kleine 
landschapselementen en structuurrijke tui-
nen nodig. Vegetatie is dus de basis, daarna 
komen de dieren wel vanzelf.

door lise Beirinckx en Bart Bruneel
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l.d.t. Aan al wie de afgelopen 
maanden pseudowetenschappelijke 
toogpraat verkocht over deeltjes die 
sneller gaan dan het licht: er is een 
belangrijke plotwending in het neu-
trinoverhaal. Iemand had blijkbaar 
een kabeltje in de deeltjesversnel-
ler niet goed aangesloten, waardoor 
de klok die de finishtijd van de deel-
tjes meet zestig nanoseconden voor-
liep. Dat betekent dat de befaamde 
neutrino’s hoogstwaarschijnlijk geen 
gekke dingen doen, maar dat ze zich 
gewoon braafjes aan de lichtsnelheid 
houden. Gevolg: Einstein zat vermoe-
delijk toch niet verkeerd met zijn re-
lativiteitstheorie en u mag uw wilde 
dromen over tijdreizen nog even op-
bergen. 

Dat is evenwel goed nieuws voor 
de paardenvrienden onder ons, want 
voor een epische rit op een vurig ros 
moet men blijkbaar niet al te ver terug 
in de tijd willen gaan. Zo’n 56 miljoen 
jaar geleden waren alle Black Beauty’s 
en Tornado’s op deze wereld namelijk 
niet groter dan een dikke salonkat. 
Dat had alles te maken met de bloed-
hete temperaturen toentertijd en het 
weinige voedsel dat daardoor te vin-
den was.

Een fiets zou dus voor tijdreizigers 
in de oertijd een welkom surrogaat 
zijn. Het woord ‘fiets’ betekent ook 
gewoon vervangpaard. Dat hebben 
UGentenaars Gunnar de Boel en Luc 
de Grauwe uitgevist. 

De wetenschap hield zich de voor-
bije maanden trouwens ook onledig 
met gestreepte paarden. Zo blijkt dat 
de zwart-witte vacht van een zebra het 
lichtpatroon in de war stuurt dat tsee-
tsee- en andere vliegen gebruiken om 
prooien te vinden. Deze vervelende 
beesten houden zich bijgevolg ver van 
dergelijke bad trips. Een zebraprint 
deze zomer, het is misschien dus niet 
zo’n slecht idee. ■

wETEnSCHAPKoRT
Wat dan met grotere zoogdieren, zoals 

vossen?
In Gent zitten sinds vorig jaar vossen tot 

in de stadskern, al is dat nog niet zo gekend. 
De vos is een mooi voorbeeld van een dier dat 
zich volledig aanpast aan het stadsleven en er 
dus bijgevolg meer en meer voorkomt. Zelfs in 
de stad volgen dieren de wetten van de natuur: 
dieren die zich niet kunnen aanpassen, sterven 
uit, de andere passen zich aan. We krijgen wel 
eens de vraag om hier in de stad de vossen te 
verdelgen, maar dat doen we niet. We zijn juist 
tevreden dat ze er zitten en het is onmogelijk 
om ze nog weg te krijgen. Ofwel elimineer je 
ze allemaal, ofwel laat je toe dat ze overal ter-
ritoria innemen en dan reguleren ze zich wel 
vanzelf: het voedselaanbod limiteert de po-
pulatie. De enige uitweg is om samen te leven 
met de vossen.

Waar kan je in Gent vossen spotten?
Een vos zien is natuurlijk moeilijk, maar je 

kan ze wel ruiken. Althans, ik kan ze ruiken 
(lacht). Vanaf nu beginnen de mannetjes terug 
hun territoria af te bakenen en kan je dus rui-
ken dat er hoogstens binnen de kilometer een 
vossenburcht zit. Een van onze medewerkers 
heeft bijvoorbeeld in volle dag in het Bijgaar-
depark een vos met haar jong zien spelen. Dat 
is zeer uitzonderlijk. In het centrum van Gent 
zat er vorig jaar een vos dicht bij de Kromme-
walbrug. Achter het station en aan de Sterre 
zitten er ook een aantal.

Zijn er ook nog andere opmerkelijke die-
ren in de stad?

Natuurlijk! De steenmarters zijn zich bij-
voorbeeld opmerkelijk aan het uitbreiden. De 
kanaalzone is ook een deel van Gent dat een 
ongelooflijke rijkdom aan dieren kent. Daar 
heb je vele vierkante kilometers aan groen, 
omgeven door drukke autowegen en stin-
kende fabrieken, maar waar toch veel dieren 
zitten, ook opmerkelijke insecten en vlinders. 
Maar in de stad zelf is het groen sterk versnip-
perd. Egels en mollen vind je dan ook niet 
binnen de stadsring, omdat het voor hen niet 
evident is om zich in een stedelijke omgeving 
te verplaatsen. 

Hoe wordt jullie werk gedragen door de 
Gentse bevolking?

Je moet de mensen tonen dat er echt wel 
zeldzame en mooie dingen in de stad zitten, 
en dan reageren ze vaak verwonderd. Gier-
zwaluwen zitten bijvoorbeeld overal, maar 
hoeveel nesten weet jij zitten? Elk jaar hebben 
we een ‘soort van het jaar’ en enkele jaren ge-
leden was dat de gierzwaluw. We vragen dan 
aan mensen om nestplaatsen door te geven, en 
je merkt dat ze enthousiast worden. Gierzwa-
luwen zijn trekvogels, die eigenlijk net voor de 
Gentse Feesten uit onze contreien vertrekken. 
We kregen vaak reacties van mensen die den-
ken dat de Feesten de gierzwaluwen hebben 
weggejaagd (lachje).  Dat tonen en leren kijken 
naar de natuur is belangrijk.  ■

De examenresultaten zijn verteerd, een weekje welverdiende rust heeft 

ons allen deugd gedaan en we zijn klaar om er terug in te vliegen. De 

meesten van ons doen dat aan onze aller geliefde UGent, maar 330 van 

onze medestudenten zullen dit semester elders het groot geluk zoeken. 

