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Ik sta ’s middags op en merk dat ik een
berichtje heb van een meisje dat ik niet ken.
Ik zal haar vast ontmoet hebben op een
van de vele cantussen van de vorige avond
(20/03, Dentalia, GBK, GFK, Lombrosiana) — ik weet niet meer welke; ik was zat
— en niet op het schaaktoernooi van de
WINA! iets daarvoor waar ik met iedereen
de vloer aangeveegd had. Als daar een meisje was, zou ik het me wel herinnerd hebben.
Ze vraagt me of ik mee de Boekentoren wil
bezoeken (21/03, KHK). Ik stem toe want
ik wil wel weten wie ik nu eigenlijk voor mij
heb. Ik herken haar meteen, alsof haar aanwezigheid alleen mijn met bier doorweekte geheugen terug aanwakkert. Met haar is
zelfs Van de Veldes gebouw ter compensatie van de grootte van zijn jongeheer grappig tot lang na de obligatoire fallusgrapjes.
Later crashen we het galabal van het Home
Konvent. Ze is leuk, maar voorlopig kijk ik
de kat uit de boom. Op de Dies Natalisfuif
(22/03, FK) stelt ze me voor aan haar lief,
en dat net wanneer ik me voldoende moed
had ingedronken. ’t Is te zeggen, cocktails
van op de cocktailavond (22/03) van de
Tomo No Kai. Ik had haar maandag niet
verwacht op de Pokémon Cantus (26/03)
in Home Fabiola, maar toch is ze er. Ze is
verkleed als een Mudkip. Die vind ik leuk.
Jammer dat ze al een trainer heeft. Ik glip
na de eerste tempus weg naar een andere
cantus (SK, KK). Ik weet niet welke, want
ik ben te zat. ‘s Anderdaags ga ik paintballen (27/03, VPPK). Dat doet me altijd goed.
Met headshot na headshot haal ik het andere team neer totdat iemand me links in het
midden van mijn borstkas raakt. Gelukkig
ben ik niet zo voor symbolisme, anders had
dat schot me ook emotioneel neergehaald.
Later ga ik pokeren op de pokeravond
(Lombrosiana). Ik haal mijn beste poker
face boven en sla een grote slag. Die detectives in spe moeten nog veel oefenen. Omdat
ik toch zoveel geluk heb in het spel — in te-
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Door Martijn Vermeersch

genstelling tot de liefde — ga ik ook eens
naar de spelletjesavond (28/03, Vlaamse
Logopedische en Audiologische Kring).
Net wanneer ik op het punt sta mijn hotel op de Antwerpse Meir te bouwen, belt
ze mij. Ze is overstuur, haar lief heeft haar
bedrogen. Even waan ik mij in een slechte
romantische komedie. Ik stel voor dat we
morgenavond samen uitgaan om haar op
te beuren. Ik win alsnog met Monopoly,
en daarna met Risk. Wij gaan samen naar
de Sioux. Daar is vanavond de Schamper-

fuif (29/03). Mijn vloeibare moed heb ik
al van de Duvelparty (29/03) van de Chemica. Ik wacht tot zij voldoende vloeibare
dwaasheid op heeft en probeer mijn slag
te slaan. Ze houdt me tegen. Ze houdt van
me als van een goede vriend zegt ze. Maar
dat laat ik mijn avond niet verpesten, zeker niet op deze fuif. ■

door Sebastian Ippolito

www.schamper.ugent.be
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Door Pieter Van Nuffel
Over een maand is het weer zover: er worden nieuwe stuvers
verkozen. Intussen krijgen wij op onze redactie een anoniem
mailtje van iemand die ‘de geldsmijterij’ bij de oude stuvers beu
is. “Kerstkaartjes versturen aan iedereen, fancy etentjes op kosten
van de universiteit, dure websites, een teambuildingsactiviteit die
minstens 480 euro kost (paintball — intussen vervangen door een
bezoek aan de Gruutbrouwerij, n.v.d.r.), ... je zou bijna gaan zeggen dat de Gentse StudentenRaad niet weet wat ze nog met haar
budget moet aanvangen. Ik hoop dat ik niet de enige ben die dat
zachtjesaan exuberant vindt.”
Zijn onze stuvers écht lichtzinnige geldverspillers? Goh, er werden dit academiejaar wel bakken geld uitgegeven: 20 000 euro aan
de Durf Doen campagne, waarvan inderdaad 1000 euro aan de
website en het logo (en euh, 5000 euro aan een machine die drie
uur lang studenten in de lucht schoot). Maar daar stond iets tegenover. In tegenstelling tot de voorbije jaren, heeft de GSR niet
op haar gat gezeten.De promocampagne ‘Durf Doen’ is alvast geslaagd voor haar eerste test: aanzetten tot engagement. Met 113
kandidaturen voor studentenvertegenwoordiging op facultair niveau, doet men vijftien procent beter dan twee jaar geleden. Al
volgt de Grote Test natuurlijk na de de stembusslag van eind april:
de digitale opkomst zal aantonen of de campagne ook de doorsnee
student wist te bereiken.
En hoe zit het intussen met de portemonnee van de stuvers zelf?
Wel, voor de vier mandaten in de Raad van Bestuur is er een onkostenbudget van tezamen bijna 6 000 euro voorzien. En dan zijn
er nog de zitpenningen voor het Bestuurscollege. Als afgevaardigde van de studenten strijkt Joeri Deryckere in principe 200 euro
per vergadering op. Ware het niet dat dat geld aangewend wordt
om de contacten tussen de stuvers te bevorderen. Zo organiseerde
Deryckere dit jaar ‘De nacht van de Studentenvertegenwoordigers’.
Inderdaad een fancy etentje (we kunnen het weten, want we kwamen er, toegegeven, zelf ook onze magen vullen), maar wat dan
nog?
Als studentenvertegenwoordigers zich een jaar lang belangeloos inzetten voor hun medestudenten, dan mag daar gerust wat
meer tegenover staan dan dat extra lijntje op hun cv. Want wat
is het alternatief, in tijden waarin vrijwillig engagement minder
populair is dan ooit? In Nederland krijgen stuvers een beurs toegewezen van hun universiteit en leggen ze hun studies een jaar aan
de kant. Probleem is dat die betaalde stuvers al gauw transformeren in pseudomanagers die zich nog weinig verbonden voelen met
de leefwereld van de doorsnee student. Dan valt de situatie bij de
Gentse stuvers nog goed mee. Al kan het voor hun eigen geloofwaardigheid natuurlijk nooit kwaad als ze de exclusieve ‘netwerketentjes’ in Het Pand wat meer zouden inruilen voor broodjes van
De Brug. Die zijn ook lekker. ■
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DH Het leren van een vreemde taal is een
complex proces dat gepaard gaat met eventuele
ergernissen aan ortografische uitzonderingen of
absurd ogende grammaticale constructies en…
veelal docenten die ooit geteisterd werden door
exact dezelfde frustraties. Een begeerlijk tegenwicht voor dit laatste aspect? Contact zoeken
met een native van vlees en bloed natuurlijk!
Zo denken onze Leuvense collega’s er ook
over. Binnenkort zal er namelijk een nieuw
soort contactonderwijs haar intrede doen aan
de Faculteit Letteren van de KU Leuven. De boreling luistert naar de naam Tandemonderwijs
en maakt deel uit van het recent gestarte TINTIN-pilootproject, momenteel nog beperkt tot
het opleidingsonderdeel ‘Duits: Taal en Tekst’.
Het project heeft als doel een tandem te vormen (driewerf hoera voor de Leuvense metafoor) tussen een Duitse uitwisselingsstudent en
een Vlaamse student Duits. Beiden krijgen op
die manier de kans om respectievelijk een (zum
Beispiel) West-Vlaams accentje onder de knie te
krijgen en in aanraking te komen met die Sprache der Straße. Sehr schön allemaal. De vorming
van zo’n studentenkoppel beslaat twee studiepunten en heeft bovendien geen invloed op de
onderwijsbelasting van de professoren.
Overname van het systeem in curricula van
andere taalopleidingen aan de KU Leuven is
nog niet voor vandaag, maar het zou slechts
een kwestie van tijd zijn. Nu maar wachten op
een verdere verspreiding ervan in de Vlaamse
uniefwereld. En bovenal op internationale tandemvorming bij de Blandino’s. ■

www.schamper.ugent.be

paula semer
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Op Dies Natalis worden weer eredoctoraten uitgedeeld. Eentje ervan is dit jaar voor Paula Sémer,
ooit grande dame van de BRT die seksualiteit bespreekbaar maakte in het katholieke Vlaanderen
en één van de eerste feministes op het scherm.
door Lise Beirinckx en Esther Sevens

Wat was uw
eigen schoolparcours?
“Ik liep school in de stadsnormaalschool in Antwerpen, de school waar meisjes
uit de ‘betere’ arbeidersklasse en bourgeoisie
een opleiding konden volgen voor onderwijzeres. Dat was geen voorbereiding op de universiteit, alhoewel ik dat wel wilde. Maar het
verder studeren werd vooral beknot door de
oorlog, ik was net 15 toen die uitbrak. Mijn
ouders hadden al hun spaarcenten in het gezin gestoken. Bovendien droomde ik er al
heel mijn leven van om actrice te worden. Ik
ben mij dan, na de normaalschool, op eigen
houtje gaan inschrijven in het conservatorium, maar daar was de vorming, euhm zeer
onvolledig. Eigenlijk heb ik toen het meeste
geleerd van mijn medeleerlingen, Dora van
der Groen, Senne Rouffaer, allemaal jonge
mensen, bijzonder gedreven en leergierig. Ik
heb het altijd als een tekort aangevoeld dat ik
geen academische vorming heb gehad, en dat
wreekt zich als je een loopbaan wil uitbouwen
aan de BRTN.”
U bent uw carrière op de radio begonnen
in 1944, hoe was dat in die tijd?
“Officieel was het geen oorlog meer, maar
alles was gerantsoeneerd en er vielen nog
bommen. Van Antwerpen naar Brussel gaan,

dat was een avontuur. Op den duur voorzag het NIR (Nationaal Instituut voor de
Radio-omroep, n.v.d.r.) logies in Brussel,
omdat het pendelen te riskant was.
De oorlog was een speciale tijd, maar
die naoorlogse periode, toen ik begon
te werken, eigenlijk ook. Een tijd met
enorm veel mogelijkheden voor jonge
mensen en wij kwamen uit de oorlog
met de gedachte ‘En nu kan alles!’.
Je kreeg toen ook kansen die je later nooit meer kreeg. In het begin
werkte ik bij ‘De wereld der muziek’: een
programma met alle grote namen van die
tijd. Later mocht ik meewerken aan het kinderuurtje, waar ik mij specialiseerde in kinderstemmetjes. Nadien deed ik mee aan de
hoorspelen. Hiervoor moest je een examen
afleggen bij het dramatisch gezelschap, waar
Herman Teirlinck het hoge woord voerde.
Bij wijze van spreken dan, want technisch gezien kende hij niet veel van radio. Hij heeft
ons enorm veel bijgebracht in die naoorlogse
periode. Talent werd echt gekoesterd. Ik heb
toen alles gedaan op de radio, behalve gezongen. Of jawel, ook gezongen! Maar dat was
echt een ramp! (lacht)”
Leading Lady
In ’53 kwam de televisie er bij. Ook daar
was u één van de eersten. Hoe was dat?
“In 1951 was men volop bezig met het
draaien van proefuitzendingen in een leeggemaakte radiostudio en iedereen die in televisie
geïnteresseerd was, liep daar rond. Armand
Pien en Bobbejaan Schoepen bijvoorbeeld.
Mij hadden ze gevraagd om de hoofdrol te
spelen in een Italiaanse komedie, al kan ik
niet zeggen dat mij dat interesseerde. Maar
toen werd de eerste televisieavond gepland
en verkoos iedereen die komedie waar ik in
speelde als hoofdbrok van de avond. Ja, dat

was een mirakel, die eerste uitzending. Onmiddellijk daarna ben ik gevraagd om de leading lady te worden van de Vlaamse televisie,
al interesseerde dat mij niet want ik voelde me
goed op de radio. Mijn verschijning was een
bom in de pers. Er verscheen: ‘Grote televisiebelofte ontdekt.’ Ik was er zo zeker van dat ze
Armand Pien bedoelden, maar nee, dat was
ik. Het gevolg: ik moest en zou blijven. En zo
is dat allemaal begonnen.
De dag dat ik een job als producer kreeg
met inhoud en verantwoordelijkheid, dat was
de gelukkigste dag in mijn loopbaan en ik wilde dat goed doen. De titel van producer dekt
vele ladingen, waardoor ik ook in het strakke kader van de administratie terechtkwam,
maar ik was zó gelukkig.”
In die tijd was het dikwijls nog geen evidentie om zo open over seksualiteit te praten, wat was uw drijfveer?
“Ik kreeg de vrouwenuitzendingen onder
mijn hoede als producer en ik had niet echt
een drijfveer, maar wilde die kostbare zendtijd goed invullen. Mijn eerste stap was dat er
niet meer flauw gedaan mocht worden met
verkleinwoorden: gedaan met de liedjes voor
de baby’tjes. Bovendien sprak ik met enorm
veel mensen en luisterde ik naar wat hen bezighield. Twee dingen kwamen daar altijd terug: seksualiteit en gezinsplanning. En toen
begon de herrie! Ik schrok daar wel van: ik
kwam uit een erg progressief milieu en voor
mij was dat allemaal zo braaf. Maar het waren
de jaren ’60, nog voor de tweede feministische
golf. Toen kwam de uitzending over masturberen. Ik kreeg plots een nota dat daar een
moralist moest bijzitten, want een hele beschaving was gebaseerd op het idee dat masturbatie slecht was. Vanaf dat
moment zag de psychiater
het niet meer zitten om
mee te werken en ik

Lees verder
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over de economie van het gezin. Dan waren
er berekeningen wat een pullover die je zelf
kon breien, kostte indien je die ging kopen.
Ook dat waren taboes. Maar voor mij waren
dat gewoon maatschappelijke problemen. Ik
vond toch niets uit!”
Functionele seks

snap dat, al die scheldbrieven en doodsbedreigingen. Ook tegen mij hoor, ‘we komen
vitriool in uw ogen gooien’.”
Koffie zetten
Steunden uw collega’s u?
“Eigenlijk werd ik voortdurend belachelijk
gemaakt door mijn mannelijke collega’s, maar
ik was ook wel een dwarsligger. Wanneer wij
een vergadering hadden en het was koffietijd,
dan keken zij allemaal naar mij. Ik keek dan
om, riep ‘koffie’ tegen de deur en bleef rustig
zitten (lacht). Ik heb zo Bruno Walschap leren kennen zoon van Gerard die op een keer
recht stond en zei: ‘Wil jij vandaag koffie maken, ik zal hem de volgende keer maken.’ Én
hij deed dat! Al die andere mannen waren zo
beschaamd, dat zag ik wel! Mijn baas zei achteraf: ‘Allee, voor een kop koffie.’ Hij heeft er
duidelijk niets van begrepen.”
“Maar als zelfs dat al zo’n verontwaardiging teweegbrengt, dacht ik, dan is er toch iets
niet in orde en moet ik daar toch maar mee
voortdoen. Toen ben ik, heel braaf, begonnen
met uitzendingen over zwangerschapshygiëne: een enorm succes! En dan waren daar
opeens de lobbygroepen... Altijd dezelfde en
heel erg machtig. Kun je je dat inbeelden?
Ik heb daar verschrikkelijk onder geleden.
6
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Zwangerschapshygiëne, iets probleemloos,
iets leuks, dat sloeg aan, maar zelfs dat mocht
niet. En toen zei ik: ‘Goed, als het zo zit —
en dat heb ik wel in mij — dan ga ik verder!’
Want inmiddels hadden ze al gezien dat ik
met serieuze dingen bezig was, dus ik kreeg
laatavondzendtijd.
Het volgende was een minireeks over ‘Het
gelukkige gezin’. Elke week ging dat over een
ander onderwerp, zoals de huwelijksvoorbereiding en de kennismaking met het andere
geslacht. Ik stelde een panel samen, met o.a.
Jaap Kruithof, de ethicus. En die brak ter
plaatse een lans voor contraceptiva. Die zei
letterlijk dat jongeren voorbehoedsmiddelen moesten kunnen gebruiken, als ze een
bepaalde leeftijd hadden en in bepaalde omstandigheden – hij was voorzichtig. Maar nadien barstte de discussie los in de pers en die
heeft wel meer dan twee jaar geduurd!”
“Wij hebben veel taboeonderwerpen behandeld, niet alleen die seksualiteit. Al neem
ik die altijd als voorbeeld omdat daar zo’n hevige reacties op kwamen. En zo’n gemene.
Over het feminisme waren er ook zulke
scherpe reacties. En die uitzendingen, dat
was allemaal nog voor de tweede feministische golf. Dat was eigenlijk feminisme avant
la lettre. Die uitzending heette ‘Van huishoudkunde tot staatshuishoudkunde’ en ging

Ondertussen is seksualiteit al lang uit
die taboesfeer, en helt het zelfs meer naar
de andere kant.
“Ja, ik kijk nogal veel fictie en ’t is een
dooddoener, maar ik vind dat seks vooral
functioneel moet zijn.
Nu, ik heb zelf ook wel meegemaakt dat het
naar de andere kant oversloeg, met Xaviera
Hollander, the happy hooker, en zij brak een
lans voor prostitutie. In Leuven was er een
bijeenkomst van de studenten Geneeskunde
over prostitutie. Ik zat daar in het panel, naast
die Xaviera. Ik werd daar zo geïrriteerd, door
al die Geneeskundestudenten, toekomstige
dokters, die daar zaten te joelen en Xaviera
zaten toe te juichen. Maar ik ben tegen prostitutie en ineens stond ik recht en riep ik: ‘Ga
eerst eens leren masturberen, voordat je naar
de hoeren loopt!’ En de hele zaal viel stil. Toen
ik buiten ging, stonden de studentines te applaudisseren, dat was echt ongelofelijk.
Weet je, ik ben vooral gechoqueerd dat
een vrouw prostitutie leuk vindt, dat ze haar
lijf verkoopt en daar nog trots op is ook. Niet
door de seks, dat sleuren ze er altijd maar
bij.”
Het eredoctoraat dat u nu krijgt, wordt
beduidend minder aan vrouwen dan aan
mannen toegekend. Bent u trots dat die eer
u te beurt valt?
“Ik ben vooral heel verbaasd, maar ook
verblijd dat ik dat krijg. Ik kan daar niet zo
goed bij, maar men heeft mij uitgelegd dat
zo’n eredoctoraat vooral wordt uitgereikt aan
mensen die maatschappelijk iets hebben gedaan en dat vind ik wel een verklaring natuurlijk. Ik vind het heel fijn dat dat kan.
Ik hoop wel dat er nog veel vrouwen zullen volgen. Toch vind ik mijn benoeming
héél speciaal omdat dit geïnstitutionaliseerd
is, een erkenning die persoonlijk van de rector komt en dat maakt het wel bijzonder. Hij
zei dat ik dat eredoctoraat voor de gedrevenheid en het taboedoorbrekende van mijn programma’s verdiende en voor het vulgariseren
van de wetenschap. Ik heb trouwens altijd
met vrouwelijke proffen in mijn programma’s
gewerkt.”

