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Edito

joost depotter
hoofdredacteur en belhamel

Oma’s zeggen soms de vreemdste dingen. Vorig weekend nog 
kwam ze met een wel heel eigenaardige theorie over het stijgend 
aantal scheidingen in België op de proppen. “Al die vrouwen die 
uit werken gaan”, zo oreerde ze, “dat is de kat bij de melk zetten 
hé.”  “Vroeger hadden we daar de keure niet van hé”, expliceerde 
mijn favoriete bejaarde boerin in sappig West-Vlaams.  Toen ik 
schamper opmerkte dat een hoofddoek en minder fl atterende 
kledij ook geen kwaad zou kunnen, begon haar het een en ander 
wel te dagen.   

Intrinsiek vrouwonvriendelijk is ze natuurlijk niet. Ze rede-
neert gewoon in een oud denkkader, denk ik. Ze heeft  ook nooit 
anders gekend en niemand trekt een eigen levensloop zo funda-
menteel in twijfel.  Ik geloof echter niet dat de zeventigplussers 
een monopolie hebben op compleet van de pot gerukte redene-
ringen die geen andere fundering hebben dan een extreem dog-
matisme. 

Sta me toe om mezelf te verduidelijken aan de hand van een 
fragment uit een Facebookgesprek dat een dik jaar geleden plaats-
vond tussen een notoir KVHV’er (Katholiek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond, n.v.d.r.), die ik hier voor de goede vrede beter niet 
bij naam noem, en de toenmalige preses van Jong N-VA.  Toen ik 
uitgenodigd werd in hun Verbondshuis (zie pagina 5) herinnerde 
ik me dit gesprek en vreesde eigenlijk het ergste. Het tegendeel 
was waar, zelden ben ik ergens zo vriendelijk ontvangen. 

Eerstgenoemde wond zich op over de mogelijke deelname van 
een aantal N-VA’ers aan de Roze Zaterdag, letterlijk werd dat: 

“Ik heb ook helemaal niets tegen homoseksualiteit, als zij con-
tent zijn met een gendergenoot, zoals je zei, dan is dat maar (zo). 
Tussen dat en een meta-politieke betoging houden om de nor-
maliteit van een mentale afwijking in de verf te zetten en exclu-
sieve uitzonderingsregels eisen ligt wel wat water...”

Over de gebruikte bewoordingen wil ik me eigenlijk zelfs niet 
uitspreken. Het KVHV choqueert al eens graag, dat is hun stijl. 
Waar ik moeilijk bij kan is dat dergelijke gepassioneerde fl amin-
ganten, de Vlaamse ontvoogdingsstrijd indachtig, in de verste 
verte geen parallel willen zien met een echte minderheid die res-
pect, begrip en gelijke rechten vraagt.  

Zijn het wolven in schaapsvacht of hebben ze gewoon oog-
kleppen op? Ze vertelden me zelf dat studenten die zich politiek 
engageren meestal net dat ietsje radicaler zijn. Beangstigend dat 
meestal ook net die studenten uitgroeien tot politieke zwaarge-
wichten. ■ O
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SCHAMPER DEELT 666 KNAEKS UIT

- Deel het ‘Knaek vs. Guido’-artikel (p. 8) op Facebook

- Mail een screenshot naar schamper@schamper.ugent.be

ET VOILA

Je zou voor minder je ziel verkopen!
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“De bouwvakkers 
staan plots voor je 

raam en kijken echt 
naar binnen”

Voyeurisme teistert home fabiola  6

alles over het filmfestival  21
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Cher Sam P., gij schrok zeker toen ge de 
enveloppe las? Waarom zou die oude ma-
dame u willen schrijven? Ik zag u afgelopen 
dinsdag  met uw lintje van de Kunsthistori-
sche Kring lopen terwijl ge op kroegentocht 
(30/10) waart. Mon Dieu, dacht ik, die kastaar 
is groot geworden. Ik heb hier nog altijd een 
foto liggen waarop ge met ons Céline staat op 
de eerste schooldag, de tijden zijn veranderd 
... Ziet gij ons Céline nog? Vroeger kwam ze 

regelmatig op bezoek, maar dat meisje heeft 
het nu ook druk, hé. Ze zet zich ook altijd 
voor alles in, hé. De ene dag gaat ze met haar 
studentenbeweging, de Filologica, Erasmus-
serkes door Gent begeleiden (26/10). De an-
dere dag vertrekt ze weer met de harmonie 
van de UGent op repetitieweekend (2/11). 
Dat heeft ze natuurlijk van mijn man, Michel. 
Die was ook zo. Tot aan zijn dood was hij een 
bezig bijtje in het studentenleven. We zijn nu 

al zo veel jaren later en het Seniorenkonvent 
stuurt nog steeds uitnodigingen. Zeg nu zelf, 
wat moet een oude madame als ik doen op 
een Schachtenkonvent (29/10)? Ik zou het 
aan mijn hart krijgen als ik zou zien wat ze 
die jongskes daar allemaal aandoen.

Sammeke, begrijp mij niet verkeerd. Ik 
versta die jonge gasten wel, hoor. Ze willen 
vrienden om plezier mee te maken. Ge ziet 
dat overal. De jongens van de chemie organi-
seren een filmavond (30/10). Dat vind ik nu 
eens een leuk idee, zo onder vrienden in stilte 
genieten ... Als die van de economie iets doen, 
moet het altijd iets meer zijn. Nu boeken ze 
weer heel de Vooruit voor hun openingsfuif 
(25/10). Ik moet mijn correspondentie in het 
donker doen omdat ik mijn energiefactuur 
niet kan betalen, en die snotneuzen laten het 
daar breed hangen.

‘t Zijn natuurlijk leuke tijden, die van de 
student. Kijk maar eens naar hoe ons Céline 
is opengebloeid. Ik hoop dat ge haar soms 
nog ziet. Toen jullie hier als kleine pagadders 
in de tuin kwamen spelen, zei Michel altijd: 
“Op een dag gaan die hier net als wij staan 
kijken naar hun kleinkinderen.” Een roman-
ticus dat hij was, altijd la vie en rose. Met de 
ouderdom ben ik voorzichtiger geworden. 
Ik kijk naar al die jonge studentjes, en hoe 
graag ze bij de populaire bende willen horen. 
Ze doen dan mee aan een doop van de Klas-
sieke Kring (24/10) of van het GBK (30/10), 
en denken dan ook populair te worden. Het 
geloof van die schaapjes in die verandering 
is zo krachtig, dat ze zich niet eens verzetten 
wanneer ze een hele avond door zo’n bulle-
bak worden vernederd.

Liefste Sammeke, als ge maar één bood-
schap van een oude taart als ik overneemt, 
laat het dan deze zijn: “We hebben niet altijd 
verandering nodig.” Zeg filou, ik ga u eens la-
ten. Zorg goed voor uzelf, en doe ons Céline 
de groetjes als ge haar nog eens ziet. Madame 
van O. ■

kort
Ode aan Van O

Stefaan Glorieux
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Onderwijskort
kr De afgelopen maanden werden wereld-

wijd al verschillende universiteiten geteisterd 
door een plaag van hackers. Gegevens van 
ons, ijverige studenten, zijn blijkbaar interes-
sant omdat onze bankrekeningen vaak uit-
puilen (waar in godsnaam halen ze dat uit?) 
en we minder waakzaam zijn ten opzichte 
van onze bankgegevens en -activiteiten (daar 
kunnen we al meer inkomen!). Ook universi-
teiten gaan vaak onvoorzichtig om met infor-
matiebeveiliging. Om debat en onderzoek te 
stimuleren hechten ze een groot belang aan 
informatievrijheid. Zo vormen ze een mak-
kelijk doelwit voor ‘digitale inbrekers’.

Begin oktober publiceerde het hackerscol-
lectief Team Ghostshell meer dan 120 000 
gegevens afkomstig van meer dan 100 uni-
versiteiten, waaronder ook Harvard, Stanford 
en Utrecht. Hun doel was echter nobeler dan 
het plunderen van rekeningen. Project West-
wind, zoals de hackers hun aanval zelf noe-
men, wil studenten wijzen op het gevaar van 
de recente veranderingen in het onderwijs. 
Team Ghostshell klaagt de nieuwe Europese 
onderwijswetten en de verhoogde inschrij-
vingsgelden in de Verenigde Staten aan. De 
‘hacktivisten’, die volgens sommigen banden 
hebben met Anonymous, protesteren tegen 

de ‘McDonaldisering’ van het onderwijs. De 
oplossing ligt in gratis beschikbaar lesmate-
riaal en een uitgebreide online gemeenschap, 
aldus Team Ghostshell. Men kan hierbij de 
vraag stellen of deze meer open source-bena-
dering universiteiten niet tot een nog makke-
lijker doelwit zou maken.

UGent, bij deze bent u dus gewaarschuwd. 
Er valt te vrezen voor onze reputatie indien 
het volledige computerarchief van P. Van 
Den Driessche of Gaetan B. online beschik-
baar zou komen. We kunnen enkel hopen op 
een greintje medelijden van de hackerswe-
reld. ■

Huize Heymans — het huis werd ver-
noemd naar Corneel Heymans, een Nobel-
prijswinnaar uit de KVHV-stal — is een statig 
herenhuis, het vaandel wapperend boven de 
deur. In de met marmer beklede hal valt een 
gigantisch kruisbeeld op, steunend op een 
al even gigantische brandkast. Jan: “Ja, dat 
kruisbeeld werd ons geschonken bij de plech-
tige opening van het huis. We moeten er nog 
een definitieve locatie voor vinden, want nu 
lijkt het hier toch iets te veel op een klooster.” 
Op het gelijkvloers vinden we de bar en een 
bijzonder loungy cantuszaal. Bij het KVHV 
wordt met net iets meer stijl gecantust dan 
bij de gemiddelde studentenvereniging. Ver-
der zijn er nog een negental studentenkamers 
inclusief keuken, bibliotheek en terras. Het 
geheel maakt een dure indruk, op de afwer-
king valt werkelijk niets aan te merken. Grap-
pend merk ik op dat hier waarschijnlijk geen 
Poolse gastarbeiders aan te pas zijn gekomen. 
“Veel hebben we eigenlijk zelf gedaan, maar 
de aannemer die we in de arm genomen heb-
ben is een Vlaming die de studies van zijn 
kinderen nog moet betalen”, ketst Jan de bal 
terug.

In de bar voegt ook prosenior Jonas Nae-
yaert zich bij het gesprek. Het KVHV is een 
controversiële vereniging en daar zijn ze ei-
genlijk trots op. “Als we linkse studenten-
verenigingen kunnen irriteren met onze 
activiteiten vinden we dat eigenlijk wel pret-
tig  (lachen), maar beweren dat het verbonds-
huis werd betaald met de winsten van codices 
of zelfs jodengeld is gewoon absurde laster.”

“Overkoepelend voor Vlaanderen heb-
ben we een beheerraad, die volledig uit oud-
leden bestaat, en instaat voor de strategische 
planning en het beheer van onze financiële 
portfolio. Dat zorgt voor de continuïteit die 
noodzakelijk is om zulke projecten op poten 
te zetten. We zijn een erg oude vereniging, 
met een aantal belangrijke oud-leden uit de 
zakenwereld en de politiek. Zo zaten bijvoor-
beeld zowel Bruno Valkeniers, Bart De We-
ver als Wouter Beke vroeger bij het Verbond. 
De oud-leden steunen ons nog steeds met 
lidgeld en vrijwillige giften.”

Het elitaire karakter van zo’n eigen huis 
stoort hen niet. “Elitarisme is niet noodza-
kelijk negatief. Wij proberen een politieke 
elite te creëren. We zijn politiek onafhanke-

lijk, het enige dat ons echt bindt, is dat we 
Vlaamsgezind en conservatief zijn. Wij wil-
len studenten klaarstomen, opleiden, zodat 
ze in hun latere leven de waarden die hier zijn 
bijgebracht kunnen uitdragen. We willen de 
Vlaamse ruggengraat van een generatie creë-
ren. Hier wordt een Mannschaft gevormd. Zie 
ons als een officierenschool, zo je wil.”