Zij verblijven dit semester op uitwisseling. Ter vergelijk: onze universi-

teit ontvangt dit semester 352 vreemdelingen van over de gehele wereld 

(ook vanuit de Walen nondedomme!) met open armen. De exotische 

studenten die onze stad kozen, hebben duidelijk een goede smaak.
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De AAAS is ’s werelds grootste wetenschappelijke vakvereniging 
en tevens uitgever van het prestigieuze tijdschrift Science. Ze selec-
teert haar Fellows op basis van bijzondere bijdragen in hun vakgebied. 
Professor Smagghe is de tweede Belg die deze eer te beurt valt – No-
belprijswinnaar Christian de Duve ging hem vooraf – en dankt dit 
aan zijn kennis over insectenfysiologie en de bestrijding van plaagin-
secten. Samen met zijn team van 25 onderzoekers houdt hij zich bezig 
met zowel fundamenteel als toegepast werk. Ze werken enerzijds aan 
onderzoek om plaaginsecten de wereld uit te helpen, maar anderzijds 
helpen ze hommels — de goeierds die voor de bestuiving van gewas-
sen zorgen en ons zo voorzien van eten — aan de beste overlevings-
kansen. U hoort het al: een multidisciplinaire duizendpoot. 

Net terug van Vancouver, waar hij een rozet opgepind kreeg door 
de voorzitster van de AAAS, zit professor Smagghe alweer achter zijn 
bureau. Daar is hij omringd door papierbergen, potjes eetbare rupsen 
en een exemplaar van Rupsje Nooitgenoeg. 

Waar komt uw interesse voor insecten vandaan?
“Wat mij steeds mateloos geboeid heeft, is de metamorfose die 

insecten ondergaan. Hoe een rups een vlinder kan worden, vind ik 
fantastisch. De film Erik of het klein insectenboek wakkerde in mijn 
kindertijd de interesse aan, en toen ik wat ouder was, vond ik ook 
Kafka’s Metamorphosis geweldig. Later ben ik dan bio-ingenieur gaan 
studeren, en tijdens het schrijven van mijn thesis over het hormoon 
dat de vervelling bij insecten — en dus de metamorfose — induceert, 
had ik de smaak echt te pakken. Nu ben ik gefascineerd door het ver-
gelijken van verschillende insecten. Om die reden houd ik me bezig 
met meerdere insecten, waar andere onderzoekers zich meestal op 
één organisme focussen.”

Een van de onderzoeken die u en uw team nu voeren, draait 
rond het uitschakelen van de coloradokever, die ravage aanricht op 
aardappelvelden overal ter wereld. Hoe gaat dit in zijn werk?

“Coloradokevers voeden zich met de bladeren van de aardappel-
plant, die kalium bevatten. Dat bracht ons op het idee om de celmem-
braanpompen, die ervoor zorgen dat de kaliumbalans in de cellen van 
de coloradokever op punt blijft, plat te leggen. Dat kunnen we doen 
door te werken met RNA-interferentie. Concreet wil dat zeggen dat 
als de coloradokever dan zo’n plant begint te verslinden, hij een con-
struct binnenkrijgt dat ervoor zorgt dat een van de genen die het goed 
werken van deze pomp garandeert, niet tot expressie komt. Op deze 
manier ligt de kever binnen de dag op zijn rug.”

Wat onderscheidt deze techniek?
“Het grote voordeel van deze methode is dat we hier aan selec-

tieve bestrijding doen. De coloradokever sterft, maar deze middelen 
zijn onschadelijk voor de mens en andere eventueel nuttige insecten. 
Zo’n specifieke aanpak verschilt helemaal van het nattevingerwerk dat 
vroeger vaak werd toegepast — de universeel inzetbare, toxische pes-
ticiden van weleer raken stilaan in onbruik.” 

Doordat ze instaan voor de bestuiving van gewassen, zijn hom-
mels nuttige insecten en daarom neemt u ze ook onder de vleugels. 
Wat doet u om ervoor te zorgen dat ze hun werk optimaal kunnen 
uitoefenen?

“Momenteel zijn we met tests bezig die bekijken of chemicaliën 
die gebruikt worden in de landbouw wel compatibel zijn met de hom-
mels. Ook bekijken we welke bacteriën zich allemaal in hun darmen 
bevinden. Als we hieruit dan de goede bacteriën kunnen isoleren én 
ze ook nog eens kweekbaar blijken te zijn, kunnen we door toedienen 
van deze probiotica streven naar een betere algemene gezondheid van 
de hommels, wat iedereen ten goede komt. Nu zijn we nog met het 
fundamentele werk bezig — is deze darmflora gelijk bij alle hommels, 
wat is de functie van elke bacterie — maar dit werk valt zeker revolu-
tionair te noemen.” ■

UGent-prof toegelaten tot geniale 
mensenclub

De American Association for the Advancement of Science verkoos professor Guy Smagghe tot 
Fellow, en dat is geen klein bier. Hiermee voegt hij zich namelijk bij een hele resem topweten-
schappers, al dan niet met Nobelprijs. door clara casert

foto: kristin van damme
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Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op 
een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de vacuümtechniek van Otto von 
Guericke.

De grond waarop de wetenschap doorheen 
de tijd gedijde, ligt bezaaid met grote geesten. 
En daarnaast ligt Otto von Guericke. Deze 
burgemeester van het Duitse Maagdenburg 
stuurde in 1657 zijn onwetende dienstknaap 
met volgend boodschappenlijstje de deur 
uit: 16 paarden, een rubberen darmpje, twee 
metalen halve bollen met een diameter van 
50 cm en een doos Pringles. De jonge knaap 
verwachtte niet meer dan het zoveelste wilde 
feestje maar werd algauw met verstomming 
geslagen. Met een mond vol Pringles beval von 
Guericke hem de halve bollen tegen elkaar te 
plaatsen. Om de lucht ertussen weg te zuigen 
werd, tot blijdschap van de dienstknaap, een 
beroep gedaan op een compressor. Het geluk 
van Otto ‘halve bollen’ von Guericke kon niet 
meer op. Met alle macht van de wereld konden 
de helften namelijk niet van elkaar gescheiden 
worden. Ook de paarden faalden en moesten 
zich gewonnen geven aan de natuurkunde. 
De kracht die overwonnen moest worden, 

bedroeg namelijk 76 000 Newton. Dat komt 
overeen met een massa van 7 800 kilogram. 
En zo werd de grootte van de luchtdruk op 
grondniveau, veroorzaakt door het gewicht 
van de aardatmosfeer, gedemonstreerd.

Meteen sloeg het hoofd van Otto ‘suck my 
balls’ von Guericke op hol. Mogelijkheden zat! 
Vacuümverpakt voedsel, practical jokes met 
de metalen halve bollen en euh, zuignapjes 
voor de gps. Hoewel aanvankelijk gesproken 
werd van ‘von Guerickes gezogen halve bal-
len’ werd algauw ‘Maagdenburger halve bol-
len’ meer klantvriendelijk bevonden als naam 
voor het experiment dat sindsdien fungeert 
als kleinschalig fysicagroepswerk voor menig 
puberende student.