www.schamper.ugent.be
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Maar vrouwelijke proffen zijn zelfs anno
2012 nog steeds een minderheid. Idem met
vrouwelijke topmanagers en ministers.
“Is dat niet erg? Dat kinderen krijgen én
een carrière uitbouwen nog altijd niet mogelijk is. Van heel die feministische beweging
blijft toch weinig over? Hun eerste eis was
betaalbare en goede opvang en nog steeds is
dat een probleem. Er ligt heel veel van die
vrouwenemancipatie bij onszelf, maar toch
ben ik ervan overtuigd dat er een glazen plafond bestaat. Ook dat vrouwen veel minder
kansen krijgen en veel lager ingeschat worden
– maar ook zichzelf lager inschatten, hoor
– dan mannen. Ik maak mij daar niet meer
kwaad in. Ik heb zo’n mooi professioneel leven gehad, maar dat ik nog steeds dezelfde
problemen als 50 jaar geleden moet horen,
dat maakt mij treurig.
Er was toen in die tijd ook heel wat onderhuids seksisme. De eerste dag dat ik kwam
werken, zei mijn baas: ‘Zeg, wat een mooie
benen hebt gij! Je zou die beter eens wat meer
tonen en hoge hakken dragen.’ En rebels als
ik ben, ging ik direct op zoek naar de lelijkste
sportschoenen uit mijn kast!
Als ik zie hoeveel vrouwen kunnen verwezenlijken, zouden er inderdaad heel wat meer
vrouwen zo’n eredoctoraat verdienen. Maar
mannen vinden dat ook belangrijk hoor: de
reacties die ik kreeg op mijn eredoctoraat,

www.schamper.ugent.be

waren altijd positief: ‘Paula, u heeft dat verdiend!’ Voor mij is dat eredoctoraat ook een
soort van afronding: de cirkel is rond.”
Simone de Beauvoir
Tegenwoordig heeft het feminisme een
negatieve bijklank gekregen, nog maar weinig vrouwen durven ervoor uit te komen
dat ze feministe zijn. Vindt u dat jammer?
“Ik vind dat hun goed recht, dat zij daar
niet voor uitkomen, alhoewel het tijd is voor
een derde feministische golf. Maar dat zij het
resultaat van feministen die hen voorgingen
ontkennen, dat is onterecht. Zij denken dat ze
alles zelf verwezenlijkt hebben, maar er zijn
hen heel wat generaties voorgegaan. Ik heb
altijd grote bewondering gehad voor vrouwen
die bleven strijden voor hun rechten.
Die allereerste Vrouwendag, dat was een
bevrijding voor vrouwen, daar hebben jullie nu geen idee van. Ik ging naar praatcafés
voor vrouwen om stof voor mijn uitzending
te hebben! (lacht) Dat was echt een bom die
barstte, dat zal ik nooit vergeten. Simone de
Beauvoir en Germaine Greer stonden daar
en ik ging door mijn knieën toen ik die allemaal zag.”
U krijgt het eredoctoraat ook onder andere voor uw verwezenlijkingen om de we-

tenschap te populariseren, maar die worden
heel vaak vergeten. Wilt u nog eens vertellen wat u daar allemaal voor bereikt heeft?
“Ik verhuisde naar de dienst Wetenschappen, waar ik aan een kern ‘Menswetenschappen’ begon te bouwen, die heette ‘Kijk
mensen!’. De opdracht was wetenschap naar
de man en vrouw brengen. Zo zijn we documentaires en reportages beginnen maken.
De tijd van de contestatie was toen eigenlijk
al grotendeels voorbij. Zo maakten we documentaires over dementie of autisme. We
kregen internationale prijzen. In Berlijn behaalden we brons met een documentaire over
spastische kinderen. Wij wilden vooral dat
mensen een juist beeld kregen van verschillende ziektes. Het probleem, wanneer je wetenschap in beeld wilt brengen, is dat je veel
en zeer bekwame researchers in je team moet
hebben. Anders sluipen er onvolkomenheden
in, dat is het gevaar van de vulgarisering van
wetenschap.”
Wat vindt u zelf de mooiste verwezenlijking uit uw carrière?
“Ik heb er heel hard over nagedacht (lacht)!
Maar ik kan dat niet zeggen. De zaken waar ik
prijzen voor kreeg, zijn natuurlijk al heel speciaal. Dan krijg je ineens bevestiging dat ook
andere mensen ze goed vinden.” ■
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Student verkiest zichzelf
Over een goeie maand vraagt Dame Democratie u om een gunst. Alvorens de campagnes voor
de studentenverkiezingen losbarsten, behouden wij op schampere wijze het overzicht. Ziehier, de
kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad op een rijtje.
door Pieter Van Nuffel en Tobe Steel

Raad van Bestuur
In de Raad Van Bestuur worden proffen
benoemd, wordt de begroting vastgelegd en
worden de richtlijnen voor onderwijs en onderzoek bepaald. Stuvers die hierin zetelen,
zwaaien dus de plak op ‘t hoogste niveau. Er
zijn vier zitjes, te verdelen over vijf kandidaten. De stuver met het minste aantal stemmen
wordt onherroepelijk naar huis gestuurd. De
stuver met het meeste aantal stemmen krijgt
bovendien een plaatsje in het Bestuurscollege.

zich wel binnen het KVHV en ‘s zondags trekt
hij z’n uniformpje van het Vlaams Nationaal
Jeugdverbond aan.
Bas Bruneel

Wouter Boghaert

Behalve van een ‘rechts, conservatief en
eengemaakt Dietsland’ droomt Wouter Boghaert (opvolger: Marlies Brouwers) nu ook
van een zitje in de Raad Van Bestuur. Het was
al vier jaar geleden dat (extreem-)rechts nog
eens een gooi deed naar een relevant postje
in Gentse studentenkringen. Boghaert wil
iets doen aan de nadelen van het massa-onderwijs, onder meer door een verplicht oriënterend inschrijvingsexamen en door lessen
digitaal op te nemen. Verder stelt hij het nut
van Engelse lessen voor Erasmusstudenten in
vraag en wil hij dat studenten zelfstandiger
worden.
Boghaert is de kandidaat van de Faculteit
Politieke en Sociale Wetenschappen, een kleine faculteit. Een ander nadeel is dat hij weinig
ervaring heeft op het vlak van studentenvertegenwoordiging. In de week engageert hij
8
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Bas Bruneel (Opvolger: Lisa Bouckaert)
studeert voor dokter. Als vertegenwoordiger
van de Facultaire studentenraad van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is hij
geen onbekend figuur binnen de Gentse StudentenRaad.
Bruneel wil vooral inzetten op toegankelijker onderwijs, door middel van betere proffenevaluaties en betere ondersteuning van de
studentenraden. Daarnaast wil hij de ondersteuning voor Erasmussers verbeteren en de
verschillende stuvers en studentenverenigingen dichter bij elkaar brengen.
Bert Debaecke

beidsmarkt. Hij is gekant tegen de invoering
van brede bachelors.
Verder wil Debaecke iets doen aan de onderfinanciering van de faculteiten Pol&Soc,
Geneeskunde (faculteit van zijn opvolger) en
Economie en Bedrijfskunde (zijn eigen faculteit).
Kliment Kostadinov
Kliment Kostadinov Vladimirov Pramatarski of kortweg ‘Kliment’ (opvolger: Matthias Van der Heyden) wil een second term.
Zo niet zal hij zij 92-jarige Bulgaarse oma
moeten teleurstellen — ze denkt dat hij al gewonnen heeft.
Kliment draait al twee jaar mee in de SoRa
en twee jaar in de Raad van Bestuur. Hij is
er bezig met het goedkoper maken van cur-

Bert Debaecke (opvolger: Betty Borgers)
heeft al twee jaar ervaring als vertegenwoordiger van de Facultaire studentenraad Economie en Bedrijfskunde op z’n cv prijken.
Bovendien stampte hij Asante uit de grond,
een studentenvereniging die geld inzamelt
voor een weeshuisje in Kenia.
Als het van Debaecke afhangt, zal de
tweejarige master aangegrepen worden om
studenten beter voor te bereiden op de arwww.schamper.ugent.be

sussen en studieboeken en wil daar graag mee
voort doen. Ook nu zal Kliment veel sociale
accenten in zijn programma leggen. Welke
dat zijn, bepaal je zelf: hij zal zijn twaalf programmapunten enquêteren bij de studenten
en daaruit drie speerpunten halen die hij absoluut wil realiseren.
Kliment wil later architect worden en
neemt het op in de faculteit Ingenieurswetenschappen, een faculteit met traditioneel een
hoge opkomst. Zijn ander grote voordeel is
dat hij als enige van de vijf kandidaten stuverervaring op het hoogste niveau kan voorleggen.
Pieter Reuse
Pieter Reuse (Opvolger: Sander Van der
Maelen) is een wiskundeknobbel: als zestienjarige won hij de Vlaamse wiskundeo-

De Sociale Raad
De Sociale Raad, kortweg SoRa, adviseert
de Raad van Bestuur van de UGent over — de
naam zegt het zelf — sociale zaken. De SoRaleden — zowel studenten, proffen als medewerkers — vergaderen maandelijks over de
sociale dienstverlening van de UGent.
Tussen 23 en 24 april kiezen de studenten
vier vertegenwoordigers die hun belangen
kunnen behartigen in de SoRa. Van de zes
kandidatenduo’s zullen er twee het jammerlijk niet halen.
Opvallend: het wordt een bitchfight. Mocht
de regel al gelden dat maximaal twee derde
van de verkozenen van hetzelfde geslacht mag
zijn, moest de enige mannelijke kandidaat
niet eens campagne voeren. Nu heeft Tim
Zijlmans de brute pech dat de genderquota in
principe pas bij de volgende verkiezingen in
voege treden.
Verder is het aanbod aan kandidaten zeer
uiteenlopend, van klimaatactievoerders tot
voorstanders van een blank Vlaanderen en
alles wat daartussen ligt. Uw keuze maakt dus
wel degelijk een verschil.
Lisa Bouckaert

lympiade. Als ICT’er is hij betrokken in de
Homeraad van Home Astrid. Zijn voornaamste programmapunten (VPN niet langer
noodzakelijk maken voor internettoegang aan
de UGent, livestreaming voorzien in grote auditoria en van Minerva een leerplatform maken) verraden wat u eigenlijk al vermoedde:
Reuse studeert informatica.
Reuse is — voor zover we weten — niet
actief bij een politieke studentenvereniging. Toch maakt de naam van diens opvolger (Sander van der Maelen is voorzitter van
Animo StuGent en was de grote winnaar van
de vorige verkiezingen) duidelijk dat we hem
(samen met Kliment) als de socialistische
kandidaat mogen beschouwen. Dat uit zich
ook in zijn programmapunten: Reuse ijvert
voor betaalbaar onderwijs en voor een sociale
prijspolitiek in de homes. Als Reuse daarmee
niet enkel de Animo-aanhang, maar ook de
vele studenten binnen de Faculteit Wetenschappen kan overtuigen, wordt zijn stemmenaantal reusachtig.

www.schamper.ugent.be

Als enige kandidaat uit de grootste faculteit — Wetenschappen — is Lisa Bouckaert
(opvolger: Bas Bruneel) quasi zeker van een
plaatsje in de SoRa. Ze heeft ervaring in het
verenigingsleven. Bij studentenvereniging
WINA zorgt Bouckaert als feestpraeses voor
de ambiance en bij de Vereniging Voor Natuurkunde maakt de studente wiskunde als
reisverantwoordelijke het mooie weer.
Betty Borgers
Betty Borgers (opvolger: Bert Debaecke)
zit in haar tweede bachelor Geneeskunde en
vertegenwoordigt haar medestudenten via de
Vlaamse Geneeskundige Kring (VGK). Ze
heeft dus nog vele studiejaartjes te gaan en jarenlang de tijd om zich verder als stuver in
te zetten. Borgers heeft duidelijk Schamper
507 (de ‘fietseditie’) gelezen, want ze wil meer
fietsstallingen en fietsherstelplaatsen die langer open zijn. Haar troef in onderhandelingen
is een behoorlijk ontwikkeld theatertalent. Bij
Borgers mag je daarom sporadisch een theatrale uitval en een oerdegelijke pokerface verwachten.
Marlies Brouwers
De extreem-rechtse Marlies Brouwers
(opvolger: Wouter Boghaert) stelt zich kandidaat in naam van het Katholiek Vlaams

Hoogstudentenverbond (KVHV) en staat
voor conservatief, katholiek en Vlaams.
Brouwers heeft bij het KVHV de rol van
SchachtenMeesteres (afgekort SM.). Sadisme
en vernedering is haar dan ook niet vreemd,
“schachtjes pesten” haar hobby, zo gaf ze toe
in een interview in Ons Verbond eind vorig
jaar.
In datzelfde interview zegt de studente
Taal- en Letterkunde: Engels-Zweeds, het
onderwijs uit handen te willen halen van “de
socialistische knoeiers”. Haar vurigste wens:
“mijn toekomstige kroost kunnen opvoeden
in een vrij, blank en Vlaams Vlaanderen.”
Laurien Spruyt
Studente bio-ingenieur Laurien Spruyt
(opvolger: Kristof Boel) is even groen als
een spruitje. Tevens is Spruyt voorzitster
van de twee jaar oude studentenvereniging
UGent1010. Ze wil de gloednieuwe ecologische organisatie een plaats geven aan de tafel
van SoRa. De traditionele studentenverenigingen mogen zich hoeden, hier komt een
gedegen uitdager en duurzaamheid is haar
moto.
Alcyone Yaro
Alcyone Yaro (opvolger: Nele Van Parys)
kan als enige kandidaat uitpakken met een
cv waarop al twee jaar ervaring in de Sociale
Raad staat te blinken. Klein minpunt, in die
tijd kreeg ze geen enkele van haar tien ambitieuze verkiezingsbeloften gerealiseerd. Toch
blijft de studente psychologie zich engageren
en gaat ze voor een tweede termijn. Ze wil
vooral inzetten op democratisch en betaalbaar onderwijs. Wie kan daar tegen zijn?
Tim Zijlmans
Laurien Spruyt is niet de enige die
UGent1010 een stem wil geven in de SoRa.
Ook geschiedenisstudent Tim Zijlmans (opvolger: Anneleen Boel) stelt zich kandidaat.
Liefst wil hij samen met Spruyt de UGent een
groener tintje geven. Als dat lukt, hebben de
ambitieuze UGent1010-ers de helft van de
studentenzitjes in de SoRa beet. Maar dan
zal Zijlsmans eerst voorbij Vlaams-vlaggenzwaaister Marlies Brouwers moeten. Iedere
faculteit kan immers maximaal één stuver
afvaardigen en beiden komen uit de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte.
Get in the ring. De bel gaat. Groen tegen
zwart-geel. Een extreem-rechtse hoek en een
uppercut met links. Knock out in de touwen.
De verkiezingsstrijd is geopend. ■
Schamper 513
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T

Britser dan Theodore Dalrymple, geboren Anthony M. Daniels, kom je ze niet tegen. Tweed
jasje en een kopje thee? Check! De Britse arts, schrijver en ideologische peetvader van Bart De
Wever was in Gent op uitnodiging van het Vermeylen Fonds. Met de glimlach strooide hij provocaties in het rond, like a gent.
door Jago Kosolosky en Dieter Bauwens
Theodore Dalrymple (62) is een psychiater op rust. Tijdens zijn loopbaan werkte hij
onder meer als gevangenisdokter in Birmingham, en overzees in Zimbabwe en Zuid-Afrika. De inzichten die hij zo verwierf, goot hij
in een reeks columns en boeken, waarvan de
bekendste Life at the Bottom en Spoilt Rotten:
The Toxic Cult of Sentimentality zijn. Dalrymples werk vindt weerklank in conservatieve
kringen in België, Nederland en Amerika,
maar veel minder in zijn eigen Groot-Brittannië. Er wordt Dalrymple vaak verweten een
pessimist en misantroop te zijn.
Is het volgens u mogelijk dat het recente
succes van het conservatisme veroorzaakt
wordt door de economische moeilijkheden
in Europa?
“(denkt na) Ik weet het niet. Dat hangt af
van wat je bedoelt met conservatisme.”
De afgelopen jaren wonnen in heel wat
Europese landen conservatieve partijen de
verkiezingen.
“Dat zijn niet echt conservatieve partijen.
Kijk, wat wij gecreëerd hebben is een one policy state in plaats van een one party state. Het
10
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beleid verandert niet. Als je kijkt naar Frankrijk, is er geen verschil tussen het beleid onder

“Ik wil geen politici
jonger dan tachtig”

Sarkozy en dat van Mitterrand.”
En zal er geen verschil zijn, mocht François Hollande aan de macht komen?
“Neen. Hij zal wellicht iets voorstellen wat
hij dan later moet terugschroeven, zoals dat
ook bij Mitterrand het geval was.”
U zegt dat er geen grote verschillen zijn.
Wat vormt dan de onveranderlijke basis,
ongeacht wie aan het bewind is?
“Frankrijk heeft al veertig jaar geen begroting in evenwicht en voert een beleid met
geleend geld. Dat is een gewoonte geworden.
Geld lenen is een conditio sine qua non geworden voor de hele maatschappij. Het enige

dat die tendens kan stoppen, is een financiële catastrofe. Wij worstelen er enorm mee in
Groot-Brittannië. Wat de voorbije jaren gebeurd is, heeft in Groot-Brittannië een cyclus
veroorzaakt tussen besparingen en uitgaven.
Van zodra je de financiën enigszins onder
controle krijgt, geef je weer te veel uit. Vervolgens moet je verschrikkelijk zwoegen om
opnieuw financiële controle te krijgen, waarna het weer van voor af aan begint. We leren
dus nooit (lacht). Deze keer is het probleem
enorm. Het is veel groter dan vroeger.”
I love rock ‘n roll
Laat ons naar een ander onderwerp
overgaan. In één van uw columns in De
Standaard schreef u dat rockmuziek geweld
stimuleert. Belgisch staatssecretaris John
Crombez reageerde daarop en schreef dat
rockmuziek ook heel wat onrecht heeft aangeklaagd, bijvoorbeeld met het Free Mandela concert in Wembley of het Feed the World
concert. Wat antwoordt u daarop?
“ That’s rubbish. Ik denk niet dat die concerten ook maar enig verschil gemaakt hebben. Ik zal je vertellen waarom Mandela werd
www.schamper.ugent.be