Ook hun soms militaristische imago stoort 
hen niet. “We beseffen goed dat bijvoorbeeld 
die petten door veel buitenstaanders als fas-
cistisch beschouwd worden, maar eigenlijk 
horen die gewoon bij de Vlaamse studen-
tentraditie. Ook een aantal FK-verenigingen 
hier in Gent dragen die nog. Racistisch zijn 
we niet, we hebben gewoon het schijt aan al 
die politieke correctheid.” Jan besluit: “Ik ge-
loof gewoon wel in een zekere onlosmakelijke 
verbondenheid van bloed en cultuur, maar ie-
mand die lid wil worden van het KVHV moet 
geen bewijs neerleggen van bloedzuiverheid 
doorheen vijf generaties, hé (lachen).” ■

Eigen haard

goud waard

“Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond heeft haar nagelnieuwe huis niet met woekerwinsten uit de verkoop van 

studentencodices betaald.” Preses Jan De Backer wil die absurde controverse voor eens en voor altijd de wereld uit helpen. 

Sossen en boomknuffelaars worden normaal uit hun huis geweerd, Schamper werd vriendelijk uitgenodigd.

Joost Depotter
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Een korte blik op de Stalhofstraat vertelt 
genoeg: Resto Overpoort is gereduceerd tot 
een betonnen geraamte en Home Fabiola is 
verdwenen achter een muur van stalen stei-
gers. De overlast die deze werkzaamheden 
veroorzaken voor de omwonende studen-
ten, zet duidelijk kwaad bloed. Zowel binnen 
als buiten het home zorgen allerhande pro-
blemen ervoor dat de studenten hun woon-
plezier danig zien slinken. Evy De Pourcq, 
preses van Home Fabiola, licht ons in over 
hun kopzorgen.

VerreKte ramen

Evy slaakt een diepe zucht: “Er zijn intern 
heel wat verbouwingen gebeurd. Ik denk dat 
ze twee en drie jaar geleden de deuren van 
alle kamers hebben vervangen, dus toen was 
het een ruïne binnen. Nu hebben ze alle ra-
men vervangen, zodat het buiten een ruïne 
is.” Al die verbouwingen liepen niet van een 
leien dakje. Veel werkzaamheden liepen ver-
tragingen op of moesten noodgedwongen 
gestaakt worden door de herexamens. “De ra-
men moesten klaar zijn tegen eind oktober,” 

zegt Evy, “maar door het slechte weer liep dit 
een beetje vertraging op. Nu zouden ze ten 
laatste halverwege november klaar moeten 
zijn.” Daarenboven was de aanvang van de 
werkzaamheden gepland voor februari 2012, 
maar de aannemer toonde zich pas in mei, 
een maand voor de examens. Aangezien men 
niet mag werken tijdens de examenperiodes, 
moesten de werkzaamheden maar liefst twee 
keer stilgelegd worden in drie maanden tijd.

De verbouwingen zijn ondertussen zo ge-
vorderd dat de gevels opnieuw geïsoleerd zijn 
en enkel de blauwe panelen op de gevels te-
ruggeplaatst moeten worden. Die panelen 
zorgen echter voor de tochtdichtheid, wat 
maakt dat sommige studenten nog even in 
de koude vertoeven. Toch relativeert de pre-
ses de situatie: “Het is niet zo dat het zomaar 
binnenwaait. Onze ramen zijn al een grote 
verbetering. Ze gaan open zonder dat je een 
spierverrekking riskeert en er komt geen re-
gen meer binnen.” Al hebben sommige ka-
mers alweer te kampen met gebarsten ramen. 
Een probleem dat hopelijk wordt aangepakt 
voor de oplevering.

BoB de Blower

Voor de inwonenden schuilen verrassingen 
letterlijk om elke hoek. Niet alle werkzaam-
heden werden aangekondigd. Zo stonden 
er plots enkele extra deuren in de gang of 
werden nooduitgangen onaangekondigd 
uitgebroken. Meestal waarschuwt de dienst 
Huisvesting enkele dagen op voorhand, zo-
dat de studenten zich kunnen voorbereiden. 
“Voor de vervanging van onze deuren werd 
een briefje onder de deur geschoven en de 
planning van de ramen hing uit aan de lif-
ten”, vertelt Evy. Maar toen men plots deuren 
begon uit te breken aan de nooduitgangen, 
kwam iedereen uit de lucht vallen. Zelfs de 
dienst Huisvesting wist van niks. “Men heeft 
dat toen nog proberen tegenhouden, omdat 
de ramen ondertussen onder handen werden 
genomen. Maar als ze eraan beginnen en de 
deur is uitgebroken, tja, dan zet je die niet zo-
maar terug.”

Ook de metalen latjes die de buizen in 
de gang bedekten, waren na de zomer plots 
vervangen door deurkasten. Zonder aan-
kondiging. Dat het esthetisch niet bepaald 
verantwoord is, daar is iedereen het roerend 
over eens. De gangen bevatten nu enkele ex-
tra deuren tussen de kamerdeuren in en de 
deuromlijsting steekt enkele centimeters uit 
de muur. “Gelukkig hebben ze daar nu sloten 
op gezet,” glimlacht Evy, “want in het begin 
van het jaar waren er mensen die het grappig 
vonden om die deuren open te zetten. Wan-
neer je ’s nachts je kamerdeur opendeed om 
naar het toilet te gaan, knalde je daar recht te-
gen in het donker. Dat is niet zo aangenaam.”

Ten slotte werden na de examens in juni 
de stellingen aan de achterkant van het ge-
bouw plots opgezet. Toen de dienst Huisves-
ting merkte dat er een stelling stond, was ze 
al half opgebouwd. De aannemer weigerde de 
stelling terug af te breken en begon gewoon te 
werken. “Huisvesting weet wel dat er gewerkt 
gaat worden, maar de exacte dagen zijn niet 
altijd even goed doorgegeven. Luc Van den 
berghe (homeverantwoordelijke, n.v.d.r.) pro-

Bouwwoede bij Fabiola
Neen, de koningin laat noch haar kamer noch haar gezicht de broodnodige renovatiewerken 
ondergaan. Het home dat haar naam draagt, staat daarentegen al geruime tijd in de stellin-
gen. En met de verbouwingen van Resto Overpoort lijkt de spreekwoordelijke druppel te zijn 
gevallen. Fabrice luyckx & michiel Geldof

Foto: michiel Geldof
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beert mij zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van alles.”

Nog meer ongemakken doen zich voor op 
voorgenoemde stellingen. Nachtelijke bezoe-
ken zijn geen uitzondering, waarbij mensen 
— al dan niet bewoners van het home — zich 
op de stellingen verschansen. Niet aange-
naam voor de personen aan wiens raam ze 
zich bevinden. Toch zijn het vooral de bezoe-
kers overdag die voor de nodige klachten zor-
gen. “De bouwvakkers staan dan plots voor 
je raam en ze kijken echt naar binnen, soms 
tussen de lamellen door”, gruwt Evy. Het ste-
reotype van de bouwvakker die elke vorm 
van vrouwelijk schoon becommentarieert 
in de wandelgangen, wordt hier in het home 
nogmaals bevestigd. Daarnaast wordt overal 
werkvuil achtergelaten door de arbeiders, 
zoals lege bierflesjes, sigarettenpeuken en 
resten van joints. “Ik begrijp wel dat er werk-
zaamheden aan de gang zijn, je kunt dat niet 
stofvrij doen. Maar als er overal resten glas 
liggen, gaat dat te ver.” De klachten werden 
doorgegeven aan de dienst Huisvesting, die 
de werfleider er heeft op aangesproken.

Het GraS lijKt altijd Groener ...

“De werkzaamheden aan het home lijken 
nu in het niets te verdwijnen in vergelijking 
met die aan de resto.” Dat is zowat de samen-
vatting van de verzuchtingen van de bewo-
ners van Home Fabiola. Het gebouw van de 
Resto Overpoort wordt momenteel verbouwd 
en omgevormd tot winkelcomplex annex stu-
dentenkoten. Wereldhave NV is echter een 
particulier bouwbedrijf, volkomen onafhan-
kelijk van de universiteit. Zij moeten zich 
bijgevolg niet aan de restricties van de exa-
menperiodes houden. Technisch gezien mo-

gen ze vanaf zeven uur ’s morgens beginnen 
bouwen. Evy kaart de problematiek aan: “Om 
zeven uur beginnen ze ook effectief te wer-
ken. Soms zelfs om halfzeven ‘s morgens. Het 
eerste wat ze doen is de boormachine aanzet-
ten. Je davert zo rond in je kamer samen met 
je bureaustoel op wieltjes. Het ergste van al is 
dat je die drilboor dan soms heel de middag 
niet meer hoort!” Zelfs ’s nachts worden de 
studenten niet gespaard. Soms worden kra-
nen in het midden van de nacht aangevoerd. 
Sommige studenten slepen hun matras uit 
pure noodzaak naar een kamer aan de over-
kant van de gang, waar je het lawaai iets min-
der hoort.

De problemen beperken zich echter niet 
tot het slaapritme van de studenten. Auto’s 
van werknemers namen de parking van het 
home in. Dat werd ondertussen al doorge-

geven en opgelost. Evy vult nog aan: “Al het 
materiaal, dat vliegt hier maar. Niet zo lang 
geleden lag er een waterslang naar de werf, 
maar er zat een gat in, dus moesten wij onder 
een fontein passeren telkens we naar buiten 
wilden.” Het bouwbedrijf was verder overeen-
gekomen met de universiteit dat ze een strook 
van de tuin mochten gebruiken om materiaal 
op te plaatsen en de doorgang te vrijwaren. 
De tuin is momenteel echter volledig bedol-
ven onder een berg zand, het beperkt zich al 
lang niet meer tot een enkele strook. De be-
woners zijn hier niet bepaald gelukkig mee, 
de tuin vormde een belangrijk deel van hun 
ontspanningsruimte. Hun preses ziet de toe-
komst van dat stukje groen niet rooskleurig 
in: “Het stuk dat we terug moeten krijgen, 
heeft nog wel gedeeltelijk beschutting rond 
de bomen, maar de rest is een hoop aarde. 
Misschien krijgen we die nog terug, maar het 
zal alleszins niet met gras zijn.”

Frank Adriaensen van Wereldhave NV 
reageert kort op bovenstaande problemen. 
De geluidsoverlast zou ondertussen dras-
tisch verminderd moeten zijn, aangezien de 
ontmanteling bijna voltooid is. Het bouw-
schema houdt op geen enkele manier re-
kening met de examenperiode, maar het 
grootste gedeelte ervan zou voltooid moe-
ten zijn in mei-juni, waardoor de studenten 
hoogstwaarschijnlijk gespaard zullen blijven 
van grote geluidsoverlast. Toch moeten ze de 
bouwwerven nog dulden tot november 2013. 
De tuin wordt helemaal op het einde nog vol-
ledig heraangelegd. Daarvoor doet het bouw-
bedrijf beroep op een bomenspecialist. Toch 
zullen de studenten ook hier nog even op 
mogen wachten.■

Foto: michiel Geldof

Foto: michiel Geldof
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Bij elke start van een nieuw academie-
jaar is hij daar weer, onze trouwe Guido gids. 
Voor de aanvaardbare prijs van tien euro is 
hij onze trouwe wegwijzer en uitscheurbaar 
bonnenboek bij uitstek. Dit jaar zou wel eens 
nóg mooier kunnen worden, met de komst 
van de Knaek kortingspas.

GoedKoop, GoedKoper, 
GoedKoopSt

Voor de leken onder ons: de Guido gids 
is een fleurig boekje dat je kan bestellen via 
je studentenvereniging of kan aanschaffen in 
onder andere de Fnac. Maar wat als het nog 
goedkoper kan? Onze gierige noorderburen 
hebben dat weer goed bekeken, want daar 
kan je voor slechts vijf euro een pasje be-
machtigen dat je onbeperkt korting verschaft 
in een eindeloze lijst winkelketens. Op de site 
www.knaek.be kan je online je pasje bestel-
len. Het enige wat je hoeft te doen is je Knaek 
tonen aan de kassa en met je studentenkaart 
bewijzen dat je geen vermomde vierendertig-
jarige bent in geldnood.