Hierbij liet von Guericke het echter niet. 
Zijn bijdrage tot de natuurkunde omvat ook 
de uitvinding van de elektriseermachine. Om 
even kort door de bocht te gaan en bijgevolg 
alle fysici op stang te jagen: dit is een apparaat 
waarin wrijving statische elektriciteit opwekt. 

Door zijn dienstjongen om een gigantische 
bol zwavel te sturen, verbaasde hij niemand 
meer. Met een zwengel liet hij deze bol aan 
hoge snelheid draaien. Wanneer men de hand 
tegen de bol plaatste, werd deze elektrisch 
geladen. Otto ‘touch my giant sour ball’ von 
Guericke maakte het zo voor het eerst moge-
lijk elektrische ladingen doelbewust te ma-
nipuleren. Hoezee. Wegens een gebrek aan 
elektrische toestellen bleef het gebruik van 
zijn uitvinding echter alweer beperkt tot prac-
tical jokes waaraan de dienstjongen al te vaak 
ten prooi viel.

Het is misschien een brug te ver om te 
zeggen dat de uitvindingen van de burger-
vader tekortschieten — van de heer Termont 
verwachten we minder — maar de hoofdvo-
gel heeft hij nooit afgeschoten. Vergeet ech-
ter niet dat ook onderste trede van de ladder 
een stap hoger is, en laat ons genieten van wat 
deze man ons bracht: zuignapjes en bijna... 
elektriciteit. ■

wetenschap voor 

dummies

door Jago kosolosky
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concert

“All’s fair in love and war.” dacht Yossarian 
terwijl hij Helena inpalmde, het kersverse lief-
je van zijn broer. Wat begon bij slinks lonken 
op weg naar de Charlatan, eindigde in een 
sensuele shimmy op de zwoele retro-soul van 
Nick Waterhouse (6/03). De muziek rakelde 
dan wel de onschuld van de vroege Motown 
op, wat hij in haar ogen las was allesbehalve 
zedig. Nadat broerlief het misnoegd voor be-
keken hield, begeleidde hij haar haastig naar 
zijn kot. “Homerische tradities,” dacht hij, 
“zijn geschiedenis. Het enige dat hierdoor in 
vlammen kan opgaan, is mijn bed.”

Yossarian stelde zich daarom geen vragen 
toen hij de volgende dag werd gevolgd door 
een schim in regenjas. Waarom zou hij ook, 
hij ging die dag in de Bijloke pronken met zijn 
nieuwe aanwinst. Gedrapeerd in Givenchy 
zat ze aan zijn zij te kijken hoe Jason Moran 
(7/03) de geest van Thelonious Monk naar de 
21ste eeuw bracht. Terwijl de bandleden hun 
improvisaties opfleurden met samplers en an-
dere elektronica, werd Yossarian bedwelmd 
door Helena’s belladonna-parfum. Wanneer 
ze aan zijn oorlel begon te sabbelen, kon dat 

jazz-gedoe het best zo snel mogelijk eindi-
gen.

Leven met liefde gaat makkelijk, maar met 
lust gaat het veel sneller. Hij had amper door 
dat hun romance al tien dagen oud was, toen 
ze de Charlatan nogmaals gingen opzoeken. 
Daar trad Jim Cole (16/03) op, die met zijn 
mengeling van funk en R&B de losbandigheid 
van die eerste avond probleemloos overtrof. 
Het koppel probeerde een onstuimige jitter-
bug, en merkte bijgevolg de naderende man 
in regenjas niet op. Wanneer Yossarian, wild 
schoppend op de groove, de scheen van de 
man raakte, liet die iets vallen. Nog voor Yo-
ssarian zich kon verontschuldigen, verdween 
de man angstig in de menigte. De volgende 
ochtend pas vonden de uitbaters een uitge-
klapte stiletto op de dansvloer. 

Podium

Liefde maakt blind, en Yossarian is geen 
uitzondering. Zo kon hij zijn ogen niet bij het 
stuk houden tijdens Chicks for Money and 
Nothing for Free (8-10/3 en 16/3 in de Ko-
pergietery). Waarom zou hij kijken naar zes 
dansende macho’s wanneer Helena’s laag uit-
gesneden topje een mooier schouwspel ver-
zorgt? Ook in de zaal van Campo kon hij er 
zijn aandacht niet bijhouden. Hoezeer balle-
rina Lisbeth Gruwez ook kronkelde tijdens 
It’s Going to Get Worse and Worse and 
Worse my Friend (15 & 16/03), de strijkende 
handpalm op zijn dij kon hem meer boeien. 
Wanneer de zalen leegden en het koppel vol 
verlangen naar huis snelde, wiste Yossarian 
per ongeluk zijn voicemail. Had hij het drei-
gende gehijg gehoord dat tijdens de voorstel-
ling werd ingesproken, dan zou hij wellicht 
voorzichtiger zijn geweest. Door zijn roze-

getinte bril, zag Yossarian echter geen vuiltje 
aan de lucht. Zorgeloos ging hij met zijn vlam 
naar Druk, druk, druk, de nieuwe zaalshow 
van Bert Gabriëls (17/03). Naarmate de show 
vorderde en de humor scherpheid inruilde 
voor grof absurdisme, zocht Yossarian nog-
maals afleiding bij de sensuele figuur naast 
hem. Hij schoof zijn arm speels rond haar 
taille maar kreeg enkel een berisping toege-
worpen. Hij wist het onmiddellijk: de vurigste 
passies branden het snelst op.

exPo

Toen ze het STAM binnenstapten, voelde 
hij de bui al hangen: geen geflikflooi in de ves-
tiaire, geen flirterige woordspelingen… Ook 
de tentoonstelling Licht op Groen in de toe-
komstzaal kon de sfeer niet herstellen. Eco-
logiebeleid is duidelijk nefast voor het libido. 
De handpalm die Yossarian in een wanhoop-
spoging op haar derrière plantte was de drup-
pel. Woedend stormde ze de zaal en zijn leven 
uit. Het weergalmen van haar Louboutin-
naaldhakken verstrooide de custoden, waar-
door zij de man in regenjas met het mes in de 
hand te laat zagen. ■

Cu l tu u r age n da

ontwerp: michael borremans

ontwerp: dimitri neyt

door stefaan glorieux
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ct Ligt het aan zijn gezegende leeftijd? Zijn prille verkering met 
Hollywood? Is ook voor hem het vijfde seizoen van Gossip Girl een 
ware openbaring geweest? Waarom Cronenbergs laatste film zo 
braafjes is weten we niet, maar braaf is A Dangerous Method zonder 
twijfel. Dit keer geen bloed, zweet en seks maar Sigmund Freud, Carl 
Jung en een gemakkelijke sofa. Hoewel er — truth be told — ook een 
sm-scène met Keira Knightley in zit. Het blijft toch een stiekemerd, 
die David! 