Theodore Dalrymple

u

De man waarbij Statler en Waldorf verbleken

vrijgelaten: door de val van de Sovjet-Unie.
Als de Sovjet-Unie niet was gevallen, was
Mandela nooit vrijgelaten.”
Hoe verbindt u die twee?
“Omdat Mandela...(lange stilte). Als het
ANC aan de macht was gekomen, zou de
Sovjet-Unie financiële steun geleverd hebben
aan het ANC, en zou Zuid-Afrika de weg van
Mozambique zijn opgegaan.”
Dus de wereldwijde steun voor de bevrijding van Mandela, die zijn hoogtepunt bereikte toen hij werd vrijgelaten, had er niets
mee te maken?
“Niets.”
Laten we terugkeren naar de rockmuziek. Hoe stimuleert die geweld?
“We zagen het in onze gevangenis. Als je
gevangenen toestond dat soort muziek te spelen, raakten ze geagiteerd en agressief.”
Heeft u daar onderzoek naar gedaan?
“Het is een observatie, maar it makes
sense.”
U zal het er wellicht niet mee eens zijn,
maar vaak wordt gezegd dat u met dat soort
voorbeelden anekdotisch bewijsmateriaal
gebruikt.
“Wanneer je een anekdote 500.000 keer
kunt herhalen, dan is het geen anekdote meer.
En in elk geval: alles begint als een anekdote.
Ik zeg natuurlijk niet dat iedereen die naar
popmuziek luistert gewelddadig wordt.”
www.schamper.ugent.be

Maar als ik naar rockmuziek luister en
een vriend van me niet, zal ik agressiever
zijn?
“Ja, dat denk ik wel. Je zou geagiteerder
zijn.”
Welke muziek zou u dan aanraden?
“Als je wil ontspannen... Kijk, ik adviseer gregoriaanse gezangen in de gevangenis
(lacht).”
Denkt u niet dat de muzikale voorkeuren
van mensen simpelweg veranderen doorheen de jaren?
“Natuurlijk.”
En toch kent u vaste kenmerken toe aan
een bepaald soort muziek: rockmuziek
maakt je meer geagiteerd, gregoriaanse gezangen ontspannen je.
“Maar... Het effect ervan kan wel constant
zijn. Ik heb het natuurlijk over smaak, maar…
(lange stilte) Ik denk bijvoorbeeld niet hetzelfde over Latijns-Amerikaanse of Arabische
populaire muziek. Die zijn volgens mij beduidend superieur aan westerse populaire muziek. Ik heb het dan over Anglo-Amerikaanse
muziek.”
Vindt u dat uw persoonlijke smaak u het
recht geeft te zeggen dat rockmuziek inferieur is? Is dat geen kwestie van smaak?
“Het is een kwestie van persoonlijke smaak,
maar wat ik zeg is wel ergens op gebaseerd.”

“Hoger onderwijs

laat jongeren betalen voor hun eigen
werkloosheid”
Het is gebaseerd op uw observatie dat enkele gevangenen erdoor geagiteerd raken...
“Het is ook artistiek waardeloos, als je het
vergelijkt met zowat alle andere bestaande
muziekvormen. Maar als je zegt: ‘dat is enkel
uw voorkeur’, dan zeg je dat de gustibus non
est disputandum. In dat geval heb je ook geen
basis voor jouw smaak.”
Maar ik zeg niet dat mijn smaak superieur is.
“But you impose it on me. Want popmuziek
wordt ons in feite opgelegd. We leven in een
totalitaire staat, wat popmuziek betreft.”
U vergelijkt het in één van uw stukken
met de propaganda in Noord-Korea.
“Ik verkies de propaganda in Noord-Korea
(lacht). Die versta ik tenminste niet.”
Acceptable in their eighties
In één van uw columns stelt u dat de mensen die naar macht streven, degenen zijn die
je het minst kan vertrouwen met die macht.

Lees verder

Foto: simon wardenier
Wat stelt u dan voor? Is macht niet inherent
aan democratie?
“Dat is het inderdaad. Volgens mij moet je
zoveel mogelijk lokaliseren. Persoonlijk zou
ik geen politici jonger dan tachtig willen. Zo
zouden ze niet veel kunnen doen.”
Wie zou dan het land regeren?
“Wie regeert het land nu? Jullie hadden
500 dagen lang geen regering, maar dat leek
jullie niet uit te maken.”
We hadden vijf regeringen die wel werkten.
“Dat klopt, en het zou zelfs beter zijn als
jullie nog meer regeringen hadden. Zo klein
mogelijk. De enige echte democratie is Zwitserland.”
Wanneer u zegt ‘zo klein mogelijk’, over
welk bestuursniveau heeft u het dan?
“Wel, ik heb geen oplossing. Ik beweer ook
geen oplossing te hebben. Het is wel zo dat
onze Europese politieke klasse steeds verder
van de rest van de bevolking staat.”
Zou dat veranderen met enkel tachtigjarigen? Dat kan je bezwaarlijk representatief
noemen voor de rest van de samenleving.
“Eigenlijk wel, want tachtigjarigen zijn veel
representatiever dan de jongeren.”
Dat is niet wat het begrip representativiteit inhoudt. Moet er geen mix bestaan tussen dertig-, veertig-, vijftig-, zestigjarigen?
Een gezonde mix.
“Ik denk niet dat dat gezond is, eerlijk gezegd. Want iedereen zal uiteindelijk zeventig
of tachtig worden.”
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“Ik verkies de

propaganda in
Noord-Korea boven
rockmuziek. Die
versta ik tenminste
niet.”
Maar iedereen was ooit twintig.
“Dat klopt, maar... (denkt na) ze worden
wijzer wanneer ze ouder worden. (stilte) Het
is in elk geval een feit dat mensen in Europa
steeds meer vinden dat de politieke klasse hen
niet vertegenwoordigt. We zien dat, telkens
wanneer er een referendum rond de Europese
Unie georganiseerd wordt en de bevolking
het voorgestelde verwerpt, dat geen verschil
uitmaakt.”
We don’t need no education
Wat denkt u van de recente maatregel die
doorgevoerd werd in Groot-Brittannië en
het inschrijvingsgeld significant verhoogde?
“Dat vind ik een goed idee.”
Veel jongeren zullen voortaan moeten
beginnen werken zodra ze achttien worden.

“Dat is een goede zaak, want een substantieel deel van het hoger onderwijs in Engeland is een bedrog voor de jongeren. Het laat
hen betalen voor hun eigen werkloosheid,
het houdt hen van de werkloosheidstabellen.
Veel mensen die hogere studies betalen, werken zichzelf in feite in de schulden voor een
opleiding die intellectueel waardeloos is.”
Zegt u nu dat we onze tijd verdoen aan
de universiteit?
“Neen, dat zeg ik niet. Het probleem is
dat jullie in deze situatie gedwongen worden,
omdat je bij wijze van spreken zelfs geen job
als straatveger krijgt zonder diploma. Mensen moeten als een soort overgangsritueel
naar de universiteit om vervolgens jobs te bemachtigen die voorheen uitgeoefend werden
door veel lager opgeleide mensen. In GrootBrittannië is de economische waarde van een
diploma aan het afnemen, richting nulpunt.
Dat geldt voor veel diploma’s, uiteraard niet
voor bepaalde diploma’s als Geneeskunde.”
U wil universiteiten opnieuw meer elitair maken?
“Ja. Kijk, er is een groot verschil tussen
elitisme en sociale exclusiviteit. Die worden
samen op één hoop gegooid. Sociale exclusiviteit is wanneer toegang, in dit geval tot universiteiten, enkel bestaat op basis van sociale
status. Elitisme is wanneer de beste mensen
gekozen worden. En universiteiten zouden er
moeten zijn voor de beste mensen, voor de
meest getalenteerden. We hebben meer écht
elitisme nodig. Niemand stelt bijvoorbeeld
voor dat we het aantal professionele voetbalploegen moeten uitbreiden zodat eender wie
professioneel voetballer kan worden. In tegendeel: we hebben een zeer beperkt aantal
www.schamper.ugent.be

u
professionele ploegen, om de standaard zeer
hoog te houden.”
Gin and juice

Heeft u dit waargenomen?
“Dat vertel ik je meteen. Zonder openbare dronkenschap, dat in het verleden openlijk gepromoot werd door de overheid, zou
er geen politie nodig zijn. Deze ontwikkeling van massale publieke dronkenschap is
vrij recent wanneer ze geplaatst wordt in een
historisch perspectief. Het verandert nu in
Groot-Brittannië, maar toen ik erover begon
te schrijven werd het ontkend! Dit gebeurde
op verschillende manieren. Eerst beweerden
ze dat het altijd zo geweest was terwijl dit
onjuist is. Er zijn perioden in de geschiedenis geweest waar dit wel het geval was, maar
in de recente geschiedenis is dit niet zo. Ze
verwijzen vaak naar Gin Lane (een tekenwerk
van William Hogarth uit 1751, n.v.d.r.). Toen
de drank gin geïntroduceerd werd in GrootBrittannië leidde dat tot massale dronkenschap en Hogarth verwierp het aan de hand
van tekeningen die de perverse gevolgen ervan weergaven (n.v.d.r., de andere helft van
het tweeluik Beer Street geeft de positieve gevolwww.schamper.ugent.be

“Blairs idee kan
enkel komen
van iemand met
een hoofd vol
zaagsel”

ker voor een opgeleid publiek, kan je je geld
erop inzetten dat iemand Gin Lane aanhaalt.
100 procent zekerheid!”
Kan u even ingaan op de manier waarop
de overheid volgens u in het verleden dronkenschap promootte?
“De belasting op alcohol werd verlaagd,
dat is één ding. En ten tweede heeft de overheid cafés toegelaten om tot zeer laat open
te blijven, net zoals ze toegelaten heeft, en
dit was vroeger niet zo, dat er hele gebieden
ontstonden die enkel uit drankgelegenheden
bestaan.

veronderstellingen van supply-side economie).
Hier komt natuurlijk nog het idee van meneer
Blair bij. Een idee dat enkel kan voortkomen
uit iemand met een hoofd vol zaagsel. Hij was
ervan overtuigd dat als de cafés langer zouden
mogen openblijven, de mensen hun drankcultuur zouden aanpassen en zouden drinken
zoals mensen dit doen in, laten we zeggen,
Zuid-Frankrijk. Maar iedereen die de bevolking een beetje kende, wist dat dit niet het geval zou zijn en dat het Britse klimaat zich hier
ook niet toe leent. (lacht) Het was een absurd
idee, maar het kaderde perfect in het plan om
de consumptie te doen toenemen, alle negatieve gevolgen ten spijt.” ■

Foto: simon wardenier

Sommige mensen beweren dat u een
soort destructief conservatisme aanhangt.
U bent beter in het afbreken van ideeën en
structuren dan het opbouwen van nieuwe
ter vervanging.
“Al wat ik doe is nadenken op basis van
problemen die ik zie. De eerste stap is deze
problemen erkennen, als dat niet gebeurt zal
er geen actie tegen ondernomen worden. En
de mate van ontkenning van problemen in
Groot-Brittannië is enorm. Openbare dronkenschap bijvoorbeeld, ik weet niet of u ooit
al in Groot-Brittannië geweest bent, maar
openbare dronkenschap is heel erg gewoon
in de meeste dorpen en steden in het land op
vrijdag- en zaterdagavond. 70 procent van de
ziekenhuisbezoeken in Groot-Brittannië die ’s
nachts plaatsvinden, worden veroorzaakt door
dronkenschap. Ikzelf leef in een klein dorpje
en het enige probleem dat er zich voordoet
met betrekking tot de openbare orde heeft te
maken met dronkenschap. Zonder openbare
dronkenschap, dat openlijk gepromoot werd
in het verleden door de overheid…”

gen van bierconsumptie weer). Maar dat was
de 18e eeuw en tussen de 18e eeuw en vandaag zijn heus wat dingen veranderd. Het is
niet zo dat die hele periode één grote dronken
orgie belichaamt… Maar als je over openbare
dronkenschap praat in Groot-Brittannië, ze-

Welke regeringen waren dat?
“(lange stilte) Wel, euh, de regering onder
Blair heeft zich hier schuldig aan gemaakt en
heeft geen enkele poging ondernomen dat
proces om te keren. De regering Cameron
beweert er iets aan te willen doen, maar dat
zal niet gebeuren.”
Welke voordelen kunnen de regeringen
hieruit halen? Wat is hun drijfveer?
“Allereerst is er de belasting natuurlijk. Die
werd verlaagd, maar op zo’n wijze dat de totale inkomsten toenamen (n.v.d.r, Dalrymple
verwijst hier naar de Laffer-curve, bekendgemaakt door Arthur Laffer, een bekend economisch adviseur van de ex-president van de VSA
Ronald Reagan. Deze curve is één van de basisSchamper 513
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Horen, zien… en praten?!
Zelfdoding bij studenten

door Esther Sevens, Lore Christiaens en Thomas Smolders

Op het einde van 2011 kwamen jammer genoeg een aantal zelfdodingen in het nieuws, denk
maar aan de 19-jarige Waldo Van Raemdonck. Zelfdoding is nog steeds een van de grootste
doodsoorzaken bij studenten, en daarom blijft het belangrijk om het taboe te doorbreken.

Op de site van de Zelfmoordlijn staat te lezen dat 75% van de personen die sterven door
zelfdoding dat op voorhand bekend maakt.
“In januari en februari van dit jaar kwamen
zo’n 2000 oproepen binnen”, zegt Patrick
Vanderreyt van de Zelfmoordlijn. “Maar
wij komen oren te kort: er staat telkens maar
één lijn open, en dat is een heikel punt.” Ook
Schamper ondervond dit: pas na talrijke pogingen slaagden wij erin om de noodlijn te
bereiken. Toen wij dit probleem bij hen aankaartten, werd dit bevestigd. “Momenteel zijn
er 75 vrijwilligers bij ons werkzaam, maar dat
aantal willen we binnen enkele jaren verdubbeld zien. Dat is geen evidentie, wij willen
dat onze vrijwilligers goed voorbereid zijn.
Daarom besteden we veel aandacht aan hun
opleiding. Uit een Leuvens onderzoek blijkt
dan ook dat onze vrijwilligers op hetzelfde niveau hulpverlening bieden als professionelen
bij centra zoals het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG).”
Ook het Jongeren Advies Centrum (JAC)
vindt een goede opleiding belangrijk. “Bij
ons hebben de hulpverleners minstens een
bachelordiploma in een sociale richting. Wel
worden er vrijwilligers ingezet om samen met
JAC-medewerkers op pad te gaan met onze
promocaravan, om de website en folder te updaten, enzovoort.”
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Pleister op een houten been?
Aan het woord is Yassin (fictieve naam),
een student aan onze universiteit. Hij kampte
enige tijd met zelfdodingsgedachten en wilde
hierover anoniem getuigen. “Voor mij bewijzen hulplijnen absoluut hun nut. Ik heb tien
maanden met het idee rondgelopen om TeleOnthaal (106) te bellen, maar toen ik uiteindelijk de stap durfde te zetten, had ik voor
de eerste keer het gevoel dat ik op een keerpunt was gekomen. Ik heb ook hulp gezocht
bij twee psychologen, maar daar had ik niet
echt iets aan. Toch zou ik iedereen aanraden
dat te proberen, want mentale problemen zijn
zo persoonlijk dat er geen gestandaardiseerde oplossing is voor iedereen. Probeer alle
paden uit en kijk wat jou het meest vooruit
helpt. Voor mensen die twijfelen om ook eens
te bellen: de telefoon is absoluut niet ver. Die
vrijwilligers zijn er om te helpen en hebben
totaal geen verwachtingen. Misschien daarom
dat het makkelijker is om te bellen, dan erover
te praten met vrienden of familie.”
Luisterend oor
Met je gedachten naar buiten komen is
een grote stap, maar ook als vriend is het niet
altijd even gemakkelijk. “Er rust een maatschappelijk stigma op mensen met mentale

problemen, wat echt niet zou mogen”, zegt Yassin. “Er zijn zoveel mensen die kampen met
zelfdodingsgedachten. Mocht de maatschappij zelfmoord niet zo veroordelen, zouden
veel meer mensen geholpen kunnen worden
en zouden zelfs enkele levens gered kunnen
worden.” Yassin kon zelf op elk uur van de dag
bij verschillende vrienden terecht. Toch deed
hem dat niet zoveel. “Oké, je kan je gedachten delen met anderen, maar uiteindelijk gaan
ook zij naar huis en blijf je alleen achter. Ik
heb wel nooit het gevoel gehad dat ze mij niet
konden begrijpen omdat ze het zelf niet hebben meegemaakt. Ik spreek natuurlijk enkel
voor mezelf. Ik ben ervan overtuigd dat het
andere mensen zeker kan helpen.”
Maar hoe kan je dan het best helpen? Het
JAC gaf ons enkele tips. “In eerste instantie is
luisteren erg belangrijk. Het feit dat iemand
je hierover in vertrouwen neemt, wil zeggen
dat jij een belangrijke vertrouwenspersoon
bent voor hem of haar. Luisteren is niet steeds
eenvoudig. Je zou namelijk graag oplossingen
willen aanreiken, maar die zijn niet steeds zomaar voorhanden. Op de tweede plaats komt
het inbouwen van perspectieven. Wie weet
hier nog van? Waar kan hij/zij terecht? Welke
stappen naar het zoeken van een oplossing
zijn er al gezet? Soms kan niets zeggen even
krachtig zijn, dit kan uiten dat je begrip hebt
voor de gevoelens die uitgedrukt worden en
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dat je het sterk vindt dat hij of zij erover wil praten. Het is erg belangrijk om geen geheimhouding te beloven. De kans is anders groot dat je
als vriend(in) alleen achter blijft met je zorgen
en zelf geen steun krijgt in deze situatie.”
Profiel?
Neen, mensen die denken over zelfdoding
zijn niet steeds eenzaten of zongevoelige Scandinaviërs. Onze stereotypen gooien we dus best
overboord. Er staat geen leeftijd, geen geslacht,
geen profiel op mensen die met zelfmoordgedachten worstelen. De Zelfmoordlijn krijgt
mensen van 13 tot 80 aan de lijn en ook bij het
JAC bellen heel veel verschillende mensen aan.
“De oorzaak is voor iedereen anders. Deze mensen zien door hun situatie geen uitweg meer,
geen perspectief op verandering. Hun draaglast
is met andere woorden groter dan hun draagkracht.” Ook Yassin bevestigt dit: “Het zijn nooit
de mensen van wie je het verwacht. Meestal zijn
het diegenen waarvan je denkt dat ze enorm
zelfzeker zijn. Perfectionistisch gedrag komt
héél vaak voor bij mensen zoals ik. Ze willen in
alles de beste zijn en net doordat ze zichzelf zo’n

“Oké, je kan ermee praten en die gedachten deel
je met anderen. Maar
uiteindelijk gaan ook zij
naar huis.”
druk opleggen, wordt het hen soms te veel. Het
is een cliché, maar het is ook echt waar.”