Aangezien de nieuwe kortingspas ons als 
muziek in de oren klinkt, vroegen we ons 
af hoe dit de verkoop van de Guido zal be-
invloeden. Wouter Van Cauwenberge, ma-
naging partner van Guido nv, meent dat 
initiatieven die het leven van de studenten 
aangenamer en goedkoper maken enkel toe-
gejuicht kunnen worden. Aangezien we le-
ven in een maatschappij die het principe van 
vraag en aanbod hanteert, zorgt de opkomst 
van concurrenten er alleen maar voor dat de 
reeds bestaande ondernemers het verstand 
op scherp houden.

Alleen maar goed nieuws dus voor de 
studenten! Zie het als een vadsige braspar-
tij waarop de jeugd zich op Romeinse wijze 

heeft neergevlijd en enkel nog de arm in de 
lucht steekt met het bordje ‘wie biedt meer?’. 
Verder wijst de gewiekste commerçant ons 
erop dat de Guido zoveel meer is dan enkel 
kortingen en voordelen. Het is eerst en vooral 
een stadsgids.

Guido werkt in tegenstelling tot Knaek 
niet met permanente kortingen, maar met 
unieke voordelen. Zo is het niet mogelijk je 
McDonaldsverslaving op goedkope wijze in 
leven te houden door telkens 10% korting te 
claimen op een large Big Mac menu. Guido 
zorgt er daarentegen wel voor dat je in di-
verse zaken kan genieten van eenmalige gra-
tis aanbiedingen. Volgens Guido zelf is het 
door gebruik te maken van unieke voordelen 
mogelijk om grotere kortingen te bieden dan 
wanneer men werkt met permanente voor-
delen. Het aanbod van Guido is inderdaad 
ruim, maar feit is wel dat eenmaal je bon-
netjes opgebruikt zijn, het uit is met de pret 
voor de rest van het jaar. Toch is onze trouwe 
wegwijzer nog steeds een unicum dat met de 
ISIC-kaart ook internationaal voor fikse per-
manente kortingen zorgt.

KnaeK VerSuS Guido

Eerlijk is eerlijk, als we het woord ‘goed-
koop’ horen, is iedereen onmiddellijk be-
nieuwd naar wat onze kaasetende vrienden 
in het noorden hebben ontdekt. Zoals me-
neer Van Cauwenberge het al zei: hoe meer 
voordelen, hoe meer vreugde.

Knaek is dus een kortingspas voor en 
door studenten. Zij hanteren wél het principe 
van de permanente voordelen, waarbij je het 
hele jaar door — en dit onbeperkt — kunt 
genieten van verlaagde prijzen in een hele 
reeks winkel- en horecaketens. Arnaud van 
der Veen, manager bij Knaek, is er dan ook 

van overtuigd dat Guido heel wat minder te 
bieden heeft. Zo zou het uitscheuren van de 
bonnetjes — en het bijhouden ervan — een 
extra last betekenen. Het bedrijf steunt gro-
tendeels op de medewerking van studenten 
en dat zorgt ervoor dat het minder bezig is 
met winst dan andere bedrijven. Hierdoor 
kunnen ze bij Knaek grotere kortingen be-
dingen die wel het hele jaar door blijven gel-
den. Een klein kaartje met een interessante 
uitwerking dus. Jammer genoeg is het project 
nog kleinschalig in onze regionen, aange-
zien men rekent op de steun van de jeugd om 
Knaek verder uit te breiden.

Het is ook zo dat het pasje enkel geldig is 
in je eigen stad, maar geen nood voor diege-
nen die hun liefdesgeluk liever elders zoeken 
en bijgevolg regelmatig op de trein springen 
naar een ander studentikoos plekje op onze 
landkaart. Er bestaat namelijk zoiets als de 
Knaek applicatie die ervoor zorgt dat je wel 
in het hele land kunt genieten van de kortin-
gen. Je hoeft enkel de app te activeren door de 
code in te voeren die je krijgt bij het aanko-
pen van een Knaek pas.

Knaek is duidelijk een veelbelovend pro-
ject waarvan we het laatste nog niet gezien 
hebben. Zij zijn voornamelijk gericht op 
budgetvriendelijkheid en willen daarin zeker 
nog groeien. Toch mogen we de Guido niet 
verloochenen. Het is en blijft een geschreven 
survivalkit waar iedereen plezier aan beleeft, 
maar ze zullen moeten opletten.

Of we binnenkort het praktische kaartje 
zullen verkiezen boven de alom bekende uit-
scheurbare bonnetjes zal enkel de toekomst 
uitwijzen. ■

Guido en Knaek kruisen de 
degens
Studenten worden verwend 
in Gent. We mogen na de 
Guido gids een nieuwe voor-
delenschenker verwelko-
men op de markt: Knaek. 
Nog redelijk onbekend bij 
ons, maar al een hot item in 
Nederland.

annelies muylaert
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Bára Červová 
22 jaar, Theologie
Pardubice, Tsjechië

“De eerste keer dat ik studenten in de 
Overpoort zag rondlopen met een lint om 
de schouder of in een witte kiel, vond ik dat 
ongelofelijk vreemd. Het herinnerde me aan 
Harry Potter: de labojassen lijken volgens mij 
op de gewaden van tovenaars, terwijl de wa-
penschilden en kleuren van de clubs me erg 
doen denken aan de verschillende afdelingen 
op Zweinstein.”

“In Tsjechië kennen we helemaal niet zo’n 
georganiseerd studentenleven met vaste tra-
dities. Studentenclubs kende ik, voor ik hier 
kwam, enkel uit Amerikaanse films. Ik dacht 
ook dat dopen enkel in het leger voorkwa-
men. Maar ik vind dat het er allemaal wel 
best oké uitziet. Het is waarschijnlijk span-
nend om in je eerste jaar nieuwe mensen te 
leren kennen tijdens zo’n doop. Al vind ik wel 
dat er grenzen moeten zijn, anders kan het 
gevaarlijk worden.”

“Gent verschilt ook op andere vlakken van 
Pardubice. In Tsjechië is het bijvoorbeeld niet 
normaal om uit te gaan op weekdagen, ieder-
een wacht tot in het weekend. Hier in Gent 
heb ik geleerd om midden in de week te fees-
ten.”

Amandine Léonard 
21 jaar, Vertaalwetenschappen 
Luik, België

“Ik heb de indruk dat het studentenleven 
in Gent niet zo veel verschilt van dat in Luik. 
Een schacht is bij ons ‘un bleu’ en een schach-
tentemmer ‘un chef de baptême’. We hebben 
in Luik zelfs onze eigen Overpoort: Le Carré. 
Verder is ook de doop bij ons een vast ritu-
eel. De meest beruchte faculteit in Luik is de 
Diergeneeskunde. Als je daar weigert om je-
zelf te laten dopen, keren zelfs de docenten 
zich tegen je. Wie al te frisgewassen komt 
opdagen de ochtend na het gebeuren, heeft 
volgens hen niet genoeg afgezien en krijgt 

verkeerde cursussen en foute informatie over 
de lessen.”

“Ikzelf ben geen lid van een studentenclub. 
Ik hou niet van bier en ik ga niet meer dan 
één keer per week uit, want ik heb mijn slaap 
nodig. Als ik weer eens mensen met gele bier-
bakken door de straten zie lopen, dan denk 
ik: ‘Oei, vanavond wordt het laat.‘”

Matteo Zanotti 
22 jaar, Economie
Bologna, Italië

“Bij het uitgaan heb ik al veel linten gezien 
en labojassen heb ik ook al opgemerkt. Wat 
het betekent, weet ik niet, maar de mensen die 
ze dragen lijken er erg trots op te zijn. Van het 
doopritueel heb ik ook al een paar indrukken 
gekregen. Ik zag een hele rij mensen op hun 
knieën kruipen. Bij ons worden dopen eerder 
gedaan bij het afstuderen, je vrienden halen 
dan van alles met je uit.”

“Het studentenleven in Bologna is eigen-
lijk één grote warboel. Omdat er zoveel stu-
denten zijn, heb je honderden dingen om te 
doen. Er zijn tientallen studentenverenigin-
gen en in onze stad is er ook veel cultuur. Ik 
ben zelf geen lid van een studentenvereniging 
in Bologna, omdat ze niet zo goed georgani-
seerd zijn. Dat ziet er hier wel beter uit.”

Lia Bright 
23 jaar, Dieetleer
Dublin, Ierland

“Ik ben al meerdere keren getuige geweest 
van het typische studentenleven hier in Gent. 
Op een avond zag ik bijvoorbeeld dat een 
jongen zijn lint was kwijtgeraakt. Toen ik er 
achteraan wou lopen om het terug te geven, 
vertelden enkele mensen mij dat de jongen 
mij een bak bier schuldig was als ik kon be-
wijzen dat ik zijn lint had. Ik heb daarom 
eerst een hele hoop foto’s genomen en daarna 
heb ik van hem de bak gekregen.”

“Dublin is niet slechter of beter dan Gent, 
het is gewoon anders. Jullie hebben wel veel 
leukere dingen hier. Spelletjesavonden en 
dergelijke bestaan bij ons niet. De cafés gaan 
in Dublin bovendien veel te vroeg dicht. 
Meestal is dat al om 22u30, en dan moet je 
naar een club. Hier kan je veel meer doen 
op een avond: eerst sporten, daarna een glas 
drinken, om vervolgens te gaan dansen. Ook 
opvallend is dat de studenten hier op een veel 
verantwoordelijkere manier omgaan met al-
cohol. Je hoeft niet noodzakelijk dronken te 
worden. Maar ondanks die verschillen vind 
ik toch dat Ieren en Belgen sterk op elkaar lij-
ken. Iedereen is laid-back.” ■

Robert Schuman had 62 jaar geleden een mooi idee, met als gevolg dat de Gentse student 
anno 2012 zijn stad deelt met een bende mede-Europeanen. Schamper wil die Erasmussers 
dit jaar wat beter leren kennen en vraagt deze week naar hun indrukken van de Gentse 
studentenverenigingen.

Erasmus in Gent

jochen elegeert en lieselot de taeye

Het doopsel, niet altijd een pretje.
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DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.) 

van de universiteit Gent zoekt: 

Gezonde vrijwilligers (M/V)

voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek

Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?

D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent. 
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden 
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe 
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn 
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en 
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité.  De veiligheid en ge-
zondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:

De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig 
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit. 
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:

Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:

D.R.U.G., UZ-Gent, 5K4  
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be

Voor u getest

Alleen een dichter van het kaliber Paul 
‘what’s in a name’ Snoek slaagt erin een ware 
Zwemmer te beschrijven. Het is een ras apart, 
zij die voor dag en dauw opstaan om even te 
herbronnen in het zachte water, alvorens de 
woeste wereld te trotseren. Binnen de bete-
gelde muren dempen stemmen en keren we 
even terug naar de plaats waar we vandaan 
kwamen. Het zwembad als baarmoeder.