Hoezeer A Dangerous Method ook afwijkt van eerdere Cronen-
bergfilms, de regisseurs obsessie met het beest in elke mens blijft aan-
wezig. In de film volgen we de ontwrichting van de relaties tussen 
Freud, Jung en Sabina Spielrein, één van de eerste vrouwelijke psy-
choanalytici en vermoedelijk ook Jungs minnares. Veel actie moet je 
echter niet verwachten in dit kostuumdrama dat zich nog het best 
laat omschrijven als een babbelfilm. Hierin ligt zowel de sterkte als 
zwakte van de film. De dialogen zijn goed geschreven en de acteer-
prestaties zijn van een extreem hoog niveau. Viggo Mortensen weet 
op een schitterende manier de iconische Freud vorm te geven, Keira 
Knightley adopteert haar Russisch-Engels accent op een zeer natuur-
lijke manier (eat that, Waldek Kozinsky) en vooral Michael Fassben-
der overtuigt met een zeer sterke vertolking van spilfiguur Carl Jung. 
In de interacties tussen de drie protagonisten speelt Cronenberg hun 
visies tegen elkaar uit zonder partij te kiezen. Dit zorgt ervoor dat je 
als kijker op losse schroeven wordt gezet en zelf als een ware psycho-
analyticus op zoek gaat naar de diepere drijfveren van de personages 
tot je uiteindelijk overal betekenis begint te zien. 

Het nadeel van deze aanpak is dat Cronenberg net als in Eastern 
Promises misschien iets te veel hooi op zijn vork neemt. In de vele 
verhalen en visies verliest de regisseur soms het kleine uit het oog 
en de relatie tussen Jung en Spielrein moet bijvoorbeeld wat aan ge-
loofwaardigheid inboeten. Romantiek en geloofwaardigheid zijn dan 
ook nooit The Baron of Blood z’n specialiteiten geweest, misschien iets 
voor zijn volgende film?  ■

w.d.r. ‘Wat je je uiteindelijk herinnert, is niet altijd als wat je 
hebt meegemaakt’, beweert Tony Webster op de allereerste pagi-
na van Alsof het voorbij is, de laatste roman van de gevierde Britse 
schrijver Julian Barnes. Tony is een gepensioneerde en gescheiden 
bediende die in de herfst van zijn leven zonder weemoed terug-
blikt op een bestaan dat in alle opzichten gewoontjes, ja zelfs saai 
genoemd kan worden. Een man die naar eigen zeggen in alles mid-
delmatig was. Het boek valt uiteen in twee grote delen. Het eerste 
deel speelt zich af in de mythische jaren zestig, die volgens Tony op 
seksueel vlak niet bijster spectaculair waren. ‘De meeste mensen 
beleefden de jaren zestig pas in de jaren zeventig’, merkt hij droog 
op. Centraal staan zijn vriendschap met Adrian, een intellectuele 
en vroegrijpe slungel, en zijn relatie met de scherpe en arrogante 
Veronica. Die relatie met Veronica draait op niets uit en wanneer 
zij en Adrian vervolgens een relatie aangaan, verbreekt hij alle con-
tact met hen. Drie maanden later snijdt Adrian zijn polsen over. 
‘Perfecte student, perfecte zelfmoord.’ 

Dat de voortschrijdende tijd zijn herinneringen vervormd heeft, 
begint langzaam bij Tony te dagen als veertig jaar later de overle-
den moeder van Veronica hem plots het dagboek van de perfecte 
zelfmoordenaar nalaat. Meer vertellen zou zonde zijn, maar de 
plot is zodanig strak gecomponeerd dat het verhaal leest als een 
psychologische thriller. Meesterstilist Barnes vermijdt elke vorm 
van sentimentaliteit en ontkracht op brutale wijze de mythe van 
de vreedzame ouderdom. Daarnaast bevat zowat elke bladzijde 
wel een verrassend inzicht of een — typisch Britse — understated 
opmerking. De uiteindelijke finale is ietwat geforceerd, maar dat 
vergeven we hem graag. Alsof het voorbij is is een boek dat onbarm-
hartig is in zijn wijsheden. ‘Ik had de ambities die ik had gekoesterd 
opgegeven. Ik had niet te veel door het leven gedwarsboomd willen 
worden, en dat was me gelukt — en hoe meelijwekkend was dat.’ ■

Alsof het voorbij is is beschikbaar bij Fnac.



“ik kan niet anders”
Dames, wat is jullie eerste muzikale herinne-

ring?
Elke: “Dat ik op kerstliedjes danste met een lint. 

Maar ook Get Ready en de Backstreet Boys en 
Hitclub!” 

Naomi: “Ik luisterde naar Blackstreet, ‘No dig-
gity’. Via mijn vader luisterde ik vroeg naar Nir-
vana en de Red Hot Chili Peppers. Een van mijn 
eerste woorden was ‘Keith Richards’  (lacht). Mijn 
eerste echte muzikale herinnering is dat mijn vader 
mij  (zingt een stukje)  ‘Hot Stepper’ van Ini Ka-
moze aan het leren was. Ik moest dan ‘Murderer’ 
zeggen.”

Wanneer kwam het besef dat je iets met mu-
ziek wou doen?

Naomi: “Bij mij pas vanaf mijn dertiende. Ik 
had daarvoor wel al muziekschool gedaan, maar ik 
vond dat saai. Ik ben daar snel mee gestopt en dan 
zelf blijven sukkelen. Daarna ben ik zelf muziek be-
ginnen te ontdekken via mijn vaders platenkast.”

Elke: “Bij mij kwam het besef bij de scouts, rond 
het kampvuur met een gitaar. Voor Sinterklaas heb 
ik dan met mijn zussen een gitaar gevraagd. Sinds-
dien begon ik met ontdekken, nummers coveren,  
een beetje proberen en zien hoe het loopt. En dan 
gaat dat verder.”

Wanneer zijn jullie in groepjes beginnen spe-
len?

Naomi: “Nadat ik mee ging naar de repetities van 
mijn vaders band waar ik gitaar speelde. Ze hadden 
geen zanger en voor de lol ben ik dan eens begin-
nen zingen. Dat was blijkbaar goed. Vanaf mijn ze-
ventiende wou ik niet meer met mijn pa spelen, dat 
was niet meer stoer. Dan heb ik in verschrikkelijke 
bandjes gespeeld. We waren echt niet zo goed, we 
blowden te veel. Vanaf mijn achttiende had ik dan 
mijn eigen soloproject.”