Zelf vrijwilliger worden
Sinds kort werkt de Zelfmoordlijn met een
nieuw systeem om het vrijwilligers makkelijker
te maken. “Vanaf nu kunnen hulpverleners de
telefoon van thuis uit beantwoorden. Mensen
die naar de Zelfmoordlijn bellen, worden dan
automatisch doorgeschakeld naar één van deze
nummers. Maar toch kampt de Zelfmoordlijn
nog met een tekort aan vrijwilligers. Ook studenten die vrijwilliger willen worden, zijn meer
dan welkom. Bij ons kunnen mensen uit alle
leeftijdsklassen aan de slag. Oudere mensen
hebben vaak veel tijd, maar ook jonge mensen
zijn een grote troef. Zij hebben het vaak makkelijker om snel een band op te bouwen.” ■

En de UGent?
Ook onze alma mater laat je niet in de steek:
je kan steeds terecht bij de studentenartsen en
studentenpsychologen. Ze helpen je niet alleen
bij zelfdodingsgedachten, maar daarnaast ook
bij faalangst, leerstoornissen en persoonlijke
problemen.

Actieve reizen voor jongeren van 18 tot 33 jaar
Sportieve trektochten Schotland, Griekenland, Alpen, Pyreneeën, Italië,
Noorwegen, Corsica, Finland, Zweden, IJsland, Ierland …
Actieve Exploratiereizen Nepal, Bali, India, Thailand, Costa Rica, Sri Lanka,
Canada, Peru, Bolivia, Marokko, Jordanië, Filippijnen, Tanzania, Patagonië,
Kroatië …
Zeilweekends Canyoning en Multi-Avontuur

www.explorado.be
www.schamper.ugent.be

No Nonsense Avontuur
Schamper 513
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Geachte komma
Hoe mail ik mijn prof?
door Nathalie Dujardin

‘Hoi’, ‘Beste’, ‘Yo moddafokka’, ‘wat is dat hier met die oefening’: proffen krijgen het de laatste tijd
meer en meer te lezen in hun mailbox. Wat kan wel en wat niet bij het mailen van je prof?

Enkele jaren geleden organiseerde professor Hennie De Schepper (onder sommige
studenten beter bekend als Henniebal Vector)
van de faculteit Ingenieurswetenschappen een
les ‘Netiquette’. Weliswaar grappig bedoeld,
maar de burgies hebben er zeker wat van opgestoken. Aanleiding tot de les waren e-mails
beginnend met ‘Beste Hennie’ en ‘Hoi’.
Nog erger dan die informele aansprekingen zijn mails zonder enige opening of afsluiting, à la ‘Wat is dat hier met die oefening?’
zonder meer. “Als ik studenten daarop aanspreek en uitleg dat hun mail eigenlijk wat
onbeleefd was, is de reactie meestal wel positief. Ze geven toe dat ze niet weten hoe een
dergelijke mail op te stellen”, aldus professor
De Schepper.
Niet alleen ingenieurs hebben moeilijkheden bij het mailen van hun prof. Zo was er
op een bepaald moment op het Filologica-forum (van de studenten Taal- en letterkunde)

een item ‘Hoe mail ik Carl’. Het gaat hier om
Carl De Strycker, docent Nederlandse letterkunde. “Ik ben gesteld op beleefdheid in mailverkeer, maar ben natuurlijk geen formalist.
Wel ben ik ooit erg boos geweest op iemand
die zijn mail opende met ‘Carl,’ en dan op een
hooghartige manier zijn vraag stelde. Die persoon heb ik de rest van het college enkel bij de
achternaam genoemd”, vertelt De Strycker.
Maar wat is nu de geschikte manier om je
prof aan te spreken? Uiteraard is de ene prof
hier losser in dan de andere. De kunst bestaat
erin het juiste evenwicht af te tasten tussen
formeel en informeel. Uit het antwoord van
je prof of assistent blijkt meestal al hoe erg hij
of zij gesteld is op een formele aanspreking,
maar probeer bij het eerste contact zo beleefd
mogelijk te zijn.

Het gedrocht ‘Beste,’
Ga bij de aanspreking voor ‘Geachte professor’ of ‘Geachte heer/mevrouw’ bij een assistent. “Gewoon ‘Geachte,’ is erg onpersoonlijk,
bovendien heten de mensen niet ‘komma‘”,
vertelt Carl De Strycker. “Als iemand dat naar
mij schrijft, heb ik de gewoonte om te antwoorden: ‘Beste komma’.” Volgens de officiële
titulatuur hoort de familienaam daar niet bij,
maar in de praktijk wordt die er wel vaak bij
gezet. Wat je zeker niet doet, is de doctortitel
in de aanspreking vermelden. Zeg dus niet:
‘Geachte professor doctor Cogen’, maar ‘Geachte professor (Cogen)’.
“Absoluut te vermijden is het gedrocht
‘Beste,’ zonder voornaam erachter”, aldus
professor Jan Dumolyn van de vakgroep Geschiedenis. “Dat is gewoon slecht Nederlands
en enkel geschikt voor anonieme mailings van
de Trois Suisses-catalogus.” Als je de naam
van de geadresseerde kent, is het maar normaal dat je die ook vernoemt. “Ik heb ooit als
grap in de les gezegd dat ik dan nog liever heb
dat men mij aanschrijft met ‘Yo moddafukka’.
Uiteraard was er de volgende dag iemand die
mij op deze manier heeft geadresseerd!”
DT-fouten
Proffen storen zich wel aan nonchalance
in het schrijven, maar zullen je daar niet op
bestraffen. Geen nood dus voor wie niet kan
ontsnappen aan de vloek van d/t: je e-mail
wordt zeker beantwoord als er een dt-fout
instaat. Communicatie is immers belangrijker dan spelling. “Het is uiteraard geen doodzonde, al staat het niet goed”, vindt Carl De
Strycker. “Voor een student Nederlands is het
natuurlijk wel een doodzonde, die zou het wel
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eens kunnen meemaken dat hem op de fout
gewezen wordt in het antwoord.”
Merci en de kost
Als iemand iets voor jou doet, is het alleen
maar beleefd om hem of haar daarvoor even
te bedanken. “Als je bang bent dat ‘Alvast bedankt’ wat te informeel klinkt, dan kun je ook
gewoon achteraf een beleefd woord van dank
sturen. ‘Dank bij voorbaat’ zou ik in elk geval
vermijden: dat klinkt nogal opdringerig”, vertelt professor Nederlandse taalkunde Timothy Colleman.
Het komt inderdaad slecht over als je verwacht op je wenken bediend te worden. “De
huidige generatie studenten overdrijft soms
een beetje met hun verwachtingen”, aldus
professor Dumolyn. “Wij staan immers steeds
meer onder een enorme druk om te presteren
en elke collega van mijn generatie zal bevestigen dat werkweken van 50 tot 60 uur eerder

de regel dan de uitzondering zijn. In die context kan je echt bang worden van je mailbox!
Zo wachtte ik eens drie dagen om een mail
te beantwoorden omdat ik ziek was, en toen
kreeg ik al een volgende: ‘hebt u mijn vorige
mail soms niet gezien?’ Ik studeerde begin jaren 1990 en kan me niet voorstellen dat wij
zoiets gedurfd zouden hebben. Nu wordt er
een beetje in termen van een contract gedacht tussen student en lesgever (geformaliseerd op de ECTS-fiche) en zijn studenten
consumenten van het onderwijs geworden
die recht hebben op de diensten waarvoor ze
betalen.”
“Het is een proces met goede en slechte
kanten”, gaat Dumolyn verder. “We zijn zeker
in de goede richting geëvolueerd qua feedback, monitoraat en individuele begeleiding,
maar sommigen drijven de zaak iets te ver en
denken dat de wereld rond hen draait en proffen geen ander werk hebben.” Het gaat hier
wel om een uiterst kleine groep en volgens

“Beste’, zonder voornaam er-

achter is slecht Nederlands
en enkel geschikt voor anonieme mailings van de Trois
Suisses-catalogus.”

Dumolyn is de overgrote meerderheid nog
steeds zeer beleefd, correct en vriendelijk.
Om je mail af te sluiten is ‘Met vriendelijke
groeten’ gevolgd door je naam zeker beleefd
genoeg. De meeste proffen vinden ‘Hoogachtend’ te ouderwets en ronduit stijf, al zijn
er nog enkelen die het weten te appreciëren,
waaronder Jan Dumolyn. Wie bij hem college
loopt, mag dus gerust de grote woorden bovenhalen. ■
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MOET JE GEK ZIJN?

Nee, maar het kan wel helpen ...
Bouwen aan een kraamkliniek in Rwanda, leven en werken volgens het ritme van de natuur in een
Indiaanse gemeenschap te Oregon (Verenigde Staten), opknappen van een opvangcentrum voor
verslaafden in Oekraïne, Marokkaanse weeskinderen animeren, Engelse les geven in Cambodja?
Voor ieder wat wils!
Bezoek onze website en facebookpagina en ontdek het volledige aanbod technische, sociale
en ecologische vrijwilligersprojecten in meer dan 30 landen. Wij organiseren ook heel wat
vormingen (Spaans, Fotografie, metselen, meubels maken van karton...) die je vrij kan volgen.
22 maart: Infoavond in de balkonzaal van de jeugddienst (Kammerstraat 10) van 20u tot 22u te Gent.

Actieve vrijwilligersvakanties voor
jongeren van 15-30 jaar

www.bouworde.be

App(lau)s for Ghent
Wedstrijd “statistiek in een hip en bruikbaar jasje”

u

Een hoop cijfers in tabellen gegoten, knappe én creatieve koppen bij elkaar, samen zoekend
naar dat ene, briljante idee… De tweede editie van de hackaton Apps for Ghent (AfG) gaat door
op 24 maart: professionelen en studenten kunnen er zoeken naar die ene app die Gentenaren
het leven nét dat ietsje gemakkelijker maakt.
door Kristin Van Damme
Het kenniscentrum De Waalse Krook, de digitale week én Apps for
Ghent: de stad Gent profileert zich als voortrekker in digitale media.
Recent besliste het Gentse stadsbestuur allerlei data openbaar te maken, socio-demografische gegevens, maar ook eerder praktische data,
zoals loopweides voor honden, uurregelingen van OCMW-diensten
en plaatsen van parken in Gent. “Open data zijn datafiles die overheden (zoals de stad Gent) en onderzoekscentra ter beschikking stellen
voor om het even wie er iets mee wil doen”, legt coördinator AfG Bart
Rosseau uit. “Het Gentse stadsbestuur hoopt hiermee dat de gegevens
wijder verspreid worden, en dat er dus meer mensen een zicht op krijgen.”
“Die open data zijn op zich geen doel natuurlijk, maar ze maken
veel mogelijk,” zegt Jan Vansteenlandt, student en ontwikkelaar van
dataplatform The DataTank. “Die gegevens zijn er, maar meestal liggen die jaren stof te verzamelen, terwijl er een heleboel interessante
dingen mee kunnen gebeuren.” Zijn medestudent en deelnemer van
vorige editie AfG Tim Basard vindt het idee achter open data interessant: “toegang krijgen tot bepaalde gegevens, er interessante informatie uithalen en ze presenteren op een manier die gebruikers aanspreekt:
het is een leuke uitdaging die achteraf dan ook vaak resulteert in een
nuttige toepassing.”
Meerwaarde
Apps for Ghent maakt van de zoektocht naar het goede concept een
wedstrijd. Bart Rosseau noemt de wedstrijd hét toonmoment waarop
de mogelijkheden van open data pas echt duidelijk worden. “Wanneer
de data op een leuke manier verwerkt of gevisualiseerd worden, zijn
ze plots veel bruikbaarder.” Ook Andries De Reyghere, medeoprichter studio Bits of Love, is ervan overtuigd dat een goed idee en dito
ontwerp de meerwaarde van open data creëert.” Bij de ontwikkeling
van apps ligt de nadruk op concept en design. Je bent immers niet zoveel met ‘data’. Je moet deze in een vorm en verhaal gieten dat mensen
aanspreekt.”

Waar is de meisje?
AfF is een hackaton, wat zoveel wil zeggen dat er in een korte periode intensief en aan een stuk door wordt gewerkt met open data.
“De term hacker is meer dan zich illegaal ergens toegang verschaffen,”
zegt Bart Rousseau. “Wie zichzelf een hacker noemt, is graag bezig
met gegevens op een nieuwe, duidelijke manier te herwerken.” Tim
Basard trekt de hackerkaart: “Het is mijn passie om creatief te werken
met ‘systemen’ (computers, programma’s, kleine elektronicasystemen,
...), om ze zo beter te begrijpen en interessante toepassingen mee te
realiseren.”
Open data, apps en codes hacken: het klinkt voor echte nerds. “Deels
is dat natuurlijk ook waar, maar eigenlijk zijn de deelnemers van een
bredere groep mensen dan je zou denken.” Bart Rousseau beseft dat de
grootste groep geïnteresseerden techneuten zijn, maar “ApG trekt ook
designers en inhoudelijk sterke mensen aan, bijvoorbeeld mensen die
focussen op gebruiksvriendelijkheid. Wat we helaas wel merken is dat
er bijvoorbeeld bijna geen meisjes deelnemen.”
Get your own
Als je interesse hebt, aarzel niet om je nog in te schrijven voor deze
tweede editie. “Deelnemen is zeer leerrijk: je ziet welke ideeën andere
ontwikkelaars hebben”, zegt Tim Besard. “AfG biedt de kans om een
idee snel om te zetten in een proof-of-concept applicatie. Bovendien
kan je er eventueel de nodige connecties en sponsoring zoeken om
het idee verder te ontwikkelen.” En laat dat nu net zijn wat te winnen
valt: begeleiding bij de daadwerkelijke realisatie van jouw eigen App
for Ghent. ■
Inschrijven kan tot 23 maart
Meer info op www.appsforghent.be

Samenleving en politiek
Samenleving en politiek is een kritisch, onafhankelijk maandblad voor een sociale democratie, uitgegeven door Stichting
Gerrit Kreveld, dat ideeën aanreikt over een hele reeks thema’s: binnen- en buitenlandse politiek, economie, globalisering,
klimaatontwikkeling, energie, asiel & migratie. U vindt er opiniërende artikels, vulgariserende wetenschappelijke stukken, diepteinterviews, portfolio’s met foto- en cartoonreeksen, boekbesprekingen, projectvoorstellingen. De auteurs zijn vaak mensen uit de
universitaire wereld, maar ook rechtstreekse actoren van het politieke en sociale leven. Meer weten? www.sampol.be.
Een abonnement (10 nummers) kost 39 euro. Een jongerenabonnement kost 25 euro. SCHAMPER-lezers betalen 20 euro! Stort
20 euro op ons rekeningnummer: BE20 0014 9401 9056, met vermelding ‘abo-Sampol-Schamper’.
Samenleving en politiek - Bagattenstraat 174 - 9000 Gent - stichting.kreveld@telenet.be.