Strop

Wie van plan is zwembad Strop te bezoe-
ken, houdt maar beter van speuren in steeg-
jes. Diep verscholen in het hart van Gent 
ligt deze plas op je te wachten. Maar haast 
je, want het geduld van dit bad is beperkt. 
Slechts luttele uurtjes per dag gaan de deu-
ren open. Alleen Ledeganckstudenten met 
een ruime middagpauze kunnen hier even op 

adem komen, voor anderen wordt het puzze-
len met lessen en openingsuren. Wie er toch 
in slaagt binnen te dringen, mag een proper 
en functioneel zwembad verwachten. Sober 
en ingetogen baantjes trekken, met als enige 
uitspatting een zachtjes pruttelend bubbel-
badje. Grijs water voor kleurloze mensen.

rozeBroeKen

Kleur bekennen gaat beter in het sportcen-
trum Rozebroeken. Het gigantische 50-me-
terbad laat je even een ware Olympiër wanen, 
althans tot je bont en blauw getrapt de kant 
weer opkruipt. Ondanks de kolossale afme-
tingen van deze watervlakte, lukt het niet om 
hier een sierlijke zwanendans uit te voeren. 
Het verwarde gedwarrel van een school tonij-
nen is nog net haalbaar. De mythische, ver-
stelbare bodem is vast enorm praktisch voor 

professionele topsporters, de doorsnee recre-
ant zal er weinig van merken. Wie droomde 
dat Neptunus zelf de aarde zou bewegen, kan 
die hoop maar beter opbergen. Dit futuris-
tische snufje en alle andere publiekstrekkers 
zoals wildwaterbanen, wervelende glijbanen 
en woeste golfslagbaden drijven de toegangs-
prijs tot ongekende hoogten. In Rozebroeken 
is decadentie het toverwoord.

GuSB

Het GUSB verwelkomt je als een oude 
vriend. Goedkoop en gemakkelijk staat hij al-
tijd voor je klaar. De UGentse tweekleur siert 
de muren en het plafond, verder is er weinig 
opsmuk. Behalve dan de verwarmde gele bui-
zen langs de muur, die met een uitnodigend 
gebaar je handdoek ontvangen, opdat jij je na 
de uitputtingsslag in een weelderige warmte 
kunt wentelen. Als hij er tegen dan nog ligt, 
tenminste. Aan de vloer van de kleedhokjes 
besteed je best niet te veel aandacht en ont-
smetting kan nuttig zijn, tenzij je liefde voor 
fungi zich al tussen je tenen genesteld heeft. 
De ware ornamenten op deze plek zijn ech-
ter de jonge lijven. David en Venus, klievend 
door het water, zij aan zij, zorgeloos en vrij.

Van eycK

Het oudste zwembad van België (°1866) 
verheft zwemmen tot Kunst. Niet meer zo 
goedkoop als in de dagen van weleer, maar 
de grandeur van het interbellum maakt alles 
goed. De schoonheid van dit gebouw vergeeft 
zelfs de drukte en het frisse water. Van Eyck is 
een zwemtempel, die het oude Griekse ideaal 
van cultuur en sport alle eer aandoet. Zonder 
enige twijfel een parel aan de Gentse kroon, 
het beste zwembad. De machtige art-decoar-
chitectuur laat ongeschoren benen vergeten 
en liefkoost het overtollige vlees. Hier heeft 
men respect voor rimpelige lijven, die de lo-
den last van het leven even achterlaten op 
de oever. Ik laat me langzaam los, zwevend 
door het blauw. Het water wordt een zij-
den zucht, die zwarte zorgen mijn hoofd uit 
streelt. “Wees welkom”, fluistert het, “welkom 
thuis”.■

“Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water, is liefhebben met elke nog bruikbare porie, 
is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vin-
gers, is met armen en benen aloude geheimen vertellen aan het altijd allesbegrijpende water.”

Het beste zwembad van gent

lieselot le comte

Illustratie: Kenton Nelson



DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.) 

van de universiteit Gent zoekt: 

Gezonde vrijwilligers (M/V)

voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek

Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?

D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent. 
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden 
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe 
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn 
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en 
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité.  De veiligheid en ge-
zondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:

De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig 
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit. 
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:

Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:

D.R.U.G., UZ-Gent, 5K4  
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be



SCHAMPER BORDUURT

In Schamper 518 hadden we het al over de open 

brief die GSR-voorzitter Joachim Lommelen zou 

schrijven aan Vlaams minister van Onderwijs 

Pascal Smet. Ruim een week na de publicatie 

van die bewuste brief, die overigens heel wat 

stof deed opwaaien over het machismo aan onze 

alma mater, was het bij het ter perse gaan van 

deze Schamper nog steeds stil aan de overkant.

Tijdens de Studentikoze Opening werden de studen-

ten verplicht om die plaat af te zetten. Na klachten in 

het verleden werd in de podiumzaal van de Th erminal 

een geluidsbegrenzer geïnstalleerd, een ingenieus 

toestelleken dat de zaal zonder stroom zet zodra de 

grens van negentig decibel overschreden wordt. Heel 

frustrerend was dat voor komiek Koen Dewulf, die 

elk applaus beloond zag met een totale black-out. Het 

FaculteitenKonvent, dat het evenement organiseerde, 

en de dienst Communicatie vroegen een uitzondering 

aan bij de dienst Veiligheid. Tevergeefs.

LB Ook wel: het aantal voorkeurstemmen dat 
Siegfried Bracke afgelopen week behaalde. En dat 
zijn er 36 001 minder dan burgemeester Daniël 
Termont. Toch mag Bracke de moed niet helemaal 
opgeven: hij heeft  er nog steeds zo’n 3652 meer dan 
CD&V’er Veli Yüksel en 6438 meer dan VB-lijst-
trekker Johan Deckmyn. Het absolute dieptepunt 
van deze Gentse verkiezingen staat op naam van 
Marian Hosten van de lijst Solida, met exact drie 
voorkeurstemmen! 

8570

Good meurning, the global warming up, you can’t ont-

ken that, don’t break me the back open, take the carrot 

of two ... Klinken deze zinnen u bekend in de oren? 

Vreest niet langer, vrienden! Een Vlaams decreet legt 

proff en die in een vreemde taal doceren voortaan een 

taaltest op. Wij hopen in elk geval dat er ook een mon-

delinge test plaatsvindt. De universiteiten steigeren en 

vragen meer tijd om zich aan te passen aan de nieuwe 

taaleisen. To be continued...



1. Kam of borstel vergeten? Een vork doet het ook prima.
2. Dweilen wordt zoveel leuker op natte sokken.
3. Als die roquefortgeur drie weken na verorbering nog steeds je reukorgaan teistert, leg een 
witte boterham in de koelkast. (Ervaringsdeskundige Sebastian getuigt: “Ik had hem nadien 
toch beter weggegooid.”)
4. Het probleem der problemen: haar in het afvoerputje. Een wattenstaafj e erin steken, even 
draaien en je bent de held van de dag!
5. Onbestemde vlekken krijg je in een wip uit je T-shirt door ze even op het gras te laten zon-
nen. (De wetenschappelijke verklaring is te vinden aan de faculteit Wetenschappen.)
6. Zuigzoenen, het brandmerk van de liefde: een watje gedrenkt in azijn of zalf tegen kneuzin-
gen en mama zal nooit iets weten over jouw wilde nachten.
7. Woekeren de schimmels overvloedig tussen je tenen? Smeer je pootjes in met vettige vaseline 
en ga slapen met een paar warme sokjes aan. Binnen een paar dagen heb je je babyzachte teen-
tjes terug. (Ervaringsdeskundige Simon getuigt: “Gelukkig had ik nog een restje vaseline van de 
avond voordien.”)
8. Wratjes verdwijnen als sneeuw voor de zon onder de weldadige stroom van je ochtendurine.
9. Ruikt jouw vuilbak ook meer naar een Napelse afvalberg dan naar verse limoenen? Probeer 
eens om een panty op te vullen met potpourri en die er aan te hangen.
10. Die zwarte laag op de bodem van je pan, de stille verrader van hartsgrondige luiheid. 
Gelukkig komt die aangebrande prut los door er even wat water met zout in te koken.
11. Heeft  het piekfi jn door mama gestreken witte hemd de reiszak niet overleefd? Hang het in de 
badkamer en een uitgebreide douche later ga je weer rimpelloos door het leven.
12. Kleine redders in grote nood: vochtig wc-papier, het blauwe potje van Nivea, ossengal (tegen 
vlekken) en deo (luchtverfrisser is so last season).
13. NOOIT kotsen in de lavabo. Grotere brokken spoelen namelijk niet zo vlot door.
14. Een broodzak elimineert herkenbaar geurende en nog nadruipende condooms.
15. Een diepvriespizza verandert van een noodmaaltijd in een volwaardig gastronomisch diner 
door hem te overstrooien met koelkastrestjes.
16. Elk computermysterie kan opgelost worden met de magische formule ctrl+alt+del.
17. Je zou er versteld van staan wat je allemaal met een wc-borstel kunt doen.
18. Jezelf weeral buitengesloten? Word vriendjes met Zakman!
19. Verwarming kapot? Gelukkig is er altijd nog de onenightstand.
20. Zie je het allemaal niet meer zitten? Bel 0478 599 720 en je probleem wordt opgelost met de 
snelheid van het licht.

Als mama roepen geen optie meer is:

SCHAMPER BORDUURT
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kort

to tHe edGe oF Space!

Felix Baumgartner, u allen bekend als de 
man die dagelijks letterlijk zijn grenzen op-
zoekt door vanop de opvallendste plaatsen 
te skydiven, overtrof zichzelf dit keer: op 14 
oktober, toen de helft  van de Belgische bevol-
king in de ban was van de verkiezingsuitsla-
gen, sprong hij vanaf de stratosfeer helemaal 
naar het vasteland in New Mexico. Deze val 
van veertig kilometer maakte hij onder de 
noemer Red Bull Stratos en door middel van 
een heliumballon, een drukpak en een — wat 
had u nu gedacht? — gesponsorde parachute. 
Op die manier brak hij verschillende records: 
de hoogste bemande ballonvlucht, de hoog-
ste parachutesprong en de hoogste snelheid 
in vrije val, maar liefst 1342 km/h. Baumgart-
ner verbrak trouwens ook het 65 jaar oude 
record van een supersonische vlucht. Meer 
zelfs, waar de vorige recordhouder Chuck Ye-
ager dat deed in een vliegtuig, knalde Fearless 
Felix zonder mechanische assistentie door de 
geluidsmuur. Die val duurde ongeveer vier 
minuten en 19 seconden. Voor de weten-
schappers onder ons: hij haalde ook een snel-
heid van Mach 1,24, maar liefst 24 eenheden 
sneller dan de snelheid van het geluid.

ORAL, ANAL OR DIGITAL?

Zatte jongens en meisjes die je in de Over-
poort proberen binnen te doen, we kennen 
het allemaal. Meer dan eens zullen zij met 
lege handen naar huis gaan, ware het niet 

dat ene uitvinder Douglas Hines een nieuwe 
versie uitbracht van de robotsekspop. Deze 
luistert naar de veelzeggende naam Roxxxy, 
of voor de dames onder ons Rocky. Naar het 
schijnt kan je met de robot een echte conver-
satie houden en praat ze zwoel terwijl je met 
haar de liefde bedrijft . Nog een extra optie: 
haar heupen bewegen mee tijdens de daad. 
Verder kunnen haar handen ook ‘grijpen’ en 
reageert ze op aanrakingen. Volgens Hines is 
de robotpop ideaal voor wie geen tijd heeft  
om te investeren in een echte partner of ge-
woonweg lui is. Uiteindelijk is vijfduizend 
euro ook niets vergeleken met de kost van 
een levenspartner, nietwaar?