Elke: “Ik heb altijd solo gespeeld. Van zodra ik 
een gitaar vast had op mijn zestiende. Daar plakte 
ik dan de naam Love Like Birds op toen ik drie jaar 
geleden mijn Myspace aanmaakte.”

Wanneer is Reena Riot ontstaan?
Naomi: “In de warme aprilmaand van 2007. Een 

vriendin had een klein optreden voor mij geboekt 
en ze vroeg onder welke naam dat moest. Ik wou 
absoluut niet ‘Naomi Sijmons’ vanwege de naam. 
(Haar vader is Fons Sijmons, bassist bij The Scabs 
n.v.d.r.). Toen is Reena Riot mijn naam geworden.”

Vanwaar halen jullie inspiratie?
Elke: “Het begint steeds bij het leven. Dingen 

die gebeuren waarbij ik de nood heb om erover te 
schrijven. Maar wel geromantiseerd. (tot Naomi) Ik 

Reena Riot en Love Like Birds zijn de alter ego’s van Naomi 
Sijmons en Elke De Mey, twee vierentwintigjarige muzikantes 
die aan de muzikale weg naar erkenning timmeren. En daar 
de laatste maanden behoorlijk wat bijval mee oogsten.

dubbelinterview reena riot en love like Birds

door ine van nuffel en dieter Bauwens

foto: simon wardenier
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denk bij jou ook? Je teksten zijn gevoelig en 
eerlijk.”

Naomi: “Ja, het leven en wat fantasie. Af en 
toe ook een film. Nu ben ik bezig rond Brea-
king the Waves van Lars Von Trier. Een film 
waar ik echt niet goed van was. Dan geeft de 
sfeer mij inspiratie.” 

Wat vinden jullie van muziekwedstrij-
den, zoals Humo’s Rock Rally en de Kunst-
bende?

Naomi: “Voor ik er zelf aan deelnam vond 
ik het verschrikkelijk. Muziek is iets subjec-
tiefs, iets dat iedereen anders ervaart. Dan is 
het raar dat daar een jury staat en dat het een 
wedstrijd wordt.”

Elke: “Wie is de beste? Ik speel dan liever 
voor tien mensen die het echt mooi vinden. 
Ik denk wel dat die wedstrijden een goede op-
stap kunnen zijn. Dat die kansen kunnen ge-
ven tussen de miljarden bandjes.” 

Naomi: “Nu ik meedoe aan de Rock Rally 
probeer ik erin te stappen alsof het geen wed-
strijd is. Ik ga mijn ding doen en kijken hoe 
mensen reageren. Maar het is eng. Binnen een 
week (het interview vond plaats op 15 februari, 
n.v.d.r.) komt Humo met die reviews waarin 
je neergesabeld kan worden. Dan hebt ge het 
vlaggen.” 

Hoe gaan jullie om met die recensies?
Naomi: “Recensies zijn altijd relatief. Som-

migen kunnen van dat negatieve iets opbou-
wends maken.”

Elke: “Dat zijn de beste. Als de commen-
taar alles afbreekt dan ben je er niets mee. Je 
moet recensies met een korreltje zout nemen. 
Recensenten hebben een slechte dag of het is 
hun genre niet, misschien houdt hij meer van 
metal. Het blijft subjectief.”

toekomstPersPectieven

Vinden jullie het aangenamer om in klei-
ne cafeetjes en zaaltjes te spelen?

Elke: “Ik wel, als het publiek stil is. Ik heb 
al cafés gehad waar ik omvergepraat werd. 
Dat is echt niet leuk. Dat is triestig en respect-

loos. Alsof het toegestaan is te praten wan-
neer er live muziek gespeeld wordt. Zelfs in 
de bioscoop zwijg je en die acteurs zijn daar 
niet eens echt.”

Naomi: “Het voordeel in grote zalen is dat 
ze voor jou komen. Dan kan je genieten en 
zweven op de stilte. Terwijl je in cafés soms 
je stem omhoog moet duwen om maar wat 
luisterende oortjes in jouw richting te krijgen. 
Het is hun vergeven maar dat kan echt lastig 
zijn.” 

Elke: “Ik speel liever in mijn slaapkamer 
dan in een café waar ze toch niet aan het op-
letten zijn.”

Spelen jullie ook nog bij andere bands?
Elke: “Ik speel enkel met Love Like Birds. 

Er komt soms wel een contrabassist, percus-
sie of wat zang bij. Dat geeft meer mogelijk-
heden. Het is ook leuker om met twee of drie 
op te treden. Zeker backstage.”

Naomi: “Er is Reena Riot solo en Reena 
Riot band. Dat laatste blijft voorlopig nog 
achter de gesloten deuren van het repetitielo-
kaal. Bedoeling is wel dat daar op niet al te 
lange termijn een EP van komt. Daarnaast 
zing ik ook bij Birds that change colour in de 
Rotonde van de Botanique. Normaal zijn dat 
de meisjes van Laïs, maar ik val nu in. Ik speel 
ook nog bij Summer Bummer Downer Folk. 
Ik ben op zoek naar een sound die het best 
bij mij past. Live werk ik nog het best solo, 
dat doe ik het al het langst. Wanneer ik met 
de band speel, is het nog steeds ik plus band. 
Na de EP-opnames zou het een geheel moe-
ten worden.” 

Wat zijn de gelijkenissen en verschillen 
tussen Reena Riot en Love Like Birds?

Elke: “Twee meisjes? We zingen over het 
leven, en komen ook van dezelfde middelbare 
school (lacht).”

Naomi: “Jij hebt een andere manier van 
schrijven. Je speelt immens met de verbeel-
ding. Bij mij steunen de teksten meer op het 
beschrijven van een emotie. Jij beschrijft een 
verhaal van begin tot eind.”

Naomi, je studeert nu aan Codarts, het 
conservatorium van Rotterdam. Denk je 
dat je altijd naar Gent zal terugkeren?

Naomi: “Ik zou graag in Brussel wonen. Ik 
wil mijn deur opendoen en in het centrum 
van een stad zitten. Dat hoeft niet per se Gent 
te zijn. Maar Rotterdam zal na vier jaar wel 
genoeg geweest zijn.”

Speel je vaak in Rot-
terdam?