Foto: kestelootk

De mooiste plekjes van

gent

De Gentse begijnhoven
door Laurens Vansteelandt
Herinnert u zich nog de begijntjes, de ietwat slechthorende vriendinnen van Jommeke,
woonachtig in het begijnhof te Zonnedorp?
Hoewel dit slechts weinigen bekend is, telt
Gent maar liefst drie zulke begijnhoven.
Begijnen waren laatmiddeleeuwse semireligieuze vrouwen die zich gegroepeerd vestigden
in de stad, vooral in de streken van Vlaanderen
en Nederland. Deze orthodoxe vrome vrouwen
werden aanvankelijk verketterd door de Katholieke Kerk, maar geleidelijk aan werden ze getolereerd. Begijnhoven kregen de vorm van een
ommuurde verzameling huisjes en conventen
met in het midden een kerk of klooster. Na de
Middeleeuwen verdween dit fenomeen volledig
uit het beeld, hoewel de bestaande begijnhoven
gewoon bleven voortbestaan. Onder de Franse bezetting aan het begin van de negentiende
eeuw werden alle religieuze instellingen onder
wereldlijk bewind geplaatst, waardoor ook de
begijnhoven in Gent eigendom van de stad
werden. De stad gaf de huisjes van overleden
begijnen een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld
door ze te verhuren aan minder gegoede Gentenaars. Pas vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw begon men waarde te hechten aan tal
van historische stedelijke gebouwen die voordien in verval en vergetelheid waren geraakt.
20
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Zo kregen ook de begijnhoven uiteindelijk een
grondige renovatie. Illustratief hiervoor is de
erkenning van twaalf Vlaamse begijnhoven tot
UNESCO-werelderfgoed in 1998, waaronder
ook twee in Gent.
Stel nu, je wandelt vanaf het Zuid naar het
Sint-Annaplein, draait je negentig graden om
en gaat vervolgens verder langs de Lange Violettestraat richting Sint-Lievenspoort. Als
je dan heel goed uit je doppen kijkt, komt de
omwalling van het Klein Begijnhof aan je linkerzijde in beeld. Om alle misverstanden uit te
sluiten, leest men boven de toegangspoort de
inscriptie Begginasium B. Mariae Virg.. Een
wandkaart omschrijft het hof als “een oase van
rust in de stad”. Los van de occasionele groep
scholieren werkend aan een schoolproject –
ondergetekende schrok zich een bult toen hij
plots op twee verklede nonnen en een pater
botste – heeft men daar zeker geen ongelijk in.
Van zodra je een eind voorbij de poort bent,
verdwijnt het straatlawaai volledig ten voordele van tsjilpende vogeltjes en verder niets dan
stilte. Centraal ligt een groot grasveld – vroeger een kerkhof – met daarnaast een kerk, waar
nog steeds misvieringen en concerten doorgaan. Hierrond staan een honderdtal huisjes en
zeven kloostertjes, ingedeeld in kleine straat-

jes. Ooit was het Klein Begijnhof de thuis van
driehonderd begijntjes, maar sinds het laatste
begijntje met de klinkende naam Hermina
Hoogewijs er in 2005 de hoorschelp aan Maarten gegeven heeft, is het begijnhof volledig gewijd aan sociale huisvesting.
Het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth is gelegen in de buurt van het Rabot, aan het eind
van de Burgstraat. Ook hier wonen geen begijntjes meer, sinds hun noodgedwongen verhuis in 1874 naar een op dat moment nieuw
aangelegd begijnhof in Sint-Amandsberg (op
een half kilometertje van Gent-Dampoort).
Je vindt er nog steeds kenmerken van het typische begijnhof terug, zoals de centrale kerk,
omringd door straatjes en een aaneensluiting
van voormalige begijnenwoningen. Toch is het
niet meer duidelijk dat dit vroeger een van de
grootste begijnhoven van Europa was. In de
negentiende eeuw werden begijngrachten en
omwalling namelijk ontmanteld. Verenigingen
zoals De vrienden van het Oud-Begijnhof konden erger voorkomen. Een aantal jaren terug
heeft de stad zijn schuld hiervoor symbolisch
ingelost door een fikse herwaardering van de
buurt. Een aantal huisjes kregen een sociale
functie, zoals het seniorenhuis, bevolkt met
postmoderne begijntjes als het ware. ■
www.schamper.ugent.be
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Opinie
Uw dienaar kwam in 1988 als student de
universiteit binnen, en loopt er nu ongeveer
een kwarteeuw rond, in verschillende (licht
uitdeinende) vormen. Over nog een kwarteeuw zal het emeritaat mijn werk vooral buiten de universiteitsmuren duwen. Te midden
van dat boeiend parcours is een bescheiden
mijmering niet geheel ongepast, zeker niet
voor het goede doel. Er valt zoveel te vertellen over de forse verandering die het leven
aan de universiteit de voorbije speelhelft heeft
laten zien. Dat doet uitkijken naar wat nog
komen zal. Alvast één conclusie staat nu al
onuitwisbaar genotuleerd: verandering is de
constante.
Telkens als de gedachte opdoemt dat we
het nu wel gehad hebben met veranderingen, kondigt zich aan de einder een nieuwe
aan. Niet zelden geïnspireerd door het Angelsaksische model. Wie denkt dat het nu stilaan zal stoppen, omdat moeilijk te bedenken
valt waar nog aan gesleuteld kan worden, is
wellicht niet meer mee. Zo prijkt in de verte
misschien al de Universiteit Nieuwe Stijl, met
minder faculteiten en waarbij nogal wat vakgroepen of opleidingen zich als colleges aansluiten bij een of enkele faculteiten. Waar er
soorten professoren (onderzoek en onderwijs)
www.schamper.ugent.be

door Carl Devos

zijn, overeenstemmend met hun persoonlijke
hoofdopdracht? Dat een kenniscentrum –
verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van wie later in de samenleving vaak
grote verantwoordelijkheid draagt – zich onophoudelijk aanpast en in vraag stelt, is niets
anders dan de evidentie zelve.
Soms moet het besef van de grootte der
veranderingen even opgeschud worden, omdat de geleidelijke gewenning veel uitvlakt.
Als jonge assistent zag ik kasten versleuren,
omdat tegen de muur nieuwe kabels hoorden,
voor iets wat later ‘het internet’ bleek te zijn.
Samen met collega’s bekeken we de eerste
website, waar ongeveer niets op te zien was,
en wachtten we uren op een eerste mail die
vier meter tussen computers moest overbruggen. Een e-mailadres leek op een chemische
samenstelling. Terwijl onze ‘thesis’ nog een
bibliografie kreeg via een wekenlange ware
speurtocht in de fichenbak van de centrale bibliotheek, volstaat nu een half uur surfen om
hetzelfde resultaat te bereiken. Dat maakt ook
dat de criteria, gelukkig maar, mee verschoven zijn. Om maar te zeggen: time flies.
En veel vloog voorbij. De gigantische groei
van het aantal studenten en het verbreden van
die instroom, ook vanuit de hogescholen, de

invoering van het semestersysteem, de flexibilisering, de tweejarige master, de inkanteling van sommige hogeschoolopleidingen, de
verbreding van onderwijsvormen met voorop
het streven naar meer interactieve werkvormen (ondanks het gestegen studentenaantal),
de sterke juridisering van de relatie tussen
student en universiteit, de fenomenale concurrentiestrijd onder academici, de ‘objectivering’ van de wetenschappelijke productie
waardoor de universiteit soms op een fabriekshal lijkt, de moeilijke strijd om het onderwijs als een even belangrijke opdracht te
verdedigen, de zorg voor onderwijskwaliteit
en de gestegen verwachtingen (bv. naar cursusmateriaal of onderwijsvormen), enz.
Ook de student veranderde. Gelukkig
maar. Hij is, zoals de niet-student, kind van
zijn tijd. Het portret dat volgt is van impressionistische makelij, geen wetenschap, met
een ietwat karikaturiserende ondertoon waar
groepsportretten met breedhoeklens wel vaker toe leiden.
Grootste verandering is dat er gewoon veel
meer studenten zijn. Ze zijn ongelijksoortiger dan vroeger. Omdat ook het middelbaar
onderwijs de voorbije decennia evolueerde,
komen ze anders binnen dan een kwarteeuw
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geleden. Lesblokken moeten korter, beelden
zeggen meer dan woorden. Maatwerk is de
norm. Kennen is een zaak, kunnen is beter.
Minder van buiten blokken, meer zelf weten
vinden. Dat diploma moet er zijn, maar waarom moet de weg daarheen zo moeilijk zijn?
Studieboeken moeten als echte boeken zijn,
maar dan goedkoper. En dunner. De horizontalisering van relaties maakt dat er meer uitgelegd en gemotiveerd moet worden, macht
wordt moeilijker dan voorheen gezag. Er zijn
meer regels nodig, die groeien exponentieel,
en veelal moeten afdwingbare consequenties
vooraf bepaald zijn, anders heeft een deadline
weinig zin. Deze student is kritischer, maar
over andere zaken en op een andere manier.
Minder geïnteresseerd in de Grote Verhalen,
minder vatbaar voor grote bewegingen, meer
bezig met wat werkt en wat niet. Efficiëntie
en effectiviteit, zonder het zo te noemen. Met
veel meer relativeringsvermogen, zelfs een
beetje cynisme. Minder wereldvreemd, niet
minder maar anders geëngageerd, meer voorwaardelijk. Engagement dat weloverwogen
is, geen gewoonte of traditie, en dan kan het
hevig zijn. Maar eerder zelden gaat het over
wereldproblemen, tenzij ze ergens hier en nu

zijn. Deze student vertoont een zekere nuchterheid die vroeger meer voorkwam voor wie
student af was. Sneller grote mensen, met hogere verwachtingen over levens- en onderwijskwaliteit en rechten en mogelijkheden.
Het antwoord op meer vragen moet sneller
komen. Eens overtuigd komt de medewerking met overgave, maar het eerste duurt langer en het tweede heeft limieten. Een student
die 25 jaar geleden 4 buizen op 10 vakken
had, zag daarin een signaal om te stoppen.
Veel van de huidige draaien het om: fijn, dan
zijn al vier vakken van ‘tweede ba’ mee te nemen. De attitudes over het studeren, op eigen
tempo, zijn verschoven. Deze student is mondiger, maar minder erudiet en belezen. Hij
daagt lesgevers anders uit dan vroeger, niet
via een fijngevonden citaat van een langvervlogen Zuid-Amerikaans ideoloog, maar met
een paar welgekozen feiten uit een studie die
sinds gisteren op internet te vinden is. Google
als de loper van veel kennis. Enzovoort. Enzoverder.
Maar, de huidige studenten zijn
zeer zoals de vorige: student. Anders dan studenten voor hen,
maar vooral en uiteindelijk,

Dit opiniestuk werd
geschonken door de
Gentse StudentenRaad
ten voordele van UGent
for Life.

gewoon student. Daarin lijken ze meer op wie
hier eerder zat dan ze er van verschillen. Ze
zijn anders, anders dan wij destijds, anders
dan hun ouders, anders dan hun kinderen later op de universiteitsbanken zullen zijn. En
dan zullen die kinderen andere lesgevers ontmoeten, die er samen zoals hun voorgangers
vandaag met studenten het beste van maken.
Met alle plezier.
Ze hebben hun sterktes en zwaktes, ze verenigen gisteren en morgen. Het is boeiend
om met deze studenten te werken, zoals mijn
voorgangers op hun manier graag met jullie
ouders werkten. Niets is mooier dan ‘de student’ te zien evolueren, van onzekere eerstejaarsstudent die doet alsof de wereld aan zijn
voeten ligt, tot laatstejaarsstudent die klaar is
om die wereld zo ver te krijgen. Maar weet dat
dat nooit echt zal gebeuren. So what? ■
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F.L Eerst en vooral een dikke proficiat. Het getal
van deze week is namelijk de score die het meest
werd gegeven in de laatste examenperiode. En dat
ligt ruim boven de net voldoende 10 waar de meesten onder ons naar streven. Dus de volgende keer
dat u panikeert over uw examenpunten, sla dan
deze pagina terug open en merk op dat uw score
wel eens een stuk hoger kan liggen dan u verwacht.
Tenzij u er werkelijk niks van gebakken heeft en u
uw dagen gevuld heeft met tv-series te kijken en u
elke pagina van Facebook vanbinnen en vanbuiten
kent. In dat geval kan u best in een hoekje gaan
wenen. ■

ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
CVBA ACCO
Blijde Inkomststraat 22, 3000 LEUVEN
Ondernemingsnummer 0403547615
Algemene vergadering ter zetel op 27/03/2012 om 19u30. Agenda:
Jaarverslag. Goedkeuring Jaarrekening. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. (Her)Benoemingen. Statutenwijziging.
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Schamper
@ Sioux
29 maart

Deuren : 21u30
ADK : € 3
GRATIS VAT : 23u00

Wout A.

(Date With
the Night)

Dilly & Silly
The Other Brothers
(Date With
the Night)

(Cactusfestival, Pukkelpop, democrazy)

The Ice Truck Killers

Band
If Anything
Happens
To The Cat
(BE,postrock)
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KOUTER, GENT

In het kad

Foto: sebastian ippolito

er van U

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student
aangenamer maken. Deze week: Werner Raeymaeckers, studentenbeheerder.

door Sebastian Ippolito

Functie?
Studentenbeheerder. De volledige benaming is ‘coördinator van de dienst studentenactiviteiten’. De universiteit wou iemand
installeren in een bepaalde dienst die heel
studentikoos was. De jongeren die hier werken zijn zelf student. Daardoor begrijpen ze
meer studentengerelateerde problemen, zijn
ze ook meer beschikbaar op studentikoze
uren. En de bedoeling is eigenlijk om verenigingen te ondersteunen en op een heel
joviale manier te zorgen dat de universiteit
contact kan hebben met de studentenverenigingen, als er iets misgaat. Wij zijn een soort
mediator. Onze voornaamste taak is eigenlijk
toezien op het gebruik van studentenhuis De
Therminal en de verdeling van de subsidies
van de UGent.
Studies?
Ik heb een diploma Master in de Rechten.
Dit jaar combineer ik Bedrijfseconomie met
Vlerick. Dat is ook de reden waarom ik nu
iets vroeger stop met mijn mandaat. Vanaf
21 april begin ik met mijn bedrijfsstage voor
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twee maanden. Dat is niet verenigbaar met
mijn mandaat omdat ik dan veel in Brussel
ga zitten en niet echt meer in Gent.
Toekomstplannen?
Werk zoeken. Ik zou heel graag naar het
buitenland vertrekken. Ik heb nu een paar
vacatures gevonden in Londen, waar ik nu
aan het solliciteren ben. Als ik in mijn gouden kooi blijf zitten in België, dan blijf ik hier
ook voor altijd. Dat wil ik vermijden. Ik heb
nooit Erasmus gedaan, dus ik wil nu echt
wel in het buitenland gaan werken om dat te
compenseren.
Gemiste kansen?
Ja en nee. Kansen heb ik sowieso gemist.
Maar telkens als een deur sluit, gaat een raam
open. In het VRG had ik de presesverkiezingen nipt verloren. Daarna had ik het wel wat
gezien met het verenigingsleven en dan zag
ik pas de mogelijkheid om de DSA te gaan
doen. Ik heb hier eigenlijk meer aan gehad
dan aan het eventuele voorzitterschap.

Meest memorabele UGent-moment?
Hydra. Dat is voor mij mijn afsluitproject geweest als studentenbeheerder en dat
is mijn persoonlijke zwanenzang geweest.
Een laatste project waar ik heel hard aan
heb gewerkt om het klaar te krijgen voor
ik vertrok. Het is voor mij de mooiste afsluiter van mijn carrière bij de DSA. Ik
ben zowat de geestelijke vader van Hydra.
Terugblik op je tijd als studentenbeheerder?
Ik heb hier een heel fijne tijd gehad in
mijn combinatie tussen werk en studies. Het
was echt een unieke mogelijkheid om te werken in een professionele omgeving, terwijl ik
nog aan het studeren was. Het is echt fantastisch dat de UGent die mogelijkheid en verantwoordelijkheid laat aan studenten. Voor
hetzelfde geld hadden ze dat aan een 30-jarige kunnen geven. Ik heb budgetbevoegdheid
over ongeveer 400 000 euro. Dat ze dat bij
een student laten is echt een teken van groot
vertrouwen. Ik ben daarover echt vol lof voor
onze instelling. ■
www.schamper.ugent.be

The Grand Tour of Europe
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”,
dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de geesten
van onze medestudenten op uitwisselingsprogramma nog dichterbij. Tussen de zwijnerij vinden ze de
tijd om te schrijven over hun leerrijke ervaringen.
Deze week: Frauke Mennes vanuit Valencia.
Je zou Valencia dezer dagen eens moeten zien, en dan niet alleen
voor de zon, de heerlijk blauwe hemel of het strand. Dit is een combinatie die elke Erasmusstudent uit het noorden overtuigt dat het
volop zomer is, terwijl Italianen en Spanjaarden hun warme vesten
aanhouden en ons waarschuwen voor de ‘gevaren van de schaduw’.
Maar dus niet alleen voor de zon, want 12 maart betekent in Valencia ook las Fallas, een feest dat in vele hoofden mystieke proporties heeft aangenomen. Als je de voorbereidingen ziet die Valencia
maakt, belooft het alleszins iets enorms te worden. Die mystieke proporties worden ook gevoed door het mysterie rond de Fallas. Hoewel
we er ondertussen middenin zitten, heeft niemand al volledig door
hoe de vork in de steel zit. Wat vaststaat, is dat het een groots feest is,
van eind februari tot 20 maart, met het laatste weekend als slotweekend en explosie van de Spaanse fiesta. Verder is het constante geknal
van de petardos (bommetjes) afgevuurd door de niñas terroristas een
vrij duidelijk en zichtbaar aspect van de Fallas. En ik heb het ongeluk te wonen in een favoriete bomstraat. Wat vanaf mijn raam dus
nog een mooi schouwspel kan lijken (groepjes vrolijke kinderen die
de straat afschuimen, broertjes die zusjes leren hoe zo’n bommetje
aangestoken moet worden …) verandert in een andere soort sensatie
wanneer het uur is gekomen om erdoor te lopen. Dan wordt het een
ware test voor de zenuwen; je sluit je ogen al bij het gefluit dat aan
de knal voorafgaat maar schrikt toch nog steeds, je wandelt noodgedwongen in grote bogen en neemt omwegen zodat de efficiëntie
van je timemanagement erop achteruit gaat, en je hoopt natuurlijk
voortdurend dat je ondanks al je voorzorgsmaatregelen niet op zo’n
bommetje trapt.
Daarnaast is er elke middag een vuurwerk te horen dat de mascleta heet. Het is uniek in die zin dat het niet om de kleuren gaat (de
Spaanse middagzon verhindert dat), maar wel om het ritme en de
trillingen die het door je lijf stuurt. Verbazingwekkend is dat de mascleta zo’n 20 dagen lang elke dag twee uur een van de belangrijkste
pleinen van de stad weet stil te leggen.
Het hoofdaspect van heel dit feest zijn echter de poppen die elke
falla (een wijk maar dan kleiner) maakt, en die iets weg hebben van
de poppen die bij ons op praalwagens van carnaval pronken. Het
vreemde is dat elk van deze poppen de laatste dag van de Fallas samen verbrand zullen worden om zo het einde van het feest in te luiden.
Terwijl de Fallas zo’n Valenciaans feest zijn, zijn er tegelijk veel
Valencianen die de laatste week van de Fallas hun valiezen pakken en
kiezen voor andere oorden, tot Valencia zijn pyromane kantjes heeft
opgeborgen en weer de rustige stad van voorheen zal zijn. ■
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Achterklap
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Papier hier
Slecht nieuws voor Gentse copyshops: het zal
aan de UGent niet langer verplicht zijn om je thesis af te drukken. Of je naast de digitale ook een
papieren versie moet afleveren, zal volgens het
nieuwe onderwijs- en examenreglement enkel nog
afhangen van je faculteit. De aanpassing werd bekomen onder invloed van UGent1010, de milieuvriendelijke studentenvereniging die een broertje
dood heeft aan papierverspilling.
Blandino’s op de barricades
Op 13 maart werd onder de noemer ‘Help! Er
wordt bespaard op ons onderwijs!’ op de Blandijn
een heuse vergadering georganiseerd door StuArt,
de facultaire studentenraad van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Alle studenten van de faculteit
waren welkom om te discussiëren over welke acties StuArt in de toekomst zal ondernemen om bezuinigingen op de faculteit tegen te gaan. Concreet
is StuArt misnoegd over de toegenomen competitie tussen en binnen faculteiten, het dalend aantal
assistenten door afnemende middelen en de op til
zijnde afschaffing van verschillende vakken, minors en richtingen. Ook het feit dat ‘de faculteit
wordt afgestraft omdat ze het sociale universitaire
beleid volgt wat betreft studiebegeleiding, internationalisering en interdisciplinariteit’ doet menig
blandinobloed koken. Welke acties in de toekomst
volgen, is voorlopig onduidelijk. To be continued...
Examengedrochten
Wanneer Oasis ‘derde examenperiode’ vermeldt, dan bedoelt men eigenlijk ‘tweede zit’. “Niet
duidelijk genoeg”, vinden velen, dus wordt er momenteel gediscussieerd over vervangende termen.
Het traditionele ‘Eerste deel eerste examenperiode’
etc. werd te complex bevonden, dus liggen momenteel de termen ‘eerstesemesterexamenperiode’
en ‘tweedekansexamenperiode’ op tafel. Scrabblespelers zouden alvast voorstander zijn, stotteraars
iets minder. ■

door Pieter Van Nuffel en
Jago Kosolosky
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De individuele mythe
van de psychoanalyse (deel 2)
Voor één keer worden de rollen omgedraaid. Schamper nodigt psychologen uit op de sofa en tracht
hun geest te doorgronden. We graven verder op zoek naar de relevantie van psychoanalyse.