StinKBeK

Wie wel eens last heeft  van een stinkende 
adem, mag blij zijn dat hij geen schildpad 
is. Een team biologen onder leiding van Dr. 
Yuen Ip van de universiteit van Singapore 
heeft  ontdekt dat de Chinese drieklauw (Pe-
lodiscus sinensis), een soort weekschildpad, 
urineert via de mond. Deze schildpad voelt 
zich het best thuis in een modderig moeras 
en komt af en toe boven water om naar zuur-
stof te happen. De onderzoekers merkten op 
dat, zelfs wanneer het moeras is opgedroogd, 
de schildpadden zich begeven naar de over-
gebleven plasjes om er hun hoofd in onder 
te dompelen. Een beetje vreemd, aangezien 
schildpadden over longen beschikken en 
geen water nodig hebben om adem te halen. 
Het team vroeg zich bijgevolg af of de dieren 

misschien afvalstoff en uitscheiden via hun 
mond, net als sommige vissen. Ze onder-
zochten eerst hoeveel ureum terechtkwam 
in de urine van de schildpadden en daarna 
hoeveel ureum werd uitgescheiden door de 
mond. De hoeveelheid ureum in de mond 
bleek maar liefst vijft ig keer groter te zijn 
dan de hoeveelheid ureum die uit de cloaca 
kwam. Vieze beesten!

lieVer niet creatieF

Kunstenaars, schrijvers en wetenschap-
pers krijgen vaak te horen dat ze een speciale 
of aparte persoonlijkheid hebben. Nu blijkt 
dat er wel degelijk een link bestaat tussen cre-
ativiteit en geestesziekten. Onderzoekers van 
het Zweedse Karolinska Instituut stelden vast 
dat mensen met een creatief beroep vaker 
worden behandeld voor een mentale stoornis 
dan de rest van de bevolking. Het onderzoek 
op zo’n 1,2 miljoen patiënten toonde aan dat 
bipolaire stoornissen meer voorkomen bij ar-
tistieke en wetenschappelijke beroepen zoals 
dansers, onderzoekers, fotografen en schrij-
vers. Vooral deze laatste groep had te kam-
pen met onder meer schizofrenie, depressie, 
angststoornissen en misbruik van verdoven-
de middelen. Schrijvers zouden bovendien 
meer geneigd zijn zelfmoord te plegen.  ■

esther Sevens
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Wetenschap De dagen worden kouder, de nachten langer en het voornemen om al je lessen bij te wonen is 
ondertussen ook al gesneuveld. Kortom: Nobelprijstijd!

En de winnaar is ...

De geschiedenis van dit fenomeen is u 
ongetwijfeld bekend: de heer Alfred Nobel, 
Zweed en uitvinder van allerhande explo-
sieven, kreeg op het einde van zijn leven een 
schuldgevoel over al het leed dat zijn uitvin-
dingen teweeg brachten. Terstond liet hij in 
zijn testament optekenen dat zijn gigantisch 
fortuin gebruikt moest worden om briljante 
wetenschappers, schrijvers en vredebrengers 
uit te betalen. Vandaag de dag is dat fortuin 
dankzij rente en indexaanpassingen nog 
steeds niet uitgeput (al is het dit jaar zo’n 2 
miljoen kroon minder dan vorig jaar), en 
drie wetenschapsteams mogen op 10 decem-
ber — ’s mans sterfdag — een riante cheque 
in ontvangst nemen. 

Van muizen en KiKKerS

Wie ooit een vreemde ontdekking heeft  
gedaan, kan zijn leven lang blijven dromen 
van een Nobelprijs. Zo krijgt de Brit John 
Gurdon — overigens de eigenaar van een 
zeer bizar kapsel — nu erkenning voor zijn 
experiment uit de jaren vijft ig. Hij nam de 
celkern uit een kikkerdarmcel en stopte die in 
een kernloze eicel (een kikkerdrilletje dus), 
waarna die opgroeide tot een echte kikker. 
Hiermee bewees hij dat elke lichaamscel de 
informatie bevat voor het complete organis-
me en dat hij een organisme kon ontwikkelen 
zonder dat er sprake was van bevruchting.  
Sindsdien is hij baanbrekend werk binnen de 
ontwikkelingsbiologie blijven leveren. 

Gurdon moet de prijs delen met de Ja-
panner Shinya Yamanaka, die in 2006 uit 
muisfi broblasten (een soort cellen uit het 
bindweefsel) terug stamcellen kon maken die 
sterk op embryonale stamcellen lijken. Dat is 
vooral spectaculair omdat embryonale stam-
cellen nog tot elk type cel kunnen diff erenti-
eren, terwijl de cellen in mature organismen 
enkel nog kunnen delen tot dezelfde soort 
cellen. Het onderzoek van deze twee heren 
opent perspectieven voor de geneeskunde, 
omdat ze aantonen dat het mogelijk is om uit 
gediff erentieerde lichaamscellen terug stam-
cellen te maken. Een mogelijke oplossing bij 
bijvoorbeeld alzheimer en parkinson, want 
dan is er geen behoeft e aan de omstreden em-
bryonale stamcellen.

DE G-PLEK VAN DE CEL

De Amerikanen Robert Lefk owitz en Bri-
an Kobilka mogen zich binnenkort de trotse 
eigenaars noemen van de Nobelprijs voor 
scheikunde. Al sinds de jaren zestig doen ze 
onderzoek naar de zogenaamde familie van 
G-proteïnegekoppelde receptoren. Deze re-
ceptoren vormen een extreem belangrijk 
onderdeel van de communicatie tussen cel-
len in het lichaam: ze zitten in de celwand en 
geven signalen die van buitenaf komen door 
aan de cel, die daarop gepast kan reageren. 
Zo kan bijvoorbeeld het hormoon adrenaline 
vliegensvlug verschillende celtypes active-
ren, waardoor het lichaam snel kan reageren 
op een noodsituatie. Bovendien werkt bijna 
veertig procent van de medicijnen die van-
daag de dag verkocht worden door interactie 
met die G-proteïnegekoppelde receptoren. 
Lefk owitz ontdekte de receptoren in ’68 en 
Kobilka spoorde de onderliggende genen in 
de jaren tachtig op. Reden genoeg dus voor 
felicitaties.

VolGende Keer Beter

De Nobelprijs voor de natuurkunde zal 
worden uitgereikt aan de Franse Serge Ha-
roche en de Amerikaan David J. Wineland 
die beiden, onafh ankelijk van elkaar, de gren-

zen van de kwantumoptica hebben verlegd. 
Die discipline onderzoekt de interactie tus-
sen licht en materie, en dat is minder abstract 
dan het klinkt. Alles wat je kan zien, is het ge-
volg van deze interacties die zich afspelen op 
het allerkleinste niveau: fotonen die reageren 
met atomen. Die schaal is helaas zo klein dat 
deze reacties moeilijk visualiseerbaar zijn, 
waardoor de meeste theorieën van de kwan-
tumoptica gebaseerd zijn op berekeningen en 
gedachte-experimenten. Haroche en Win-
eland hebben nu elk een manier gevonden 
waardoor dat wel mogelijk wordt en grote 
vraagstukken en hypotheses uit de kwantum-
theorie echt getest kunnen worden.

Overigens, veel mensen dachten dat die 
laatste Nobelprijs dit jaar naar de ontdekkers 
van het Higgsdeeltje zou gaan, nu blijkt dat 
hun hypotheses van ruim veertig jaar geleden 
wel degelijk waar zijn. En dan zou er een Belg 
bij geweest zijn, want de Brusselaar François 
Englert voorspelde het bestaan van dat deel-
tje al in 1964 samen met Robert Brout (ook 
een Belg, maar intussen al overleden). Dat 
was enkele maanden voor Peter Higgs en de 
zijnen. Nobelprijzen worden niet postuum 
uitgereikt, dus hopen dat Englert nog een 
jaartje gezond blijft  en ons land volgend jaar 
de eerste Nobelprijs voor fysica kan schen-
ken. ■
lise Beirinckx
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De chocoladewetenschappers, onder lei-
ding van Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck (Vak-
groep Voedselveiligheid en –kwaliteit, Labo 
Levensmiddelentechnologie en –proces-
kunde) houden zich op in het Cacaolab, van 
waaruit de indringende geuren voorbijgan-
gers op tientallen meters afstand het water 
in de mond doen lopen. Eens binnen wordt 
het nog beter. Verspreid tussen een arsenaal 
aan ingewikkelde toestellen liggen glanzende 
chocoladerepen en allerlei pralines. Ook te 
vinden aldaar: doctoraatsstudente Claudia 
Delbaere.

Waarom werd het lab opgericht?
“Het Cacaolab werd officieel ingehuldigd 

in 2009, maar daarvoor hadden we al een in-
frastructuur uitgebouwd om chocolade en 
vullingen te maken op kleine schaal. Onder-
tussen werken we al meer dan tien jaar met 
chocolade: er is hier dus veel knowhow aan-
wezig. Een chocolatier weet bijvoorbeeld wel 
hoe hij chocolade op de juiste temperatuur 
moet brengen om een mooi glanzend opper-
vlak te verkrijgen, maar hij weet niet altijd 
wat daarachter zit. Wij weten dat wel en kun-
nen bedrijven dus helpen om meer inzicht te 
verkrijgen in hun producten en op die ma-
nier kwaliteitsvolle chocolade en pralines te 
ontwikkelen.” 

naar de VolmaaKte cHocolade

Op welke manier werken jullie samen 
met bedrijven?

“Enerzijds nemen wij deel aan projec-
ten met verschillende bedrijven. Ikzelf werk 
voor een project van Flanders’ FOOD, FAT 
BLOOM, waarbij we samenwerken met 23 
Vlaamse bedrijven. We gaan samen met deze 
bedrijven op zoek naar manieren om de vor-
ming van vetbloem op pralines te vertragen. 
Vetbloem is een witte schijn op pralines die 
ontstaat door het product te bewaren bij wis-
selende temperaturen. Als je chocolade te 
lang in de kast bewaart, krijg je hetzelfde ef-
fect. Anderzijds komen heel wat individuele 
bedrijven bij ons om nieuwe ingrediënten uit 
te testen, om te zien wat het uiteindelijke ef-
fect is op de chocolade. Belangrijk daarbij is 
dat de kwaliteit van de chocolade behouden 
blijft. Er moet met een heleboel zaken reke-
ning gehouden worden. Zo is het bijvoor-
beeld belangrijk dat de chocolade een mooie 
snap heeft. Een goed voorbeeld daarvan is 
een Magnum: dat moet kraken als je erin bijt! 
De chocolade moet ook mooi glanzen, mag 
geen vetbloem vertonen en niet smelten in de 
hand, maar hij moet wel aangenaam smelten 
in de mond.” 

Zijn er nog andere projecten waar mo-
menteel aan gewerkt wordt?

“Daarnaast hebben we een project waarbij 
we kijken naar de stabiliteit van pralinevul-
lingen. Mijn onderzoek spitst zich toe op vet-
gebaseerde vullingen, omdat daar migratie 
van olie kan optreden en er sneller vetbloem 
ontstaat. Verder nemen we ook deel aan een 
IWT-Tetra project, SWEETSHELF genaamd, 

waarbij we de stabiliteit van watergebaseer-
de vullingen onderzoeken — water zorgt 
voor een snellere ontwikkeling van gisten en 
schimmels, die ervoor zorgen dat pralines 
sneller gaan bederven. We gaan dan op zoek 
naar componenten die we kunnen toevoegen 
aan de pralines om een stabieler product te 
verkrijgen.”

Krijgen jullie veel buitenlandse studen-
ten over de vloer?

“We hebben best wel wat buitenlandse 
studenten hier, vooral uit landen waar de 
cacaoteelt zich situeert. Zo hebben we doc-
toraatsstudenten uit Ghana, het tweede 
grootste cacaoproducerende land ter wereld. 
We willen de mensen leren hoe ze chocolade 
kunnen maken op de juiste manier. We gaan 
ook naar daar om projecten op te starten die 
zich meer richten op de cacaoproductie van 
bij de start.” 

Zijn jullie ook bezig met stevia, de nieu-
we zoetstof?

“Jazeker. Mijn collega Roger Aidoo van de 
universiteit van Ghana doet daar onderzoek 
naar. Stevia is op dit moment echt populair en 
wordt vaak gebruikt. Het is wel een intensieve 
zoetstof: je kan niet zomaar de suiker vervan-
gen door stevia. Je moet de suiker vervangen 
door een bulkzoetstof, die textuur geeft aan 
je product, en dan ga je een klein beetje stevia 
toevoegen voor die zoete smaak. Nu, op dit 
moment zijn er wel nog wat nadelen verbon-
den aan stevia. Zo kan het voor een bittere, 

U behoort tot die soort mensen die gelukzalig in zwijm valt bij het aanschouwen van Juliette 
Binoche als chocoladegoeroe in Chocolat? Goed nieuws voor u, want ook de UGent heeft men-
sen in de gelederen die aardig overweg kunnen met het bruine goud. 