Naomi: “Ik heb dat even gedaan maar dat 
was niet leuk. Alles draait er om virtuosi-
teit. Het publiek weet dat ik op Codarts zit. 
De verwachtingen qua techniek liggen dan 
zeer hoog. Maar daar draait mijn muziek niet 
rond.”

Hebben jullie veel contact met ander 
Gentse groepen?

Elke: “Ja, Gent is klein. Er hangt een leuke 
sfeer. Mijn vriend speelt bij Balthazar en dan 
worden er tips uitgewisseld over het uitbren-
gen van een plaat of materiaal. Iedereen komt 
kijken naar elkaar.”

Naomi: “Het is leuk dat Gent daarvoor 
openstaat.”

Elke, jij hebt al een EP uitgebracht. 
Wordt die goed onthaald?

Elke: “Ik denk het wel. Mensen die het niet 
graag horen gaan er ook niet naar luisteren. 
Ze gaan gewoon denken: Love Like who? Een 
EP kan een beetje tonen hoe we op het podi-
um zijn. Ik ben alleszins blij met de airplay en 
de kansen om op te treden. Zo mag ik in april 
in Londen spelen in de Bush Hall, een mooie 
zaal waar we het voorprogramma van Dark 
Dark Dark spelen.” 

Willen jullie van muziek jullie beroep 
maken?

Elke: “Ik weet niet of ik met wat ik maak 
genoeg geld kan verdienen om van te leven, 
of dat mijn publiek groot genoeg is om mij 
te kunnen ondersteunen. Hoeveel cd’s moet 
je dan niet uitbrengen? Ik wil geen grote op-
tredens geven of op festivals optreden. Maar 
ik zal het graag blijven doen en we zien wel 
hoe het gaat.”

Naomi: “Ik kan niet anders. Ik studeer ook 
muziek. Ik heb al andere dingen geprobeerd. 
Maar van een kantoorbaan word ik zot. En 
muziekles geven aan een klas kinderen die 
door hun moeder naar de muziekschool wor-
den geschopt omdat de maatschappij zegt dat 
dat goed voor je is ... nee dank je.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Naomi: “Ik hoop dat de halve finale van de 

Rock Rally op 4 maart goed gaat. Ook als het 
niet zo is, ga ik gewoon door. Ik wil ook een 
EP opnemen. Iets de wereld insturen zodat 
mensen kunnen horen wat Reena Riot is.” ■

C
“zelfs in de bioscoop zwijg 
je en de acteurs zijn daar 
niet eens echt”
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nachtschade

Twee jaar geleden begon een samenraapsel van enkele studenten met steun van de UGent en de 
Stad Gent aan een theaterproject genaamd Artoo. Ondertussen heten ze Veldhuis en hebben ze 
hun derde productie afgewerkt: Nachtschade. 

In de voormalige bokszaal Golden Gloves 
in de Gasmeterlaan — geen makkelijk te vin-
den locatie — lagen talloze dekentjes, vele lege 
flessen en een hoop zand. Ook stond er een 
hutje met enkele dode planten en hing een 
dwarsbalk die achteraf een parachute bleek te 
zijn. De toeschouwers kregen een hoekje van 
de zaal toegewezen waar de tribune stond, 
met dekentjes, want de zaal heeft geen verwar-
ming en verkleumde toeschouwers zijn onge-
lukkige toeschouwers. Het grootste deel van 
de zaal was voorbehouden voor de acteurs. 
De vier personages van het stuk vochten te-
gen verdriet, veroorzaakt door het verlies van 
iemand. Elk op zijn manier: de ene weigert de 
ogen te openen, een ander stort zich in de-
pressie en drankmisbruik. Het symbolisme in 
het stuk was soms te simpel; zo was er de let-
terlijke uitvoering van ‘je kop in het zand ste-
ken’.  Elk geluid weergalmde en echode door 
de grote ruimte. Daar de voorstelling groten-
deels geluidloos was, gaf dit extra cachet aan 
elk geluid, zoals een vallende valies, een pijn-
lijke schreeuw, voetstappen en de enige twee 
woorden die in Nachtschade gesproken wer-
den: “Stop!...Stop!” “We zijn duidelijk weg-
gegaan van tekstueel theater. We werken heel 
hard met beelden en op locatie”, vertelt Sofie 
Joye, één tweede van het regisseurskoppel. De 
andere helft is Pim Cornelussen.

creatie

Veldhuis houdt er een aparte creatietech-
niek op na. Ze vertrekken vanuit een concept 
en een locatie. Pim licht toe: “We hebben ons 
een week lang volledig geconcentreerd op de 
zaal om ideeën en beelden te verzinnen, die 
we dan hier konden uitproberen en waarmee 
we een coherente voorstelling konden ma-
ken.” Ook de acteurs hebben een actieve stem 
in het schrijfproces. Sofie: “We gaan echt aan 
de slag met de acteurs en we leggen hen onze 
wil niet op, het is een soort wisselwerking.” Na 
elke voorstelling houden de regisseurs samen 
met de andere medewerkers een grondige na-
bespreking, waarin ze hun prestaties evalu-
eren en beslissen om het stuk aan te passen 
waar nodig. Bijgevolg is geen van de vijf voor-
stellingen dezelfde. “In principe”, zegt Sofie, 
“denk ik dat het wel leuk is voor mensen om 
twee keerte komen kijken, op dinsdag en dan 
nog eens op zaterdag. Dat zullen twee totaal 
andere voorstellingen zijn.” Hoewel Nacht-
schade een aangenaam stuk was, waren er en-
kele misstappen. Zo stelde de garderobe niet 
veel voor en had het stuk een grillig tempo dat 
door meer inspanningen voor de première — 
in plaats van tussen de voorstellingen door — 
vermeden had kunnen worden. Het geheel is 
bijgevolg onaf, als een ruwe diamant. De re-

gisseurs staan nochtans achter deze werkwij-
ze. Sofie: “Er zijn ook dingen op de avond van 
de voorstelling die je ziet waarvan je denkt: 
nee, dit zou nog een tikkeltje anders moeten. 
Dat pas je dan de dag daarna weer aan.” “Zo 
blijft het ook altijd fris om te spelen”, voegt 
Pim daaraan toe. 

neverland

Veldhuis blijft na Nachtschade niet bij de 
pakken zitten. In maart volgt een workshop 
waar ze hopen enkele nieuwe acteurs aan te 
trekken. In mei staan ze alweer op de metafo-
rische planken met een nieuwe voorstelling, 
voorlopig onder de werktitel Neverland. Over 
dat stuk konden ze nog niet veel vrijgeven. Ze 
hebben immers nog geen locatie en bijgevolg, 
vanwege hun creatiewijze, geen theaterstuk. 
Deze theatermakers vinden stilaan hun eigen 
stijl en hun favoriete terugkerende motieven. 
Sommige motieven in Nachtschade gaan im-
mers duidelijk terug tot hun vorige stukken: 
Fernweh/Heterotopia uit 2010 en TRACHTEN 
uit 2011. We weten dus al gedeeltelijk wat te 
verwachten van Neverland. ■

foto: simon wardenier

door sebastian ippolito

foto: lieselotte janssens
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i <3 boy

t.s. Het had een still uit de nieuwe film van Eddy Lipstick kun-
nen zijn, maar dat is het niet. Het beeld dat hierboven kort beschreven 
staat, is een foto van Jessica Yatrofsky. Deze Amerikaanse fotografe, 
die overigens zelf niet onknap is, fotografeerde de afgelopen maanden 
heel wat mannelijk schoon voor haar reeks I Heart Boy.