Twee weken geleden kon u al het eerste
deel lezen van ons onderzoek naar psychoanalyse aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). We
zochten antwoorden op vragen als: “Hoe is de
hele discussie ontstaan? Is de psychoanalyse
genoeg empirisch onderbouwd? Waarom is
de psychoanalyse zo aantrekkelijk? Wat is de
invloed op het imago van de UGent?”
Deze editie horen we een andere kant van
het verhaal. We onderzoeken het curriculum
van de toekomstige psychologen en werpen
een blik op de toekomst van de psychoanalyse.
Weerstand
“Hoeveel van de docenten die psychologen opleiden, weten hoe het is om iemand
te behandelen? Wat is de klinische validiteit
van die theorieën? Wat ga je doen op het moment dat er iemand voor je zit met een zwaar
probleem?” Prof. Stijn Vanheule formuleert
hier de belangrijkste kritiek vanuit geesteswetenschappelijke hoek op de natuurwetenschappelijke methode. Prof. Marc Brysbaert
erkent als natuurwetenschapper deze kritiek:
“Veel jonge mensen zien in dat de natuurwetenschappelijke manier de beste methode is
om tot kennis te komen, maar weinigen staan
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stil bij het idee wat je daar nu concreet mee
moet doen als mensen in de problemen zitten.”
Dat besef leeft onder de studenten. Christina, studente psychologie, meent dat het
kwantificeren van de psychologie enkel een
gewelddadig probeersel is om van de psychologie een harde wetenschap te maken met de
bedoeling om relevant te worden in de academische wereld. Anderen zien graag de affectieve component weer wat meer in beeld
komen.
Prof. Ernst Koster argumenteert dat elke
therapeut binnen iedere therapiestroming sowieso al bezig is met de unieke facetten van de
persoon: “Het is evident dat de therapeutische
relatie uiterst belangrijk is. Dat neemt echter
niet weg dat beslissingen met betrekking tot
diagnostiek of behandeling ook gebaseerd
dienen te zijn op de huidige wetenschappelijke stand van zaken. Want wat is het alternatief? Intuïtie, klinische ervaring, en dergelijke
zijn factoren die in onderzoek uiterst feilbaar
zijn gebleken.”
Toch is dit niet het belangrijkste argument.
De meeste psychologen zijn het er over eens
dat de discussie van geesteswetenschappelijk
versus natuurwetenschappelijk denken naast
de kwestie is. Prof. Wouter Duyck stelt het
zo: “Als ik de oude geschriften van Lacan

“Hoeveel van de docenten
die psychologen opleiden,
weten hoe het is om iemand te behandelen?”
en Freud lees, vind ik die als wetenschapper
hoogst twijfelachtig. Maar omdat de effectiviteit van psychotherapieën voor een belangrijk
deel voortspruit uit theorie-neutrale effecten,
zie je vaak weinig verschil in de werkzaamheid van verschillende soorten therapie. Het
belangrijkste is echter dat de werkzaamheid
empirisch getoetst wordt.”
“Daarom vond ik de discussie in De Standaard deels triviaal,” zegt prof. Vanheule,
“omdat het aan een belangrijk punt voorbijgaat: psychoanalytische therapieën zijn effectief bewezen. Dat is het belangrijkste. Het
is ook een verkeerde discussie om te stellen
dat Freud ongelijk had. Uiteraard zijn er zaken die niet kloppen in zijn theorie. Maar die
ideeën zijn aangepast doorheen de tijd.”
Het onderscheid maken tussen de strikte,
historische psychoanalyse en de hedendaagse
variant is essentieel in de discussie, vertelt een
student ons.

www.schamper.ugent.be

Leeranalyse
Een discussie die al helemaal niet wordt
gevoerd, is de aanwezigheid van psychoanalyse binnen het curriculum van de opleiding
psychologie. De meningen daarover lopen
sterk uiteen, zowel bij docenten als bij studenten. Al is iedereen het erover eens dat de
psychoanalyse binnen de psychologie een
sterke historische waarde heeft.
Prof. Brysbaert schreef het lijvige handboek Psychologie, dat binnen meerdere faculteiten wordt gebruikt voor het vak ‘Algemene
Psychologie’. Hij vindt dat je je verleden niet
mag verloochenen. “Freud zit nu eenmaal in
onze cultuur. Ik heb er geen enkel probleem
mee dat psychoanalytici die alternatieve visie
verkondigen, maar dan wel binnen een algemeen kader waarin ze Freuds woorden niet
zomaar voor waar aannemen.”
Ook prof. Vanheule vindt het curriculum
evenwichtig verdeeld. “Het moet vooral de
bedoeling zijn om een genuanceerd beeld te
krijgen van de psychologie.”
Christina wil dan weer meer psychoanalytische vakken voor de studenten. “Dan
zouden ze inzien dat niet alles opgelost kan
worden met medicijnen en cognitieve geDoor Robbe verschueren
dragstherapie.”
Niet iedereen is het eens met die stelling.
Rest ons nog één pertinente vraag: Zal de
Sommige studenten menen dat psychoana- psychoanalyse ooit verdwijnen? Niemand
lyse te veel aan bod komt in het curriculum. heeft een glazen bol. De antwoorden zijn dan
Elk jaar is er namelijk minstens één vak dat ook divers.
psychoanalytisch wordt ingevuld. Sommigen
Voor prof. Brysbaert bestaat er geen twijvinden dat die vakken beter ingevuld kunnen fel over: “Psychoanalyse zal verdwijnen. Dat
worden vanuit andere geesteswetenschappe- gaat een historisch nootje worden. Iets wat
lijke stromingen die minder aan bod komen. op een bepaald moment als de norm geldt,
Daarnaast klagen studenten dat een psy- hoeft dat niet noodzakelijk twintig jaar later
choanalytisch perspectief binnen de lessen nog te zijn.” Hij blijft sceptisch in hoeverre de
een verdraaid beeld geeft van het vak. Veel experimentele psychologie het mooie verhaal
studenten zijn gefrustreerd dat het vak ‘Ge- kan overnemen. “Dat interesseert mensen
schiedenis van de psychologie’, gedoceerd niet echt. Behalve in specifieke toegepaste
door psychoanalyticus Filip Geerardyn, he- problemen.”
lemaal niet inhoudt wat de titel doet vermoeProf. Koster ziet de toekomst anders. “Ik
den.
hoop vooral dat de discussie tussen de kliniElk vak heeft een studiefiche, waarop dui- sche scholen ophoudt en plaatsmaakt voor
delijk aangegeven staat wat het vak specifiek een unitaire en open klinische stroming.”
inhoudt. Bij nadere inspectie van de studieVoor Prof. Herbert Roeyers hoeft de
fiche van ‘Geschiedenis van de psychologie’ psychoanalyse niet te verdwijnen. “De psyblijkt die in niets overeen te komen met de choanalyse is vandaag iets anders dan de
praktijk. De titel ‘Geschiedenis van Freud’ psychoanalyse van Freud. Ik denk dat er toewas misschien een gepastere titel geweest.
komst zit in de benaderingen die meer in de
Een gemiste kans om studenten psycholo- richting gaan van de psychodynamica, waargie kennis te laten maken met hun verleden. in er wel zinvolle elementen zitten.”
Een student omschreef het vak als “een misHet meest verrassende antwoord kom
plaatste vorm van propaganda voor de psy- van de psychoanalyticus zelf. Prof. Vanheule
choanalyse.”
ziet de psychoanalyse verdwijnen. “Er is nog
nooit een denkrichting in de geschiedenis
De toekomst
geweest die eeuwen heeft standgehouden.
Die verdwijning zal wel een gevolg zijn van
www.schamper.ugent.be

maatschappelijke evoluties. Maar zolang ik
geen valabel alternatief zie, is dat het spoor
van waarop we verder werken. Omdat ik ge-

“Psychoanalyse zal
verdwijnen.”
loof dat ik een vakgebied heb dat toekomst
heeft en een unieke bijdrage kan leveren in
het denken over mensen. Er bestaat nog een
niche voor ons.”
Het einde van de discussie is wellicht nog
lang niet in zicht. De historische waarde
speelt in het voordeel van de psychoanalyse
en wanneer ze de empirische voorwaarden
– al is het slechts gedeeltelijk – aanvaarden,
stellen ze zichzelf buiten schot. Ook uit collegialiteit durven maar weinig onderzoekers
aan de FPPW hun mening te uiten. Al deze
factoren zorgen er spijtig genoeg voor dat een
echt kritische blik op de psychoanalyse vanuit psychologisch-academische hoek nooit
overtuigend naar voren is gekomen. Die taak
zal voor de studenten weggelegd zijn. Als ze
gehoord willen worden, natuurlijk. ■

door Fabrice Luyckx
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Foto: Absurd word preferred

Naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de opleiding Geomatica organiseert het Museum
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen de tijdelijke tentoonstelling ‘U bevindt zich hier’.
Na een bezoek aan de Sterre kunnen we enkel besluiten dat de volgende mijlpaal beter in intiemere kringen gevierd wordt.
door Stefaan Glorieux en Wouter De Rycke
Op papier leek de expositie nochtans een schot in de roos: in een
cartografisch luik wordt de evolutie van landsdekkende Belgische kaarten belicht, terwijl een topografisch luik landmeetkundige instrumenten
behandelt vanaf de renaissance tot nu. Hoelang de denktank van de organisatie heeft gebrainstormd om tot deze gracieuze diptiekstructuur te
komen, is tot op heden onduidelijk.
Een sterk ontwerp staat natuurlijk nergens zonder de steun van een onderhouden promotiecampagne. Geld noch moeite werden gespaard, want
stel je voor dat de studentenpopulatie dit evenement mist! In de faculteiten werden affiches opgehangen en op het internet werd er een elegante
website neergepoot. Aan de inkombalie van het museum ligt zelfs een gedetailleerd boek over de expositie, dat bijna de kostprijs van vijftien euro
waard is.
Some one had blunder’d
Pas wanneer je langs de vitrines scharrelt, besef je dat je de dupe bent
van een iets te rooskleurige reclamecampagne. Wat de bezoeker namelijk te zien krijgt, zijn twee dozijn waterpassen, evenveel kompassen, enkele sextanten en godbetert een stuk of zeven kaarten. Daarnaast staan er
ook nog enkele verticale meetlatten die – Marcel Prousts À la recherche du
temps perdu indachtig– herinneringen oproepen aan lang vervlogen aardrijkskundelessen in de lagere school.
Het meest beklijvende onderdeel van de hele tentoonstelling is echter
zonder twijfel die ene dikke, vaalgroene tube met handvat waar ondergetekende stellig van overtuigd is dat het indertijd gebruikt werd om den Duits
mee uit zijn tinnen automobiel te blazen. Dat komt waarschijnlijk om28
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dat de bordjes met uitleg zich steevast beperken tot wat weinigzeggende
technische informatie. De spelfouten proberen we nog door de vingers te
zien.
Dan maar naar de kaarten. Die blijken gelukkig wat interessanter te zijn
en doordat de meeste de streek rond Gent afbeelden, is het leuk om via
vergelijking de fiere Arteveldestad te zien evolueren van een simpele middeleeuwse stadskern – de penetrante mestgeur denk je er zelf maar bij –
tot de bloeiende studentenmetropool en cultuurstad die ze heden is. Ook
de met cherubijntjes verluchte Ferrariskaart weet nog even de aandacht te
grijpen, maar kan de expositie niet redden van de lethargie.
Gemiste kansen
Waarom de tentoonstelling op zo’n lusteloze bedoening moest uitdraaien, blijft een mysterie. In het boek dat in het kader van ‘U bevindt
zich hier’ werd gepubliceerd, wordt uitvoerig ingegaan op ‘Gent in 3D’. Dit
project loopt al enkele jaren en wil een digitale maquette van de Gentse
binnenstad maken; de resultaten zijn te bewonderen in het AC Portus.
Hoewel het project de toekomst van de cartografie belichaamt, werd er
bij het opstellen van de expositie vreemd genoeg voor gekozen om deze
invalshoek links te laten.
Ook de 500ste verjaardag van Gerardus Mercator bleef onvermeld. De
grondlegger van de mercatorprojectie, de eerste projectietechniek zonder
hoekvorming, werd door Vlaanderen naar de achtste plaats gestemd als
Grootste Belg. De geliefde bedenker van de term ‘atlas’ had de expositie
nog een gezicht en een raison d’être kunnen schenken, maar de curatoren
besloten helaas anders. ■
www.schamper.ugent.be
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De super gsm-batterij
De batterij die werkt op sterrenbrandstof

Waterstof, het kleinste en lichtste element, is de underdog van de
tabel van Mendelejev. Het is de basis van sterrenstelsels en eenmaal
gebonden aan zuurstof vormt het de stuwende kracht van evoluerend leven: water.
door Stijn Bruneel

Onder druk van zure regens aan rampscenario’s en de dreiging van global warming (dat
we in deze tijden van global warming maar al
te graag vermelden, alsof het gebruiken van de
term global warming ons artikel een extra wetenschappelijk gewicht geeft) zoekt de onafhankelijke mensheid nogmaals zijn toevlucht tot
waterstof voor het te laat is.
Gsm’ s in staat om dagen tot weken achtereen
te functioneren zonder opladen zijn de redding
voor het Westerse individu. Apple kondigde al
aan dat ze het luxeprobleem uit de wereld zou
helpen met behulp van een relatief oud systeem,
gebruikmakend van oeroude moleculen in een
gloednieuw jasje, de super gsm-batterij die
werkt op waterstof.
Wanneer we het hebben over waterstof, bedoelen we eigenlijk het di-atomische molecule
diwaterstof. Dit molecule komt niet in zijn pure
vorm op aarde voor, maar wordt voornamelijk
gevormd door elektrolyse van water. Een alternatief voor de vorming van waterstof is uitgedokterd door Vlaamse bio-ingenieurs die erin
geslaagd zijn waterstof te halen uit glycerol, een
afvalproduct van biodiesel.
We kunnen dus twee reacties omschrijven
die van belang zijn bij de elektrolytische productie van waterstof. Enerzijds de vorming van
waterstof en zuurstof uit water na toevoeging
van energie. Anderzijds de vorming van water
uit waterstof en zuurstof met vrijstelling van
eenzelfde energie als toegevoegd in de eerste
reactie. Wat een volkomen neutraal geheel is,
waarbij de energie huist in de binding van waterstof. Een belangrijke toepassing van waterstof
als opslagplaats voor energie is het opslaan van
groene energie. Een nadeel van wind- of zonne-energie is immers de grillige natuur. Als op
dagen zonder wind of zon, energie kan worden
aangesproken, opgeslagen onder de vorm van
waterstof, is de stap naar onafhankelijkheid van
fossiele brandstoffen veel kleiner.

www.schamper.ugent.be

In een omkeerbare waterstofbrandstofcel
vinden beide reacties plaats, gescheiden door
een protonen doorlatend membraan. Wanneer
een spanning geplaatst wordt over de brandstofcel zal langs één zijde waterstof worden omgezet
in protonen en elektronen, waarbij de protonen
doorheen het membraan migreren terwijl de
elektronen via een geleidende draad bewegen
en stroom veroorzaken. Protonen, elektronen
en zuurstofmoleculen komen samen en leiden
uiteindelijk in het tweede deel van de brandstofcel tot vorming van water en warmte.
De voordelen van dit systeem overspoelen
ons en onze milieubewuste omgeving. De brandstofcel is klein, licht en stelt batterijen in staat
langer mee te gaan. Zuiver water is het afvalproduct en daarnaast is waterstof zelf kleurloos,
smaakloos en niet giftig. Fossiele brandstoffen
zakken zo in de grond van schaamte.
Waarop wachten we dan nog? Waterstof is
een energiedrager, wat dus inhoudt dat er energie nodig is om het te vormen. Deze energie
kan eventueel afkomstig zijn van fel omstreden kerncentrales. Claire Greenfelder, een
anti-kernenergie activiste formuleerde het als:
“trying to solve climate change with nuclear power is like trying to cure the plague with a dose of
cholera.” Daarnaast vereist het elektrolyse systeem een efficiënte katalysator en het ontzettend
dure platina is het enige element dat in aanmerking lijkt te komen.
De zoektocht naar economisch interessante
verbeteringen blijft aan de gang. Een voorbeeld
dat tot de verbeelding spreekt, komt uit de wetenschap van de biotechniek of ‘bionica’. Gecombineerd met nanotechnologie bootst men
kunstmatig enzymen van micro-organismen na
en heeft men zelfs een alternatief gevonden voor
platina als katalysator. Het ontwerp is goedkoper, beter bestand tegen koolstofmonoxide
maar honderd tot duizend keer minder efficiënt
dan platina. Onderzoek dat dus nog in zijn kinderschoenen staat maar heel beloftevol is. ■

wetenschapskort
Q.B. Een kleine honderd jaar na
datum krijgt het onderzoek naar
de beroemdste scheepsramp aller
tijden een nieuwe wending. Donald Olson en Russell Doescher,
beiden verbonden aan de Texas
State University, denken de abnormale frequentie ijsbergen die rond
14 april 1912 de Noord-Atlantische
scheepsvaartroutes kruisten te kunnen verklaren. De bijna mythische
ondergang van de RMS Titanic zou
bewerkstelligd zijn door een uitzonderlijke astronomische gebeurtenis drie maanden voor de ramp.
Op 4 januari 1912 was het volle
maan, de aarde stond zo goed als in
haar perihelium en de afstand aarde-maan was kleiner dan ze in 1400
jaar was geweest. Al deze factoren
beïnvloedden de getijdenwerking
in aanzienlijke mate, waardoor een
buitengewone springvloed de kusten van Canada en Groenland heeft
geteisterd. De kracht van het zeewater kon rustende ijsbergen diep
de zee insleuren waar ze door trage
zeestromingen en de wind naar de
vaarroutes werden geleid.
Terug in het heden brengen we
nog een klein bezoekje aan Antarctica. We zijn niet alleen: Antarcticatoerisme kent een toenemend
succes, helaas met enkele nare gevolgen. De stroom van wetenschappers en toeristen die Antarctica
bezoeken, voert immers onbewust
exotische plantenzaden mee. Recent onderzoek, waaraan ook de nationale plantentuin van België heeft
meegewerkt, leverde bewijs voor de
aanwezigheid van meer dan 70 000
exotische zaadjes en sporen. Het
gevaar van deze planten zit hem in
hun potentieel invasieve karakter:
ze vormen een bedreiging voor de
inheemse flora en zouden deze zelfs
volledig kunnen verdrukken. ■
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ill.: Robbe Verschueren