Chocolade voor gevorderden
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wrange nasmaak zorgen en dat moet natuur-
lijk nog zoveel mogelijk weggewerkt worden. 
Stevia vormt ook geen probleem voor diabe-
tici, dus als je een chocolade kan produceren 
waar geen suiker in aanwezig is, heb je het gat 
in de markt gevonden.”

Van cacaomaSSa tot 
cHocoladeproeVerij

Kan je ons iets meer vertellen over het 
productieproces van chocolade?

“We starten uiteraard met het mengen van 
de basisingrediënten: cacaomassa, suiker en 
cacaoboter. Als we melkchocolade willen ma-
ken, voegen we ook nog melkpoeder toe en 
voor witte chocolade wordt de cacaomassa 
weggelaten. De bittere cacaomassa wint men 
uit vermalen cacaobonen en het vet dat uit 
deze massa kan worden geperst, is de cacao-
boter. Willen jullie eens proeven?”

Bedankt! Dit smaakt korrelig, nog niet 
als echte chocolade.

“Dat klopt. De suikerdeeltjes zijn nog te 
groot. Daarom wordt de chocolademassa 
over een wals gestuurd zodat de partikels 
gebroken worden tot ze een diameter heb-
ben die kleiner is dan dertig micrometer. 
Het mengsel krijgt op deze manier een glad-
de textuur. De volgende stap is het conche-
ren, wat eigenlijk op een intensief meng- en 
kneedproces neerkomt. Dat is belangrijk om 
de zuurtegraad van de chocolade te vermin-
deren. Daarnaast worden de vetdeeltjes met 
dwang verdeeld rond de suikerdeeltjes; dat 
komt de viscositeit van het mengsel ten goe-
de. In normale omstandigheden gaan vet- en 
suikerdeeltjes niet goed samen, omdat de sui-
kerdeeltjes de neiging hebben om aan elkaar 
te hangen. Ook wordt het finale aroma van 
de chocolade bepaald. Tenslotte worden er op 
het einde van dit proces emulgatoren toege-
voegd — oppervlakte-actieve stoffen die de 
chocolade de gewenste viscositeit bezorgen.”

Nu moet de chocolade gewoon nog in de 
juiste vormpjes?

“Nee, er volgt nog de laatste, belangrijk-
ste stap. Voor chocolade met de goede snap, 
glans en smaak moet de cacaoboter in de 
juiste kristalvorm gebracht worden. De vloei-
bare, geconcheerde chocolade wordt eerst 
gedeeltelijk afgekoeld en nadien terug met 
enkele graden opgewarmd om op deze ma-
nier de gewenste kristallen te bekomen. Dit 
proces heet tempereren. Chocolade die ge-
woon gekoeld is zonder extra handelingen 
bevat onstabiele kristallen en krijgt na pro-
ductie al snel vetbloem. Deze chocolade zal 

ook buigen als je ze probeert te breken en ze 
smelt helemaal anders in je mond.”

Zit jullie werk er nu op?
“Bijna, na het tempereren gieten we de 

chocolade in malletjes: rechthoeken voor 
chocoladerepen en kleine vierkantjes voor 
pralines. De holle vormen die we bekomen 
voor pralines kunnen we dan inspuiten met 
eender welke vulling. De afgewerkte produc-
ten gaan we uiteindelijk aan allerlei kwali-
teitstesten onderwerpen. We testen hoe de 
chocolade breekt, kijken naar de textuur en 
de glans en natuurlijk wordt ook de smaak 
beoordeeld.”

Is het niet moeilijk om van al die heer-
lijke chocolade af te blijven?

“Proeven is net belangrijk! Zo leer je het 
product echt kennen. Ik maak ook deel uit 
van een panel van chocoladeproevers. Wij 
zijn getraind om chocolade objectief te be-
oordelen. Dit gebeurt in samenwerking met 

het Sensolab, dat geleid wordt door Prof. 
Dr. Xavier Gellynck (van de Vakgroep Land-
bouweconomie, n.v.d.r.) . Binnen het Sensolab 
wordt ook onderzoek gedaan naar consumen-
tengedrag en worden instrumentale technie-
ken gecombineerd met de resultaten van de 
panels om voedselproducten te ontwikkelen 
en verbeteren.”

Dag in dag uit tussen de chocolade, gaat 
dat niet vervelen?

“Daar was ik vroeger wel bang voor, maar 
na vier jaar hier in het Cacaolab is mijn ap-
preciatie voor het product alleen maar ge-
groeid. Als je weet hoe het productieproces 
van chocolade in elkaar zit, kan je niet anders 
dan de complexiteit ervan bewonderen. Ik 
geniet er elke dag meer en meer van!” ■

clara casert en tine eeckelaert

Fo
to

: S
im

on
 w

ar
de

ni
er



www.schamper.ugent.be18          Schamper 519

WETENSCHAP

Exclusief aanbod: 
10 jaar MO* = € 10 korting!

Ja, 

Naam:
Voornaam:
Adres:                                              Nr.:                       Bus:
Postcode:                                      Plaats:
Tel.:                                                                                          E-mail:                        
Stuur me een overschrijving voor de betaling van € 25 (= 10 nummers).
Ik kies als welkomstgeschenk:   Koorddansen in de Kaukasus   OF    Open stad

Datum:                        Handtekening:
Aanbod geldig tot 31/12/2012 voor nieuwe abonnees in België. 
Knack-abonnees ontvangen MO* automatisch in het kader van hun abonnement. 

Beste lezer,

MO* bestaat in december 10 jaar. Dat zal gevierd worden met een speciale 100ste editie en met een groot 
verjaardagsfeest. Naar aanleiding van de festiviteiten hebben we voor u ook een uitzonderlijke abonne-
mentsaanbieding uitgewerkt. Als u geïnteresseerd bent om uw kennis over de wereld blijvend te verdiepen, 
is dit een uitstekend moment om een abonnement te nemen op MO*. 

MO* verschijnt 10 maal per jaar en is hét referentiemagazine voor wie zich interesseert en engageert in 
mondiale thema’s. MO* graaft dieper dan de faits divers en brengt achtergrondverhalen, onderzoeksdossiers, 
reportages ter plaatse en gesprekken met mensen die ertoe doen. Zo weet u wat er in de wereld gebeurt en 
vooral, waarom.  

VERJAARDAGSKORTING VAN € 10!
Wanneer u voor 31 december 2012 via deze actie een jaarabonnement op MO* bestelt, dan krijgt u een 
verjaardagskorting van maar liefst € 10. U betaalt dan € 25 in plaats van € 35 voor 10 nummers boordevol 
mondiale informatie die u elders niet leest.

+ GRATIS BOEK ALS WELKOMSTGESCHENK!
Bovendien krijgt u bovenop de korting van € 10 ook nog volledig gratis een boeiend boek als wel-
komstgeschenk. Met dank aan boekhandels De Groene Waterman, De Zondvloed, De Reyghere en 
Malpertuis kunt u kiezen tussen deze twee boeken:
• Koorddansen in de Kaukasus van Olaf Koens, een journalistieke ontdekkingstocht langs   
 Europa’s verste buitengrens; een van de meest krankzinnige gebieden ter wereld.
•  Open stad van Teju Cole, een beklemmende roman over identiteit, ras, vrijheid, verlies, isolatie   
 en overgave; een intelligent debuut, geschreven in kristalhelder, ritmisch proza dat de lezer nog   
 lang zal bijblijven.

De redactie hoopt u als nieuwe abonnee te mogen verwelkomen. Gie Goris, John Vandaele, Alma De 
Walsche, Olivia Rutazibwa, Samira Bendadi, Tine Danckaers en Kristof Clerix staan garant voor betrokken 
en betrouwbare journalistiek. Zij kijken uit naar uw reactie en wensen u alvast veel leesplezier.

Antwoordbon
ik bestel een jaarabonnement op MO* 
en ontvang 10 nummers voor maar € 25, een korting van € 10.

INVULLEN IN HOOFDLETTERS A.U.B.

- -
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✁
Hoe reageren?
• Stuur de ingevulde bon 

in een niet-gefrankeerde 
omslag op naar MO*, 
Abonnementenservice, 
DA 852-264-9, 
8800 Roeselare.

• Fax de bon naar het 
gratis nummer 
0800 17 778.

• Surf naar http://promotie.
abonnementen.be en 
vermeld uw persoonlijke 
voordeelcode: 34A12YDD
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De zee, bron van leven, bron van 
dood, als een blauw deken bedekt ze 
zo’n achtenzestig procent van onze aar-
de. Haar oneindige uitgestrektheid en 
onstuimige karakter lijkt sinds mensen-
heugenis een aantrekkingskracht op ons 
uit te oefenen. Avonturiers die proefden 
van het zoute water, kregen enkel dorst 
naar meer. Kunstenaars probeerden tel-
kens opnieuw, nu eens met woorden, dan 
weer met beelden, haar karakteristieken 
te omvatten. En allen hebben we prach-
tige herinneringen aan de tijd waarin 
we zandbergen en forten maakten waar-
op we ongeduldig de komst van hoogtij 
afwachtten. Ongeduldig, dat wel, maar 
geen moment werd er getwijfeld of het 
tij wel keren zou. We zijn zo vertrouwd 
met het fenomeen van de getijdenwer-
king dat we ons niet meer afvragen hoe 
die cyclische zeespiegelschommelingen 
veroorzaakt worden. Hoewel de mees-
ten eb en vloed wel linken aan de maan, 
zijn de vreemdste ideeën in omloop met 
betrekking tot het specifiek mechanis-
me. Vloed in Calais betekent geen eb 
in Dover, de getijden worden niet door 
de wind aangedreven, en neen, klotsend 

water ten gevolge van de aardrotatie is 
ook geen goede verklaring.

De getijdenkracht ontstaat door het 
verschil in grootte van de zwaartekracht 
van de zon en de maan, die inwerken 
op de aarde en de aardse watermantel. 
Hoewel de zon de grootste massa heeft, 
is ze verder van de aarde verwijderd dan 
de maan. Hierdoor is het verschil in gra-
vitatiekracht van de maan op verschil-
lende punten van de aarde uitgesproken 
er dan bij de aantrekkingskracht van de 
zon en heeft de maan dus de grootste in-
vloed op de getijdenwerking.

Om het eenvoudig te houden kan de 
aarde gezien worden als een bol die vol-
ledig met water is bedekt. Aan de kant 
waar de maan staat, bevindt het water 
zich dichter bij de maan dan de aarde, 
waardoor het water meer naar de maan 
wordt toegetrokken dan de aarde zelf. 
Hierdoor ontstaat er een vloedberg. 
Aan de andere kant van de aarde wordt 
er echter ook een vloedberg gevormd, 
ditmaal omdat de aarde meer naar de 
maan wordt toegetrokken dan de water-
mantel. De aarde ziet er nu uit als een ei-
vormige watermantel met een bol in het 

midden. Aangezien de aarde éénmaal 
per dag om haar as draait, beweegt een 
willekeurig punt tweemaal daags onder 
een vloedberg door en krijgen we twee-
maal hoog- en laagtij. De maan draait 
echter ook nog maandelijks een rondje 
om de aarde waardoor de vloedbergen 
iedere dag wat opschuiven en we niet al-
tijd op dezelfde momenten eb en vloed 
krijgen. Wanneer er rekening gehouden 
wordt met onderzees reliëf en uiteraard 
landmassa’s die de vloedbergen vertra-
gen, afbuigen of splijten, krijgt men een 
realistisch beeld van de getijden.

Naast de maan heeft ook de zon een 
invloed, zij het in mindere mate. Het ef-
fect van de zon wordt vooral duidelijk 
wanneer men naar spring- en doodtij 
kijkt. Bij springtij bevinden de zon, de 
maan en de aarde zich op eenzelfde lijn, 
waardoor beide vloedbergen extra groot 
worden. Bij doodtij vormen de verbin-
dingslijnen zon-aarde en maan-aarde 
een rechte hoek en zijn de vloedbergen 
bijgevolg minimaal in hoogte. ■

Omdat het geniale veelal in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een weten-
schappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: 
de getijden.