Het fotoboek dat bij de tentoonstelling hoort, werd door Snoecks 
verkozen tot een van de beste fotoboeken van het voorbije jaar, een 
prijs die de heren van de Gentse A&Gallery niet ontging. Sinds hun 
galerij vorig jaar opende, houden fotograaf Wouter Van Vaerenbergh 
en wandelende hypemachine Ben Van Alboom de vinger aan de pols 
van de (internationale) fotoscene. Moby, Frederik Buyckx, Sophie 
Van de Perre en tal van andere fotografen mochten er hun werk de 
afgelopen maanden aan de muren hangen. Donderdag 8 maart komt 
Yatrofsky naar Gent om haar tentoonstelling officieel te openen.

De mannen die plaatsnamen voor haar lens ogen vrij andro-
gyn. Yatrofsky fotografeerde haar modellen vaak thuis, waar ze hun 
schoonheid in soft-erotische beelden vastlegde. Haar werk heeft “het 
onderliggend verlangen om mannelijke naaktheid zichtbaarder te ma-
ken in ons cultureel landschap”. Een zoveelste aanklacht tegen de beel-
den van vrouwelijk naakt die te pas en te onpas opduiken of gewoon 
een reden om wat knappe mannen voor haar lens te krijgen?

Naast haar werk als fotografe is Yatrofsky ook actief als regisseuse. 
Voor haar nieuwste film, A Naked Heart, deed ze een beroep op haar 
fans om het nodige kapitaal in te zamelen. Hierin zal Yatrofsky die-
per ingaan op de relatie tussen een fotograaf en zijn model. Met deze 
langspeelfilm wil ze aantonen dat de ontmoetingen die je als kunste-
naar hebt soms veel meer kunnen betekenen dan je oorspronkelijk be-
doelde.

De tentoonstelling I Heart Boy maakt deel uit van Maart Design 
Maand. Gedurende de hele maand plaatsen meer dan twintig organi-
saties creatief Gent bovenaan in hun agenda. Naast A&Gallery doen 
onder andere KASK, De Invasie en het Koninklijk Conservatorium 
mee aan dit project. Zo zullen verschillende visuele kunstenaars hun 
werk exposeren in ycono en kan je een moderoute volgen die tal van 
Belgische modemerken in de spotlights plaatst. ■

De tentoonstelling I Heart Boy loopt van 8 tot 24 maart in 
A&Gallery (Schepenhuisstraat 17, vlakbij het Stadhuis). Meer info 

over Maart Design Maand is te vinden op :

www.maartdesignmaand.be

Een jongeman ligt languit op het tapijt. Zijn magere arm lijkt te grijpen naar zijn blonde lokken 
die op het parket gedrapeerd liggen. Uit zijn navel vertrekt een bosje haar, dat de jonge adonis 
zorgvuldig op lengte houdt. Dan, aan het eind van het bosje, krijgt de kijker zijn mannelijk lid in 
al zijn glorie te zien.



Wijlen Robert Hoozee (overleden op 21 februari 2012) werkte met 
veel geestdrift aan zijn project British Vision dat van start ging bij de 
heropening van het MSK in 2007. Toen hij een bezoek bracht aan de 
Britse musea om werken te vergaren, moesten de curators van over de 
plas hem overtuigen dat hij echt niet elk prominent Brits werk kon la-
ten inpakken en verschepen naar Gent. Met de tentoonstelling van de 
19e eeuwse Ford Madox Brown toont Hoozee voor de laatste keer dat 
het MSK nooit klakkeloos een buitenlandse tentoonstelling kopieert.

In het MSK wandel je door de leefwereld van Brown en merk je 
meteen dat zijn interesses van tijd 
tot tijd wisselden. Niet alleen qua 
onderwerp maar eveneens qua 
kunstvorm wendde Brown zich 
vaak tot nieuwe bronnen. In zijn 
werken vind je nu eens de blèren-
de lammetjes terug van een serene 
landschapsschilder met impres-
sionistische trekjes, dan weer het 
politiek engagement van een door-
winterde realist. Hij geloofde in het 
maatschappelijk doel van kunst en 
hij was actief in de sociale Arts and 
Craftsbeweging. In die tijd ont-
wierp hij dan ook talrijke glasra-
men en meubelen. Hij wilde kunst 
toen vooral herwaarderen en toe-
gankelijk maken met muurschil-
deringen in openbare gebouwen, 
waarvan je zijn voorstudies kan te-
rugvinden in de tentoonstelling. 

Achteraf gezien is het duide-
lijk dat Brown een pionier van de 
prerafaëlieten was, aangezien we 
vaak middeleeuwse artistieke ide-
alen in zijn schilderijen verenigd 
zien met eigentijdse sociale the-
ma’s. Deze thematiek wordt nauwgezet afgebeeld in zijn belangrijkste 
schilderij ‘Werk’ dat de verschillende sociale lagen naast elkaar zet in 
een schijnbaar banaal straatbeeld. Het was echter zijn leerling Dante 
Gabriël Rossetti die de Pre-Raphaelite Brotherhood effectief zou stich-
ten. Brown begon zijn studies in Brugge en vervolgde ze in Gent en 
Antwerpen. Hij had de eigenaardige gewoonte mensen met een open 
mond te schilderen omdat hij zo zijn personages meer emotie wilde 
laten uitstralen. Vermoedelijk ontstond dit trekje na het bestuderen 

van de Antwerpse schilder Gustaaf Wappers en diens werk over de 
Belgische revolutie.