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: NTD’s.
door Clara Casert
Getalenteerd ontwikkelingsbioloog Lewis Wolpert sprak ooit de
volgende wijze woorden: “Niet de geboorte of het huwelijk, maar de
gastrulatie is de belangrijkste gebeurtenis in ons leven.” Qué? De gastrulatie is het proces waarbij een embryo zich vanuit twee cellagen
ontwikkelt tot drie kiembladen. Deze verandering speelt zich af tijdens
de derde week van ons leven, terwijl we nog vrolijk in de baarmoeder
aan het rondzweven zijn.
Uit een van deze drie kiembladen zal de neurale buis — de voorloper van de hersenen en het ruggenmerg — zich ontwikkelen. Een
deel van de cellen van dit kiemblad gaat naar beneden zakken en een
groeve vormen. Daarna groeien de randen van de groeve naar elkaar
toe zodat er een gesloten cilinder van cellen ontstaat, waarboven dan
later de huid groeit. Ziedaar, een neurale buis! Moeilijk? Inderdaad —
ons aller moeder Natuur maakt hier dan ook wel eens een foutje bij.
Deze hele waaier aan defecten bij de sluiting van de neurale buis noemen we de NTD’s ofte Neural Tube Defects. Afhankelijk van de plaats
van voorkomen schort er wat met de hersenen of het ruggenmerg van
het embryo.
In het eerste geval sluit de neurale buis niet in de regio van het
hoofd en ontwikkelen er zich nooit hersenen. Ergo: dit embryo mag
het wel vergeten. De gemeenschappelijke noemer van de rest van de
NTD’s is spina bifida — in de volksmond ook wel ‘open ruggetje’ ge-
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naamd. De wervelboog is niet gesloten en het ruggenmerg wordt dus
niet volledig omringd door het wervelkanaal. Aangezien enkel de huid
het ruggenmerg van de buitenwereld afschermt, is het kwetsbaar. Ergens een malle pluk haar midden op de rug? De kans bestaat dat u
daar een spina bifida occulta — een verborgen open ruggetje — hebt
zitten, wat merkwaardig genoeg bij 10% van de baby’s voorkomt en
soms zelfs nooit ontdekt wordt. Ernstiger is spina bifida aperta, waarbij er een met vocht gevulde blaas ontstaat onder de huid. Zo hebben
we een meningocoel, samengesteld uit uitpuilende ruggenmergvliezen,
maar ook een meningomyelocoel. Deze laatste vormt vaak een groot
probleem: in de blaas zwerft namelijk ook het ruggenmerg rond. Een
operatie is hier steeds aan de orde. Daarnaast bestaat er ook nog rachischisis – naast behept met een onuitspreekbare naam, is deze NTD echt
geen lachertje. In dit geval heeft de neurale buis zich niet gevormd,
maar zijn de cellen gewoon blijven liggen tussen de cellen die de huid
zullen vormen. Of geen hersenen, of geen ruggenmerg: dit embryo is
een vogel voor de kat.
U zwoer net kinderen voorgoed af, want dit klinkt u allemaal te
eng? Gelukkig vonden enkele wetenschappers dat ook en begin jaren
90 kwam men erachter dat als toekomstige moeders genoeg foliumzuur innemen, de kans op NTD’s met 70% daalt. Oef. ■
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My Week With Marilyn (Simon Curtis)
FOtO
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be |

volg ons ook op facebook

Ontwerp: michael borremans

Cultuu ragenda
Concert
Zou u het album ‘NEUCKERMANS’ van
‘Neuckermans’ kopen? Frederik mag zich gelukkig prijzen dat zijn mama iets meer dan 32
jaar geleden de lakens met ene Sioen deelde.
Onder die naam is hij toe aan zijn vijfde album:
‘SIOEN’. Op 23/03 stelt hij deze plaat voor in
de Vooruit. Voor de grootste macho’s onder
ons die het niet kunnen maken om naar een
concert van een vent te gaan, biedt het voorprogramma soelaas. Binti ofte zes zingende
zussen die niet onder één genre zijn onder te
brengen (en die bovendien de backings op Sioens album verzorgen), zal alvast het mannelijke deel van het publiek warm krijgen.
Kiss The Anus Of A Black Cat! Nee, dat is
geen bevel – laat Minoes maar rustig verder
spinnen. Kiss the anus enzovoort is de, euhm,
opmerkelijke naam van een Gentse band die
naar eigen zeggen “post-punk à la Virgin Prunes en Mississippi Delta Blues” brengt. Het
moet de tijd van het jaar zijn, want ook zij
hebben een nieuwe cd, het donkere ‘Weltuntergangsstimmung’. Ook dit release concert
speelt zich af in de Vooruit, op 28/03.
Wie klassieke muziek van de bovenste
plank wil, noteer: 30/03, Handelsbeurs. Fauré

Quartett, dat beschouwd wordt als een van
de beste kamermuziekensembles ter wereld,
brengt er dan twee pianokwartetten. De gemiddelde student laat zich wellicht liever in
hogere sferen brengen met Stella Artois en
Duvel van Moortgat. Welnu, gemiddelde student, laat u dan verleiden door het woord ‘gratis’. Op 31/03 kan u datzelfde kwartet gratis (!)
aan het werk zien, op dezelfde locatie. Het
gaat weliswaar om een masterclass voor conservatoriumstudenten, gegeven door Fauré
Quartett.
Podium
We dromen allen stiekem van de titel ‘choreografische revelatie van het jaar’ en op late
uren en in benevelde toestand zijn we dat
gewoon. De Algerijns-Franse zussen Dalila
en Nacera Belaza kregen in 2008 écht die titel, uitgereikt door de Franse pers. Met hun
nieuwste opvoering Le Cri doen ze op 22 en
23/03 CAMPO Nieuwpoort aan. Er wordt gewag gemaakt van een “hallucinerende dansvoorstelling met hoekige elleboogbewegingen
en halsbrekende pirouettes”. Kotszakjes zelf
mee te nemen.
Circus in Gent, jawel! Op 30/03 vindt Cirque Composé plaats in de Vooruit. Afgeleefde exotische dieren en creepy clowns hoeft u
niet te verwachten. Zes topacts, allen pas afgestudeerd aan prestigieuze circushogescholen,
waaronder een Belgisch duo dat op livemuziek zotte toeren uithaalt op het ‘enkel rad’.
Kom dat zien!
Expo
Op 31/03 gaan er in het Design museum
maar liefst drie tentoonstellingen van start.
De expositie Eeuwige lente laat de creaties
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door Benjamin Ponsaerts

van de Nederlandse glaskunstenares Barbara
Nanning zien. De werken tonen florale en
plantaardige vormen gemaakt uit mondgeblazen glas. De glazen tuin is nog tot 3/06 open.
Design Works? opent eveneens eind
maart. Het toont het werk van Dirk Wynants,
ontwerper van buitenmeubels. Denk daarbij
niet aan de klassieke acaciahouten tuinbank
waarop opa de dag slijt of die krakkemikkige
wit-plastieken stoelen die een mens niet langer dan één uur kunnen dragen. Wynants’
stoelen, tafels en ligzetels zijn van een andere
orde. Tot 3/06 te aanschouwen.
Wie van ons zou niet eens graag bij Sergio Herman aan tafel schuiven? Helaas zijn
Sergio’s foie grasbollen met amandelblaadjes
op een bedje van beukentakjes iets prijziger
dan Juliens Hugo Claus. Maar genieten van
de niet zo alledaagse borden waar dat lekkers
op wordt geserveerd, is wél mogelijk voor het
arme studentenvolk. De tentoonstelling Tafelgesprekken biedt deze kans. Sergio’s borden
worden, in overleg met de topchef, ontworpen door Sofie Lachaert , steeds op maat van
een gerecht. Bij voorkeur te bezoeken met een
volle maag en voor 1/05. ■
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Toen David
zijn stem
ve rloo r

kanker aan de larynx.” In de nieuwste graphic novel van Judith Vanistendael verandert deze diagnose in één
klap vier levens: het leven van David (de ontvanger van de diagnose),
maar ook dat van zijn vrouw en zijn twee dochters. Tamar, de jongste dochter, bedenkt oplossingen om David dichtbij te houden: door
hem te mummificeren, of desnoods door zijn ziel in een flesje te bewaren. Zijn vrouw Paula voelt kwaadheid, onmacht en de drang om
te vluchten, terwijl de dood en skeletten langzaam haar kunstwerken
overnemen. David zelf wil vooral niet meer in kringetjes varen, en
vertrekken.
Vanistendael stapt met Toen David zijn stem verloor af van het
zwart-witwerk van De maagd en de neger en zet in op aquarel. Er zit
een zekere subtiliteit in de manier waarop Vanistendael op die manier emoties in de pagina’s verwerkt. Rode lijnen aaien het silhouet
van Paula wanneer ze haar kwaadheid omwille van alles toont, om
vervolgens weg te ebben naar het kader. De kleuren van de eerste pagina’s staan in scherp contrast met de donkerblauwe, grijze en zwarte
tinten die de laatste pagina’s domineren. Op het meest troosteloze
moment worden twee pagina’s zelfs volledig zwart gelaten.
Toen David zijn stem verloor is een boek dat raakt, maar waaruit
ook warmte spreekt. Wat de dialogen niet kunnen weergeven, vullen de tekeningen en de kleuren aan. Zo worden tien pagina’s gewijd
aan de tocht van Tamar en Paula naar het ziekenhuis: door de wijde
en lege omgeving, langs de desinfectiemaatregelen voor de steriele
kamer, waarbij het geritsel van de blauwe overtrekken voor de schoenen door de stilte lijkt te snijden. Elke tekening van het boek nestelt
zich in de lezer en maakt zo dat Toen David zijn stem verloor nog een
tijdlang blijft nazinderen.
Toen David zijn stem verloor van Judith Vanistendael is verkrijgbaar bij Fnac. ■
L.E. “Supraglottische

www.schamper.ugent.be

My Week
with Marilyn

FILM

B.B. You are the biggest star in the world. Marilyn Monroe had de
keuze: zich conformeren aan de verwachtingen van het bioscooppubliek en zichzelf verloochenen of haar peroxideblonde alter-ego
en de bijhorende beroemdheid links laten liggen en onzichtbaar
worden tussen de vele common men.
My week with Marilyn. Hoe de titel de lading volledig dekt. De
film volgt de rijkeluiszoon Colin Clark (Eddie Redmayne), terwijl
hij zijn eerste zelfstandige stappen zet in het circus dat de set van
The Prince and The Showgirl is. Als gofer (Go get it for me) is het
zijn taak om alles te doen wat gevierd acteur Laurence Olivier hem
opdraagt. Om zijn slabakkende carrière te redden kiest de baron
diva Monroe om de hoofdrol in te vullen. De blondine wil echter
niet alleen de geschiedenis ingaan als de vrouw met de begeerlijkste rondingen ooit, maar ook als een grote actrice. Zij beroept zich
daarvoor op de hulp van haar acteercoach, die haar op aanraden
van haar man, toneelschrijver Arthur Miller, The Method aanleert.
De wispelturigheid van de actrice zorgt voor heel wat frustraties.
Ze besluit Colin in vertrouwen te nemen.
De kracht van de film zit in de voortreffelijke vertolking van Michelle Willams. Neusprothesen, liters make-up en lachwekkende
accenten worden achterwege gelaten voor een portrettering van
Monroe die vooral de essentie van deze femme fatale, deze naïve lolita weet te vatten. Dezelfde magische aantrekkingskracht spat van
het scherm en weet, naast Colin Clark, iedereen die de pech of het
geluk heeft met een Y-chromosoom door het leven te gaan, te betoveren. “_Should I do her_?”, vraagt Marilyn, wanneer ze in Windsor Castle wordt opgewacht door de hofhouding van The Queen.
En opeens verandert ze in het sekssymbool dat iedereen kent uit
films als Some like it hot. Toch zijn het net de intieme momenten
die de kijker het grootste inzicht geven. Niet onder de opwaaiende
rok van dit icoon, wel in haar door pillen, drank en de last van de
roem getroebleerde ziel. ■
Schamper 513

33

God van de Slachting
Jan Eelens vuurdoop in het theater

Jan Eelen maakt theater. De gevierde tv-maker verliet even de vertrouwde Woestijnvisstal om
aan de lokroep van zijn vriend Wim Opbrouck te beantwoorden en voor NTGent het stuk God
van de Slachting te regisseren.
door Dieter Bauwens
Maandag 12 maart, 17u30. Enkele uren voor de avant-première van
‘God van de Slachting’ ontvangt Jan Eelen ons in wat zijn tijdelijke
thuis is: het NTGent. Hij leidt ons kriskras door de gangen van het
gebouw (“Ik vergis me zelf nog dagelijks van deur”) tot aan de keuken,
waar zijn acteurs wat aan het dollen zijn. Ze roddelen over collegaacteurs (“Dat, een serieuze acteur!? Maar die speelt in een musical!”).
Hier gieren blijkbaar (nog) geen zenuwen door het lijf.
Oscars Openbaring
God van de Slachting, naar een tekst van Yasmine Réza, is Eelens
debuut als theaterregisseur. En dat lokt volk: nog voor de titel van het
stuk bekendgemaakt was, waren alle voorstellingen in Gent reeds uitverkocht. Het verhaal in het kort: twee koppels zijn bijeengekomen
omdat Ferdinand, de zoon van Annette (An Miller) en Alain (Oscar
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Van Rompaey) met een stok twee tanden uit de mond van Bruno,
zoon van Veronique (Els Dottermans) en Michel (Frank Focketyn),
geslagen heeft. Wat heel beleefd begint, verandert langzaam in een
kletterende ruzie van allen tegen allen, waarin de maskers afvallen en
de kleinmenselijke kantjes van de vier volwassenen één voor één aan
het licht komen.
Wanneer we in de make-upruimte een rustiger plek gevonden hebben, vragen we Eelen of hij zelf zenuwachtig is voor die avond. “Zenuwachtig? Neen. Alleen een beetje vermoeid.”
Waarom debuteer je nu pas in het theater?
“Omdat den Opbrouck mij gevraagd heeft. Er was geen enkele andere reden. Ik bedoel: uit mezelf had ik het niet gedaan. Ik ben van het
principe dat je maar beter kan excelleren in je eigen vakgebied.”
www.schamper.ugent.be

‘Schoenmaker, blijf bij uw leest’?
“Ja, maar met dit stuk blijf ik vrij dicht bij mijn leest, denk ik.”
Ook omdat je een aantal van de acteurs al goed kent van je tvwerk.
“Dat zijn vaste acteurs van het NTGent, hé. Ze zeiden: “Met die vier
moet je het doen”, en natuurlijk vond ik dat goed. Het is plezant dat je
hen kent.”
Met Frank Focketyn werk je al vijftien jaar lang samen. Dit stuk
was voor jou een eerste kennismaking met Oscar Van Rompaey. Is
dat dan een heel andere samenwerking?
“Ja, dat is heel anders, want Oscar is het soort acteur waar ik normaal niet mee samenwerk. Het is een openbaring geweest dat ik dat
nu wel moet doen. Hij is iemand die heel veel vragen stelt, heel erg
op zoek is naar zijn rol, lang twijfelt en discussieert. Bij de eerste lezing bijvoorbeeld, dacht ik echt dat dat een debiel was. Allé, debiel...
Interpretaties helemaal mis, allemaal mis gesproken... Dat is iemand
die heel hard werkt aan zijn personage, en je zal dat straks zien: die is
echt goed. Dat is echt neig om te zien. Dat is de grootste en de mooiste
transformatie die er heeft plaatsgevonden.”
Tien minuten saai, daarna vliegen
Je zei daarnet al dat je geen last hebt van zenuwen. Is er een groot
verschil tussen de première van een theaterstuk en de eerste keer
dat één van je televisieprogramma’s op tv komt?
“Dat is een heel ander soort zenuwachtigheid. We zijn net nog eens
helemaal door dat stuk gegaan, en eigenlijk... Nu moeten die zich alle
vier concentreren en ik loop daar rond als een idioot en ik kan niets
doen.”
Zij moeten zorgen dat de timing goed zit.
“En dat is nog niet genoeg. We hebben nog maar één keer voor
publiek gespeeld, vanavond is de tweede keer. Ik vind het aangenaam
als het allemaal goed gaat, als de afspraken die we gemaakt hebben allemaal worden nagekomen. Maar als het is zoals vorige vrijdag, dan is
dat sterven. En je kan er niets aan doen. Het was een slechte try-out.
Het was echt heel slecht. Maar dat is ook deels normaal. Ik vind het
verbazend hoeveel terugvallen je hebt in theater. Bij de meeste dingen
waar ik aan werk, is het zo dat wanneer je iets hebt afgesproken, dat
ook in orde is. Dat gaat altijd beter en beter. Maar dit gaat echt van
goed naar ontzettend slecht naar goed, naar... Maar dat hoort er blijkbaar bij.”
Een van je meest gebruikte regie-aanwijzingen was naar verluidt
‘kleiner spelen’.
www.schamper.ugent.be