Quinten Bafort

Foto: Philippe Vercoutter
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NTGent opende recent het nieuwe thea-
terseizoen met Candide, waarin de artistiek 
leider zelve, Wim ‘Frankie Loosveld’ Opbrou-
ck, op de planken staat. U kan er nog steeds 
bij zijn, onder meer van 24 tot 27 oktober. 
Heeft  u echter liever Frank — die andere van 
Het Eiland — Focketyn en Els Dottermans? 
Een Lolita brengt vanaf 24 oktober in de Min-
nemeers een melancholische terugblik op de 
verboden liefde tussen een volwassen man en 
een prille tiener.

Nog meer theater, want van 31 oktober tot 
4 november vindt op verschillende locaties in 
Gent het zesde Landjuweelfestival plaats met 
een boeiend en gevarieerd programma, gaan-
de van jongerenproducties over vertelkunst 
tot fi gurentheater. Waarom zou u tussen 21 
oktober en 6 november ook eens niet naar 
een barokopera in de Vlaamse Opera gaan? 
Het klassieke adagium ‘Rare jongens die Ro-
meinen’ wordt treff end geïllustreerd door de 
bitch in Agrippina die haar zoon Nero — die-
gene die Rome in vuur en vlam zette — op de 
troon wou zien.

U hoorde het ook? Alex pprrrttrfdrgdii-
iippf Agnew stopt ermee, maar neemt eerst 
nog uitgebreid afscheid in het Capitole van 
24 tot 26 oktober. Hebben uw oren nood aan 
wat rust na de King of Comedy en de gezan-
gen van de op macht beluste Agrippina? Au-
teur Tom Lanoye belooft  ze te sussen op 24 
en 25 oktober in de Vooruit met Sprakeloos 
op de planken. Ondanks de hoge verwachtin-
gen die zo’n titel schept, werd deze vertolking 
van zijn meest recente roman vorig seizoen 
op staande ovaties onthaald. Applaus!

muzieK

De Charlatan heeft  enkele leuke — gratis 
— avonden gepland. Om er eentje op te noe-
men: Lula Sweet op 27 oktober. Die zoete Lula 
brengt een mix van disco voor de punks, rock 
voor de ruimdenkenden, pop voor de massa 
en electro voor de avonturiers. Het maakt ons 
in ieder geval wel benieuwd. Jong, donker en 
veelbelovend talent vinden we in de Vooruit 
op 28 oktober met Anna Aaron. Haar sound 
doet denken aan Tom Waits en PJ Harvey. 
Iets minder gratis kan u op 30 oktober in de 
Charlatan ontdekken hoe Ben Chasny folk 
interpreteert: Six organs of admittance is een 
van zijn soloprojecten, maar de duizendpoot 
is vooral bekend als gitarist van de psychede-
lische band Comets on Fire.

Liefh ebbers van jazz kunnen we altijd 
doorverwijzen naar Club Reserva met onder 
meer de geweldige Tcha Limberger op 25 ok-
tober. Heeft  u echter altijd al eens een winnaar 
van de Koningin Elisabethwedstrijd live aan 
het werk willen horen? Grijp dan uw kans op 
31 oktober in de Bijloke. Het reizende festival 
World Music Days doet die dag Gent aan met 
onder meer het Brussels Philharmonic en de 
gelauwerde violist Andrey Baranov. Verre 
van hedendaags klassiek, wel even betalend: 
een concert dat menig jong hart sneller zal 
doen slaan. “You would not believe your eyes 
if ten million fi refl ies …” Inderdaad: Owl City 
plant op 2 november in de Vooruit een sing-
along synthpop-feestje.

eXpo

Gentenaar Johan Daisne, de auteur die het 
magisch realisme in de Nederlandse litera-

tuur introduceerde met onder meer De trein 
der traagheid zou dit jaar honderd jaar ge-
worden zijn, ware het niet dat hij op 65-jarige 
leeft ijd stierf. Toch ziet Gent reden genoeg 
om een tentoonstelling rond de voormalige 
bibliothecaris en de bibliotheek zelf te orga-
niseren, nog tot 27 oktober in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek. Op onze site vindt u 
dan weer een recensie van Electrifi ed. Ook u 
kan deze drie unieke projecten nog uittesten, 
maar dan moet u zich wel haasten, want op 4 
november is het afgelopen.

Uitgehongerd na het afschuimen van 
bovenstaande events, kan u van 1 tot 4 no-
vember ambachtelijke streekproducten in 
Flanders Expo inslaan. Al is de Countrysi-
de-beurs meer dan alleen cook and taste. De 
liefh ebber van de landelijke stijl kan er ook 
interieur- en tuindecoratie, modeartikelen, 
hobbymateriaal en zoveel meer vinden. Al 
zou ondergetekende toch vooral voor de spe-
culaas en mattentaart gaan.

Film

Voor amper 3 euro per avond kan u elke 
dinsdagavond in KASKcinema terecht voor 
een boeiende voorstelling. Op 23 oktober 
besteedt de club een avondje aan de fi lms uit 
de eerste tijden: van de gebroeders Lumière 
via James Williamson tot Alfred Machin, 
en dit alles onder muzikale begeleiding van 
huispianist Tom Van der Schueren. Kwestie 
van even af te kicken van het Filmfestival van 
Vlaanderen, want jawel, beste lezer, dat eve-
nement is onherroepelijk voorbij. ■

Hannah Van den Bossche

filmfestivalfilmfestivalfilmfestival filmfestivalfilmfestivalfilmfestival fi



www.schamper.ugent.be Schamper 519          21

CULTUUR

Wanneer de rode loper over de trappen van de Kinepolis wordt gedrapeerd, weten we wel hoe 
laat het is. Dan worden we een kleine twee weken omringd door acteurs en regisseurs die ons 
willen overtuigen met hun laatste werk. Ook dit jaar wist het Gentse Filmfestival ons cinefiele 
zieltje te strelen.

Op 9 oktober werd het startschot voor het 
Filmfestival afgevuurd toen de cast van The 
Broken Circle Breakdown, onder leiding van 
Johan Heldenberghs stevige tenorstem, een 
van de bluegrassnummers uit de film bracht 
in Ter Platen. Daarna maakte de premi-
ère van de film, geregisseerd door Felix van 
Groeningen, de avond compleet. Dat artis-
tiek directeur Patrick Duynslaegher daar-
mee een goeie openingsfilm heeft gekozen, is 
ondertussen al bewezen door de ruim 36 000 
bezoekers die de film na enkele dagen al wist 
te lokken.

en de winnaar iS ...

Hoe je het ook draait of keert, het orgel-
punt van ieder zichzelf respecterend filmfes-
tival is nog steeds de competitie. De spanning 
was dan ook te snijden in het stadhuis toen 
op 17 oktober de winnaar van de 39e editie 
werd bekendgemaakt. De jury maakte een 
gewaagde keuze door het excentrieke Tabu 
de Grand Prix toe te kennen. De Portugese 
film van Miguel Gomes is een “zeer originele 
benadering van een mysterieus liefdesverhaal 

en de creatieve beschouwing van de koloniale 
geschiedenis”, verklaarde de jury.

Hoewel Tabu in Berlijn al met de Alfred 
Bauer prijs — jaarlijks uitgereikt aan een 
werk dat uitblinkt in innovativiteit — werd 
bekroond, blijft het een opmerkelijke win-
naar. De film die meer dan alleen zijn naam 
deelt met F.W. Murnaus klassieker uit 1931, 
geeft een terugblik op het tragische verleden 
van de gokverslaafde Aurora. Ingeblikt in een 
antiek aandoend 16mm-formaat en vol ver-
wijzingen naar cultklassiekers, levert Gomes 
een pareltje af voor de cinefielen. Toch zul-
len de droge humor, sfeervolle soundtrack 
en prachtige monochrome zwart-witbeelden 
ook een breder publiek kunnen aantrekken.

De Georges Delereu Prijs voor Bes-
te Muziek en Sound Design, ging naar de 
sixties-soundtrack van Après Mai. De jury 
motiveerde de beslissing droogjes door de 
muziekkeuze van regisseur Olivier Assayas 
en het sounddesign van Nicolas Cantin aan 
te prijzen. De Prijs voor de Beste Europese 
Kortfilm gaat eveneens naar Portugal, dank-
zij As Ondas van Miguel Fonseca. De beste 

Belgische studentenkortfilm is De Naam van 
de Vader van Timothy Josha Wennekes.

De jury reikte ook een eervolle vermelding 
uit aan Kid van Fien Troch “voor de gedurfde 
kijk op familie en kindertijd en de originele, 
authentieke acteursregie.” De film wordt ge-
dragen door de jonge Bent Simons, die met 
zijn vertolking van de bij momenten hilarisch 
irritante Kid voortreffelijk het evenwicht tus-
sen humor en tragedie weet te bewaren. Er 
vallen nog twee prijzen te verdelen die op 22 
oktober uitgereikt zullen worden: de Canvas-
prijs en de Port of Ghent Publieksprijs. Die 
laatste wordt bepaald door de bezoekers van 
het festival en op het moment van schrijven 
heeft  Thomas Vinterbergs Jagten een minus-
cule voorsprong.

pellicule Bij paKKen

Arm zijn zij die zich doodstaren op de 
competitie. Elk jaar worden meer dan 130 
films voorgesteld, waarvan er slechts 15 mee-
dingen voor de Grand Prix. Minstens even 
interessant zijn de galavertoningen en de pre-
views die het festival aanbiedt. Zo was er de 

Filmfestival 

doorbreekt taboes
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Stefaan Glorieux, onze filmreporter ter plaatse.
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avant-première van Michael Hanekes Amour, 
de Palme d’Or-winnaar, waarbij hoofdrol-
speelster Emmanuelle Riva aanwezig was. 
Bij de vertoning van Th e Perks of Being a Wal-
lfl ower — de nieuwe met Emma Watson — 
vielen enkele meisjes in zwijm 
toen ze Ezra Miller in levende 
lijve zagen zitten. De Taviani-
broertjes die op de laatste 
Berlinale bekroond werden, 
waren trouwens niet alleen 
te zien in de preview van hun 
prijsbeest Cesare Deve Mo-
rire, maar ook in die van Th e 
Paperboy. Een mens zou zich 
voor minder in Hollywood 
wanen.

Vaak wordt beweerd dat 
de beste Amerikaanse cinema 
tegenwoordig voor de televi-
sie wordt gemaakt. Daarom 
werd er ook een selectie van 
beloft evolle series en pilotaf-
leveringen opgesteld. Fans 
van de sitcoms Cheers en Fra-
sier konden hun idool Kel-
sey Grammar opnieuw aan 
het werk zien als terminaal 
zieke burgemeester van Chicago in Gus van 
Sants Boss. De gedoodverfde Emmywinna-
res Julianne Moore was op haar beurt te be-
wonderen als Sarah Palin in Game Change. 
Rijzende ster Benedict Cumberbatch verge-

zelde de toeschouwers tijdens de vertoning 
van Parade’s End.

Ten slotte was er voor de cinefi elen met te 
veel tijd Th e Story of Film: An Odyssey, de vijf-
tien uur durende documentaire over de fi lm-

geschiedenis. Duynslaegher benadrukte in 
zijn openingsspeech trouwens dat we ons op 
een scharnierpunt van die geschiedenis be-
vinden: met “de drastische transformatie van 
fotochemische processen naar bits & bytes” 

zijn de laatste dagen van pellicule aangebro-
ken. De documentaire Side by Side, over de 
digitale revolutie, werd daarom gevolgd door 
een debat omtrent de impact van de digitale 
cinema op de esthetiek van de fi lm. De nos-

talgici onder ons konden nog 
eens enkele meesterwerkjes van 
de celluloid cinema, waaronder 
Vertigo, E.T.: Th e Extra-Terres-
trial en de posterfi lm Out of the 
Past, herbekijken.