Brown was een man van verhalen. In het begin hadden die sce-
nario’s vaker een ideologische inslag zoals in ‘Onze-Lieve-Vrouw van 
zaterdagavond’, totdat hij de toneelstukken ontdekte van de werken 
van vooraanstaande Britse dichters waarna het theater hem niet meer 
losliet. Aan zijn love of the bard zou hij begonnen zijn in 1843 toen hij 
voor het eerst een voorstelling van ‘King Lear’ bijwoonde, waarbij hij 
halverwege zijn tekenblok zou hebben uitgehaald om fervent te begin-

nen schetsen. Brown putte inspiratie 
uit de theaterstukken en hij mengde 
daarin elementen uit zijn eigen we-
reld. In het schilderij ‘Koning Lear’ 
vereeuwigde hij zowel het gezicht 
van zijn eigen vrouw Emma als dat 
van Cordelia, de liefhebbende doch-
ter van Lear. Niet alleen Shakespeare 
kreeg respect van Brown aangezien 
onder andere ook Chaucer, Milton, 
Spencer, Byron en Pope in het mid-
denpaneel van het triptiek ‘Het zaad 
en de vruchten van de Engelse dicht-
kunst’ mochten figureren.

Brown besteedde niet alleen veel 
aandacht aan zijn thematiek, maar 
eveneens aan zijn techniek. De moe-
deloosheid glanst in de ogen van een 
hongersnood ontvluchtend echtpaar 
in ‘Een laatste blik op Engeland’. Het 
schilderij blinkt uit in details en vak-
manschap. De texturen van de stof-
fen van de kledij zijn haast tastbaar 
en de taferelen die zich afspelen ach-
ter het koppel zijn minutieus uitge-
werkt. Brown stond er dan ook om 
bekend jarenlang aan zijn schilderij-

en te werken en elke verandering neer te pennen in een dagboek. Hij 
bleef afgewerkte schilderijen retoucheren met oog voor detail om zijn 
perfectionisme te bevredigen. ■

De tentoonstelling van Ford Madox Brown kan je bezichtigen in 
het MSK tot 3 juni waarna de werken terug het kanaal oversteken 

naar hun gewoonlijke plekje in het museum van Manchester.
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In het kader van British Vision verwelkomt het MSK dezer dagen de werken van Ford Madox 
Brown, een voortrekker van de prerafaëlieten. door anemoon soete

ford madox brown



Een grote bedreiging voor tijgers is natuurlijk de mens. Veelvul-
dige bejaging opdat uw Schamperredacteur toch maar een tijgervel-
letje rond de schouders kan draperen in de slaapkamer, kwamen de 
soort niet ten goede. Maar het allergrootste probleem is habitatver-
nietiging: bossen worden gerooid of drukke verkeersaders lopen door 
hun woongebied zodat geen tijger nog bij zijn 
liefje raakt. Voortplanting wordt zo steeds 
moeilijker, en dus ook het voortbestaan van 
de soort. Gelukkig heeft professor Jacques 
Verfaille van de vakgroep Tropische Ecologie 
een oplossing uitgewerkt. 

“Wel, het is eigenlijk poepsimpel”, vertelt 
de man ons. “Bij mensen is het vandaag ook 
heel wat moeilijker om een partner te zoeken 
dan 50 jaar geleden. We zijn nu asocialer en 
oppervlakkiger, waardoor het fenomeen ‘flir-
ten’ veel zeldzamer wordt. Gelukkig bestaan 
daar remedies voor: het internet! Want seri-
eus, elke single heeft tegenwoordig toch zo’n 
profiel op een datingsite? Wel, men kan dit-
zelfde mechanisme gebruiken om tijgers sa-
men te brengen! U dacht toch niet dat het 
geluk enkel weggelegd is voor mensen zoals 
ik en mijn Svetlana?“

Neen, waarde Schamperlezer, dit is géén 
grap. De professor en zijn team zijn ondertus-
sen al gestart met een campagne in bepaalde 
gebieden in Zuidoost-Azië. “Op dit moment 
zijn we nog bezig met fase één van het pro-
ject. Wie een tijger signaleert, moet dat mel-
den op onze site www.date-a-tiger.org. We 
brengen zo de verspreiding van de dieren in 
kaart. Eveneens vindt men daar een fiche die 
het profiel van de tijger moet schetsen: leef-
tijd, geslacht, lievelingseten, strepenpatroon etc. Wij trachten dan om 
matchende tijgers bij elkaar te brengen, en dat is fase twee van het 

project. Er is de laatste jaren namelijk erg veel onderzoek verricht naar 
de seksuele preferenties van tijgers. Zo willen vrouwtjes bijvoorbeeld 
graag een mannetje met zoveel mogelijk strepen — lengte blijkt in-
derdaad niet van belang. Wij zorgen ervoor dat de tijgers die worden 
samengebracht, via lokazen, corridors en dergelijke, ook effectief re-

produceren. Anders is alle moeite voor 
niets natuurlijk.”

Maar vooral de derde fase is cruciaal. 
Vrijwilligers worden opgeleid om manne-
lijke tijgers te laten ejaculeren. “We heb-
ben ontdekt dat wie een tijger op de juiste 
manier achter zijn oren krabt, het beestje 
makkelijk tam krijgt. Bovendien komt hij 
dan in een soort trance, en vervolgens 
kan een kleine kieteling (n.v.d.r. professor 
Verfaille deed ons de beweging veelvuldig 
voor) met de staart aan de teelballen voor 
een ejaculatie zorgen. Dit sperma wordt 
dan opgevangen en in de koelkast van de 
vrijwilliger bewaard. De gegevens worden 
nadien op de site ingevuld, en hupsakee, 
we kunnen een kunstmatige inseminatie 
gaan uitvoeren op vrouwtjes die verderop 
wachten op hun droomtijger.” Binnenkort 
wordt tevens door de faculteit een work-
shop ‘tijgermelken’ georganiseerd voor 
studenten van de UGent. Verschillende 
noodzakelijke skills zullen daar aan geïn-
teresseerden geleerd worden. Zo kwamen 
wij reeds te weten dat de tijger mensen met 
warme handen prefereert. Wie interesse 
heeft, kan terecht op volgend adres: http://
www.tiger-tickling.org. Wij bij Schamper 
weten alvast wat ons te doen staat. Deelne-

men aan de workshop, een plastic potje en wat handzeep gaan kopen 
en de vlieger op naar Zuidoost-Azië. Race you there! ■
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date eens een tijger
de liegende reporTer

Dat het niet goed gaat met de tijger, is  al lang gekend. Gelukkig zijn er nog idealisten aan onze 
alma mater die menen de soort te kunnen redden met een revolutionaire nieuwe techniek.

door lise Beirinckx en Jago kosolosky
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