“Ja, je zit met een situatie in dat stuk die je je meteen kan voorstellen, of toch zeker iedereen met een kind. De truc is gewoon te zorgen
dat die eerste tien minuten iedereen mee is en dat je je kan voorstellen:
“Ik zou daar ook kunnen zitten”. Daarna kan je dan gaan vliegen. Die
eerste tien minuten zijn het saaiste, maar ze zijn ook echt cruciaal omdat je je kan voorstellen: “Je zal er maar zitten. Je zal maar uitgenodigd
worden door mensen wiens zoon door jouw zoon geslagen is.” Je komt
daar met een schuldgevoel aan, je hebt het gevoel dat je een slechte
opvoeder bent. En die andere ouders spelen dat zeer subtiel uit. Die
vinden zich moreel interessanter en beter als ouder. Verschrikkelijke
situatie. De spanning van mensen die elkaar niet kennen, maar die
verbonden worden door een drama.”
Voor de affiche heb je een foto van jezelf en je jongere broer genomen, waarop jij hem net hebt toegetakeld met een golfclub. Vanwaar die keuze?
“Wel, ze waren hier aan het nadenken over wat ze op hun affiche
zouden zetten. Hun policy is normaal dat ze er één van de acteurs op
zetten. Ik was bij die vergadering aanwezig en dacht plots: “Wacht
eens.” Dat is een beroemde foto, of toch in de familie (lacht). Dat is
eigenlijk perfect voor die affiche want ik heb mijn broer zijn oog bijna
uitgeklopt, en ik sta daar te glunderen alsof ik weet ik veel wat gedaan
heb. Zo zijn kinderen, hé. Mijn broer vond het zelf wel niet plezant dat
ik die affiche nu gebruik, maar ik heb hem kunnen overtuigen.”
20u. Showtime. Het stuk opent met een knal. Letterlijk: de goudgele
muur die in het minimalistische decor als achtergrond dient, valt naar
beneden. Wanneer het licht aangaat zitten de acteurs al klaar. Langzaam ontrolt zich een komische tragedie. Een eerste lachgolf rolt door
de zaal wanneer de verklaring die de volwassenen naar aanleiding van
het incident tussen hun zonen samen hebben opgesteld, wordt voorgelezen. Daarin staat dat Ferdinand Bruno “gewapend met een stok”
heeft geslagen. “Gewapend?” vraagt Alain, the man you will soon love
to hate. Michel haast zich de zinsnede aan te passen naar “voorzien
van”. Wat verder in het stuk gebeurt, gaan we u niet volledig uit de
doeken doen. Wat we wel kwijt kunnen, is dat de zo welgemanierd
begonnen avond (“een stukje clafoutis, iemand?”), volledig ontaardt.
Dit mag u verwachten: een boeket rode tulpen (“uit de bloemenwinkel
in de Moutonstraat”), een ringtone van ‘Barbie girl’, die aanvankelijk
hilariteit in de zaal opwekt, maar gaandeweg steeds irritanter wordt,
Woefie en Schleckie, Knabbelke en... “Ik veeg mijn gat aan uw mensenrechten!”. Nadat de lichten doven, volgt een daverend applaus. Jan
Eelen heeft zijn vuurdoop in het theater overleefd. ■
De voorstellingen van God van de Slachting zijn volledig uitverkocht in Gent. Op www.ntgent.be vindt u de speeldata in andere
steden.
Schamper 513

35

We ontmoeten Michaël Vandebril (°1972) op
het internationaal boekenfestival Mind The Book in
de Vooruit, waar hij later zal voordragen uit zijn debuutbundel voor een publiek van pakweg tien man.
Het vertrek van Maeterlinck (2012) is nochtans een
bijzondere bundel. Niet enkel omdat hij tweetalig is
uitgebracht in samenwerking met Franstalige dichters
en vertalers, maar ook omdat Vandebril na jaren van
stilzwijgen nu terugkeert.
Doorbraak
Het heeft uiteindelijk lang geduurd vooraleer u
uw debuutbundel heeft uitgebracht. Heeft Nacht
van de Poëzie daar iets mee te maken gehad?
“Zeker, maar er was nog een stapje daarvoor:
BOEST! Dat was een dichtersproject, én dichtersshow,
én bloemlezing én vinylplaat. Dat heb ik, samen met
Andy Fierens en uitgeverij Demian helemaal op poten gezet. Dat was voor mij de eerste stap om weer
naar buiten te komen met mijn dichterschap. Tijdens
mijn studie droeg ik al werk voor in de traditie van
de beat generation en dat was ook met muziek, klezmer en jazz. Daarna was ik meer met letterenbeleid
bezig en dat kwam in conflict met mijn dichterschap
dat naar buiten moest komen. Dus ik heb dat idee om
te publiceren in de kast gestoken.”
“In tussentijd ben ik blijven schrijven. BOEST! was
eigenlijk de eerste keer dat ik echt wílde publiceren.
Ik wou dat enkel bij een goede uitgeverij, in de beste
omstandigheden. Daarna, voor De Bezige Bij Antwerpen, mocht ik de bloemlezing van de Nacht van de
Poëzie maken. Dat was het contact dat ik nodig had
natuurlijk. Ik heb de vraag zelfs niet moeten stellen of
ik mijn eigen werk kon publiceren. Harold Polis (uitgever van De Bezige Bij Antwerpen, n.v.d.r.) vroeg me
of ik met een bundel bezig was. Hij engageerde zich
onmiddellijk om die uit te geven. Dan stap je natuurlijk met vleugels de uitgeverij uit. Ik heb me onmiddellijk voorgenomen: ik wil geen selectie maken van
de kleine twintig jaar dat ik schrijf. Ik wilde nieuwe
gedichten schrijven, op een jaar tijd. Ik ben daar in
geslaagd, maar hier en daar zijn er toch dingen van
vroeger ingekomen, aangepast aan de vaste vorm van
de bundel natuurlijk.”

Een vertrek is weggaan, maar ook een plek. Michaël
Vandebril, organisator van literaire evenementen en curator
van de 5e Nacht van de Poëzie, heeft zijn comfort zone sinds
dit jaar verlaten en eigen poëzie uitgebracht. Schamper had
het met hem over zijn bundel, zijn carrière en het verschil
tussen Gent en zijn literaire thuisstad Antwerpen.
door Tom De Maerschalck en Lieselot De Taeye
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Mijn ‘Serres chaudes’
Dit is het jaar van Maeterlinck, de titel van de
bundel is Het vertrek van Maeterlinck, u schrijft met
invloed van Maeterlinck. Ben u niet bang beticht te
worden van epigonisme?
“Ja, daar heb ik over gedacht natuurlijk. Maar om te
beginnen is Maeterlinck geen schrijver die veel mensen hebben gelezen. Door het Maeterlinckjaar is hij
weer een beetje bekender. Ik ben eigenlijk vooral gefascineerd door zijn gedichten, terwijl hij meer theaterstukken geschreven heeft. Zijn Serres chaudes is een
www.schamper.ugent.be

Het vertrek van vandebril
heel speciale bundel. En daarbij, de titel, ‘Het
vertrek van Vandebril’, dat bekt niet zo goed.”
(lacht)
“Voor mij is Maeterlinck de figuur die hier
in België de veruiterlijking was van wat Baudelaire of Rimbaud in Frankrijk hebben gedaan.
Hij was wel echt een Vlaming, zijn thema’s en
stijl bekeken. Hij verfoeide zelfs de Franse literatuur. Ik persoonlijk dan weer helemaal niet.
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud en Breton,
dat zijn mensen die mij wél beïnvloed hebben.
Ik plaats mezelf meer in een Europese traditie. Mijn voorbeelden liggen meer buiten België, in het Angelsaksische gebied zijn dat E.
E. Cummings en T. S. Eliot. Het zoeken naar
het onderbewuste, dat probeer ik in literatuur
te krijgen.”
Echter wel in strakke vorm. Net zoals J.C.
Bloem schrijft u altijd in kwatrijnen, maar
het metrum ligt niet zo vast.
“Nee, geen metrum, het is spreektaal. Er is
geen interpunctie en ook geen hoofdletters, in
principe bemoeilijkt dat het lezen.”
Dat heeft u gemeen met Lucebert. Je zou
denken dat er meer ambiguïteit achter de enjambementen en het weglaten van leestekens
zou zitten. Alles blijft makkelijk van elkaar
te onderscheiden.
“Da’s straf he? Ik ben eigenlijk wel blij dat
het zo werkt.”
Ja, maar Luceberts bedoeling was net om
meer ambiguïteit te creëren.
“Ik heb dat er ook ingestopt hoor, maar
ik heb het niet zo ver doorgedreven. Sommige dingen heb ikzelf pas achteraf opgemerkt.
Maar ik vind dat dat mag. De Franstalige vertalers hadden me in Parijs uitgenodigd om
drie dagen alle gedichten een voor een door
te nemen. Ik las het Nederlands, zij lazen het
Frans, en dichter-vertaler Jan Mysjkin vertaalde daarna het Frans weer naar het Nederlands
zonder naar de originele tekst te kijken om
eens te zien wat de verschillen waren. Dat was
erg verhelderend. In interactie met vertalers is
het natuurlijk interessant om kenmerken van
je eigen stijl te ontdekken. Ik ben daarna met
het idee gekomen om de laatste gedichten van
de bundel maar voor de helft te voltooien, en
die op te sturen naar een aantal Franstalige
dichters om de andere helft te voltooien. Door
de strakke vorm was dat vrij doenbaar. Het
concept is verwant met cadavre exquis. Ik had
een selectie van dichters gemaakt, en Mysjkin
www.schamper.ugent.be

stelde dan voor dat de vertalers zelf ook een
gedicht zouden voltooien. Als een tongue in
cheek hebben ze versfragmenten uit mijn andere gedichten gehaald en die gecomponeerd
tot nieuwe verzen. Je geeft je gedichten eigenlijk af.”
Het is inderdaad geen identiteitsbewuste
bundel, buiten uw eigen ‘vorm’ dan.
“Nee, klopt, maar wat is identiteit? Je bent
zo veel. Verbeelding is universeel, en dan
hangt het er maar van af hoe je dat vormgeeft.
De dichtvorm die ik gebruik, is geen bestaande
vorm. Maar door die consistent te herhalen,
lijkt dat wel zo. De vorm beperkt je, maar biedt
ook mogelijkheden. Het gedicht Onvoltooid
gedicht speelt met die vorm, daarvoor moet
je natuurlijk eerst een vorm aannemen. Ook
met titels kan je spelen. De titel Dit is mogelijk
wordt gewoon gevolgd door een lege pagina,
om de spanning tussen beide weer te geven.
Titels beïnvloeden sterk hoe een lezer naar een
gedicht kijkt. Mijn poëzie moet wat speels blijven, er moet ook zon en lichtheid in voorkomen. Ik vind dat belangrijk.”

“De volgende zes jaar zullen belangrijk zijn voor Gent. De stad heeft de
potentie om een volwaardige boekenstad te worden.”
Dat in tegenstelling tot Maeterlinck, die
soms erg donkere verzen schreef?
“Ik ben Maeterlinck helemaal niet natuurlijk. Maar ik noem dit wel míjn Serres chaudes.
Daarom staat er op de cover ook ‘33 gedichten’,
omdat die bundel van Maeterlinck er ook 33
telt en het ook zijn debuutbundel was. Dit blijft
echter mijn bundel. De thema’s die Maeterlinck
in de zijne verwekte zoals die duisterheid, het
gevoel van opgeslotenheid, willen uitbreken,
die zitten ook in mijn bundel, maar ik heb geen
bewerking van zijn poëzie gemaakt. Het eerste gedicht heette eerst Maeterlinck, pas later
kwam Het vertrek van erbij. Omdat het gedicht
zijn loskomen, zijn weggaan op reis symboliseert, maar uiteraard laat hij bepaalde elementen achter.”
Gent – Antwerpen
Aangezien u meer in Antwerpen vertoeft,
wat denkt u over het boekenbeleid in Gent?

“Wel, ik ben coördinator van Antwerpen
Boekenstad sinds 2003. Daarvoor was daar
ook geen gecoördineerd letterenbeleid. Dat
was wel ingeschreven in het bestuursakkoord
van de stad Antwerpen. Ik heb die kans gekregen om dat beleid te mogen uitstippelen,
kijkend naar al de literaire actoren die in Antwerpen actief zijn. De basislijn was tweevoudig: ondersteunen van wat er is en dan nieuwe
initiatieven opzetten. Het stadsdichterschap is
een voorbeeld. De bedoeling was ook dat we
om de vier, vijf jaar een groot evenement organiseerden. Het laatste grote was ‘De Stad van
Elsschot’ in 2010. Dus ja, de stad investeert er
eigenlijk wel sterk in. En dat zit ingebed in het
reguliere cultuurbeleid van Antwerpen.”
“In Gent is dat allemaal nog niet het geval.
Maar die ambitie is er wel, dat is heel duidelijk. Els Steegmans, die het Schrijverspodium
coördineert, heeft een soortgelijke voorstudie
geschreven over het boeken- en letterenbeleid
in de stad Gent, in opdracht van schepen van
cultuur Lieven De Caluwé. Dat plan is voorgesteld, en daar is het eigenlijk gestrand. Binnen
deze beleidstermijn was er geen mogelijkheid
meer om ruime middelen uit te trekken. Maar
bekijk bijvoorbeeld Mind The Book, dat is wel
een gevolg van die ambitie van de stad Gent
om een gecoördineerd letterenbeleid te voeren. Het is eigenlijk de eerste keer, zo’n overeenkomst waar beide steden jaarlijks hetzelfde
bedrag erin steken. De volgende zes jaar zullen
belangrijk zijn voor de stad Gent. De verkiezingen komen eraan eind dit jaar en dan worden de plannen geschreven voor de komende
zes jaar. Het is te hopen dat dit een belangrijk
punt wordt. Ik denk dat de potentie er zeker
is voor Gent om een volwaardige boekenstad
te zijn.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Organiseren zal blijven, maar mijn eigen
poëzie heeft nu eindelijk weer haar plaats opgeëist in mijn leven. Het uitkomen van mijn
debuutbundel, dat is het begin van een lange
reis. Ik ben vertrokken, zeg maar.”
Voelt u zich wel thuis op Mind The Book,
tussen al die actuele sprekers?
“Poëzie is ook een vorm van actualiteit,
maar dan innerlijk. Het gaat over bewustzijn
en taligheid. Björk noemt dat ‘personal politics’, ik vind dat goed gevonden. Je kan niet
meten aan de grootte van het publiek hoe belangrijk dat is.”
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de liegende reporter

Ook studenten moeten twee jaar langer werken
Nationale studentenstaking op til

door Davy Verbeke

De Vlaamse overheid heeft beslist dat studenten niet langer zullen kunnen genieten van het
huidige modeltraject. Verschillende studentenverenigingen reageren furieus op de onverwachte
besparingsmaatregel en kondigen stakingsacties aan.
Minister van Onderwijs Pascal
Smet (sp.a) kondigde bij monde
van de Vlaamse overheid aan dat
vanaf het academiejaar 2012-2013
studenten twee jaar langer moeten
studeren. Nadat leerkrachten de
mogelijkheid tot vervroegd pensioen zagen verdwijnen, treft het
rondje besparingen van de verschillende overheden nu ook de ruime
populatie Vlaamse studenten. De
regering hoopt met deze maatregel
458 miljoen euro te besparen. “De
meeste studenten studeren in het
huidige modeltraject af als ze twee
– of drieëntwintig jaar oud zijn. Deze
regeling is vandaag echter gedateerd. De gemiddelde levensverwachting neemt nog altijd toe, dus is het niet meer dan logisch dat ook studenten iets langer over hun schoolloopbaan doen.” licht Smet toe.
“Niet geconsulteerd, dus verbouwereerd”
Verschillende rectoren laken het feit dat er geen overleg werd gepleegd. Rector van de UGent, Paul Van Cauwenberge, betreurt de
unilateraal genomen beslissing. “Op deze manier genereert men enkel
frustratie. Zo had de UGent net haar alumniwerking nieuw leven ingeblazen. Door deze plotse verandering dreigen we nu twee jaar geen
instroom van afgestudeerde studenten te hebben. Deze domper is
niets minder dan een catastrofe.”
Ook studentenverenigingen van over het hele land lieten reeds
hun ongenoegen blijken. Jasper d’Haene van de Vlaamse Diergeneeskundige Kring (VDK) begrijpt niet waarom plots studenten geviseerd worden. “Vele studenten zijn op het einde van hun studies echt
uitgeblust en snakken naar het begin van hun professionele carrière.
Door dit nog eens twee jaar uit te stellen voorspel ik een toename van
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depressies en zelfs zelfdodingen. Bovendien zijn veel van onze leden na vijf jaar
fysiek en mentaal toegetakeld door hun
dagelijkse alcoholgebruik. Wil men ons
echt hersendood maken?”
Leentje Vervaeke, preses van het
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (HILOK),
roept alle Vlaamse studenten op om op
maandag 16 april te staken en de ingangen van alle faculteiten te versperren zodat niemand nog naar de les kan. “Of dit
enkel een excuus is om zich te kunnen
bezatten en een vuurtje te stoken? Uiteraard, maar het is vooral een symbolisch
statement.”
Alle schouders tellen
Vlaams minister-president Kris Peeters had de felle tegenkanting
niet verwacht. Volgens hem heeft de Vlaamse regering dit plan grondig bestudeerd. “We kunnen het in deze moeilijke economische tijden
echt niet riskeren om bijvoorbeeld voordeelmaatregelen voor grote
bedrijven te schrappen. In tijden van crisis moet elke individuele burger dit voelen, dat spreekt voor zich. Vele kleine vissen maken een grote school. En laten we eerlijk zijn: studenten werken eigenlijk slechts
twee maanden op een heel jaar.”
Smet vindt dat de studenten zich egoïstisch opstellen en het bredere
plaatje niet inzien. “Ik hoorde dat studenten Taal- en Letterkunde met
de stakingsslogan ‘Uw maatregel is barbaars/Daarom dit stakingspiket
in uw aars’ op de proppen zijn gekomen. Dat ze met deze goedkope
verwijzing naar mijn geaardheid deze discussie proberen te winnen,
zegt veel over de sterkte van hun tegenargumenten. Men moet echt
het corporatistische denken loslaten en het welzijn van de hele maatschappij voor ogen houden.” ■
www.schamper.ugent.be