Beyond tHe SilVer Screen

Niet alles wat het fi lmfestival 
aanbiedt, valt te bekijken van-
uit een luxueus fl uwelen cine-
mastoeltje. Zo vond de vertoning 
van het Shakespeariaanse gevan-
genisdrama Cesare Deve Morire 
in de Gentse gevangenis plaats. 
Andere organisaties gaan nog 
een stap verder en bewijzen dat je 
geen fi lmprojector nodig hebt om 
van cinema te genieten. De Voor-
uit organiseerde voor de negende 
keer op rij Almost Cinema. Ge-
durende twaalf dagen prikkelen 

kunstenaars het publiek aan de hand van per-
formances, installaties en concerten om met 
andere ogen naar cinema te kijken.

De onfortuinlijk genaamde Nicky Ass-
mann illustreerde de fragiele schoonheid 

Toegegeven, hoe graag we het ook zouden willen, Gent is geen 
Cannes. Toch is het Filmfestival erin geslaagd de aandacht van de 
internationale pers te trekken. De voornaamste reden hiervoor 
zijn ongetwijfeld de World Soundtrack Awards. Dankzij deze ex-
tra competitie kan het Filmfestival sinds 2001 een nichepubliek 
van fi lmmuziekliefh ebbers aantrekken. Dit jaar gaat de Lifetime 
Achievement Award naar Pino Donaggio, de vaste componist van 
regisseur Brian De Palma. Voor de gelegenheid zal hij daarom 
aanwezig zijn bij de vertoning van De Palma’s Passion, de offi  ciële 
festivalafsluiter.

De prijzen worden op 20 oktober (na het persen van deze 
Schamper) uitgereikt in ’t Kuipke. Onder de genomineerden zit-
ten veel vaste waarden zoals Alexander Desplat, Cliff  Martinez 
en John Williams. Tijdens de ceremonie zal een selectie uit het 
oeuvre van componist James Newton Howard (King Kong, Th e 
Sixth Sense) live worden uitgevoerd door het Brussels Philhar-
monic onder leiding van Dirk Brossé. ■

filmfestivalfilmfestivalfilmfestival filmfestivalfilmfestivalfilmfestival filmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilm

Tabu



www.schamper.ugent.be Schamper 519          23

CULTUUR

 De rode draad door het gevarieerde pro-
gramma van het festival zou misdaad zijn. 
Daar hebben wij eerlijk gezegd weinig van 
gemerkt, misschien omdat die term op zowat 
iedere film geplakt kan worden. Neen, als er 
één trend was die de identiteit van deze edi-
tie bepaalde, dan was het toch wel de opval-
lende dominantie van onze nationale cinema. 
In de aanloop van het festival haalde Patrick 
Duynslaegher al enkele keren aan dat “een 
festival vaak staat of valt met de sterkte van 
de nationale cinema.”

Met een recordaantal van negen Belgi-
sche films staat de 39e editie er in ieder ge-
val sterk voor. Persfavoriet The Broken Circle 
Breakdown wist het grote publiek alleszins 
naar de zalen te lokken. De vierde van Felix 
van Groeningen dong dan wel niet mee naar 
de prijzen, hij mocht als openingsfilm wel 
zijn stempel op het festival zetten. Ook Fien 
Troch maakte ons trots toen ze met Kid een 
eervolle vermelding van de jury kreeg.

La Cinquième Saison van Peter Brosens en 
Jessica Woodworth greep net naast de prij-
zen. De film, die een apocalyptische wereld 
schetst waar de lente uitblijft, wist wel een 
nominatie voor het Filmfestival van Venetië 
in de wacht te slepen — een eer die België 
sinds 2000 niet meer te beurt viel.

Naast de gevestigde waarden, was er ook 
ruimte voor enkele beloftevolle debutanten. 
Peter Monsaert stelt na een carrière in de vi-
deokunst zijn eerste langspeler Offline voor. 
Tom Heene maakt dan weer de stap van in-
stallatiekunst met het in Brussel gefilmde 
Welcome Home. Als dat je niet kan overtuigen 
komt Matthias Schoenaerts je persoonlijk 
over de streep trekken in de kortfilm Dood 
van een Schaduw, voor hij zijn Hollywood-
carrière verderzet. ■

Couleur Locale

filmfestivalfilmfestivalfilmfestival filmfestivalfilmfestivalfilmfestival filmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilmfestivalfilm

van de cinema met haar installatie So-
lace. Door een vlies van zeepsop worden 
psychedelische patronen op de wanden 
van de ruimte gereflecteerd. Dat houdt 
de kleurrijke schoonheid net zolang aan 
tot de bel barst. Line Booghaerts par-
keerde haar busje aan het begin van de 
Muinkkaai, waar het vehikel werd om-
gedoopt tot de installatie Autofocus. 
Toeschouwers nemen binnenin plaats 
en kijken door de ramen, waarop bewe-
gende beelden verschijnen. Een trip die 
speelt met de grens tussen fictie en rea-
liteit, binnen en buiten.

Ten slotte wordt er zoals ieder jaar 
een legende van het witte doek herdacht. 
Vorige jaren waren dat baanbrekende 
regisseurs als Jacques Tati en Ingmar 

Bergman. Dit jaar wordt gebroken met 
deze traditie door actrice Romy Schnei-
der te eren. In het Caermersklooster 
loopt tot 13 januari een tentoonstelling 
over de Sissi-actrice. Aan de hand van 
rekwisieten, foto’s en andere memorabi-
lia wordt de biografie van de Weense uit 
de doeken gedaan. Ook het MIAT helpt 
hier aan mee door een selectie van haar 
oeuvre terug naar het grote scherm te 
brengen. Meesterwerken als The Trial 
van Orson Welles en Claude Sautets 
Les Choses de la Vie bewijzen dat de 
diva tot meer in staat was dan de rol 
van Oostenrijkse keizerin waarvoor ze 
zo vaak getypecast werd. Hint voor de 
ongeduldigen: volgend jaar zou Martin 
Scorsese aan de beurt zijn! ■
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Het boek is beter dan de film, 
zo wil het cliché. Helaas voor 
Anthony Burgess geldt dat niet 
voor zijn chef-d’oeuvre, A Clock-
work Orange. De mishandeling 
van een zwerver in de openings-
scène van Stanley Kubricks le-
gendarische verfilming staat in 
het geheugen van iedere kijker 
gegrift. Toen de film eenenveer-
tig jaar geleden uitkwam, was 
dergelijk buitensporig geweld op 
het witte doek nog not done. De 
prent kende een enorme contro-
verse, Kubricks kassa rinkelde.

Die van Burgess niet. Hij zou 
de filmrechten voor 500 dollar 
verkocht hebben. Niemand keek 
raar op toen hij het in 1962 al 
had over “kicking a millicent in 
the yarbles”. Want niemand had 
de minor Russisch gevolgd die je 
nodig hebt om de mix van Engels 
en Slavisch waarvan hoofdper-
sonage Alex zich bedient, te be-
grijpen. De morele vragen rond 
vrije wil zijn verborgen achter 
het nadsat dat de lezer zonder 
linguïstische vooropleiding pas 
op driekwart van het boek begint 
te begrijpen. Literatuurcritici 

van de University of Oxford krij-
gen waarschijnlijk een literair, 
euh, hoogtepunt bij het lezen van 
Burgess, maar 1984 en Brave New 
World zijn toegankelijker voor de 
wannabe-kenner van dystopi-
sche romans. Toch ervaart die 
modale lezer een vreemd gevoel 
van culturele voldoening wan-
neer hij zich door het boek heeft 
geworsteld. En niettegenstaande 
alle verkrachtingen voelt hij een 
merkwaardige sympathie voor 
rebel without a cause Alex.

Burgess heeft uw medelijden 
overigens niet nodig. De notoire 
belastingontduiker en oercon-
servatieve katholiek stierf als 
multimiljonair. Ondanks zijn 
kritiek op Kubrick, ondanks zijn 
aversie tegen de uitgever die het 
bevreemdende einde wegliet en 
ondanks zijn claim dat de rest 
van zijn oeuvre veel beter is, 
heeft A Clockwork Orange hem 
geen windeieren gelegd. Maar 
op uw literaire programma zijn 
er items met hogere prioriteit, 
hoewel u de film misschien wel ‘s 
moet zien. Na het Filmfestival. ■
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Wat doet het met een componist wan-
neer de organisatie van een cultureel mu-
ziekcentrum als De Bijloke jou persoonlijk 
vraagt om een concerto te schrijven?

“Hoewel het niet ongebruikelijk is dat 
culturele centra componisten vragen om 
een concerto te schrijven, vind ik het beslist 
een eer. Het geeft me ook veel zin en energie 
om hard te werken, want een pianoconcerto 
vergt een berg werk. Om maar een voorbeeld 
te geven, dit concerto kostte me zo’n drie jaar. 
Je moet als componist ook ergens de kracht 
kunnen vinden om gemotiveerd te blijven tij-
dens het schrijven van zo’n muziekstuk. Als 
je als componist weet dat je je concerto in een 
prachtzaal als de concerthal van De Bijloke 
kan uitvoeren, dan componeer je zoiets met 
plezier en overtuiging. (glimlacht)”

Welke muzikale iconen hebben je geïn-
spireerd tijdens het schrijven van je recent-
ste pianoconcerto?

“Toen ik drie jaar geleden mijn eerste 
concerto schreef, heb ik een duidelijke ode 
gebracht aan muzikale helden als Mozart, 
Beethoven en Sergei Rachmaninoff. In dit 
specifieke pianoconcerto heb ik bewust mijn 
persoonlijke stijl benadrukt. Vandaar dat er 
in dit muziekstuk ook geen rechtstreekse, 
muzikale referenties terug te vinden zijn — 
wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik me niet 
heb laten inspireren door het werk van muzi-
kale voorgangers. Ik heb in dit concerto be-
wust allusies naar voorgaande componisten 
vermeden, zodat er nu sprake is van een echt, 
authentiek Jef Neve pianoconcerto. (lacht)”

Je eerste concerto schreef je met de hand 
en realiseerde je zonder computersimulatie. 
Hoe is dit concerto tot stand gekomen?

“Mijn vorige concerto is letterlijk met pen 
en papier geschreven, maar dit concerto heb 
ik wel met behulp van een computerpro-
gramma gerealiseerd. Dat heeft een aantal 
voordelen, het voornaamste is dat zo’n com-
putersimulatie je kan helpen om een duidelijk 
beeld te vormen van welke richting je muziek 
uitgaat. Je kan via zo’n notatieprogramma 
reeds horen hoe een orkest zal klinken en dat 

kan je als componist steevast helpen tijdens 
de realisatie van een nieuw muziekstuk.”

Op welke manier wijkt dit pianoconcerto 
af van een traditioneel concerto?

“Om te beginnen verschilt dit pianocon-
certo qua vorm. In een klassiek concerto zijn 
er traditioneel drie delen, in dit concerto is er 
sprake van zes opdelingen — toch een aan-
zienlijk verschil. Ook mijn orkestratie is af-
wijkend, met delen die zelfs verwijzen naar 
filmmuziek of jazz in plaats van naar klassie-
ke muziek. Geen klassiek concerto dus, maar 
een concerto met een persoonlijke stijl.”

Op het programma staat ook een suite 
van Frédéric Devreese en de twaalfde sym-
fonie van Dmitri Shostakovich geprogram-
meerd. Wiens keuze was dat en wat vind je 
persoonlijk van deze selectie?

“Deze twee muziekstukken heb ik nooit 
gesuggereerd, vermoedelijk heeft het Brus-
sels Philharmonic deze werken gekozen. Ze 
zijn beslist geselecteerd met het oog op een 
muzikale coherentie. Ik ken de twee andere 
werken en heb er wel een goed vertrouwen 
in dat alle werken in hun totaliteit bij elkaar 
zullen passen.”

Mensen kennen jou wellicht als het mu-
zikale brein achter de filmmuziek van Felix 
Van Groeningens Dagen Zonder Lief. Van-
waar die interesse voor filmmuziek?

“Het is vooral gegroeid uit het verlangen 
om te kunnen samenwerken met discipli-
nes die verder gaan dan muziek alleen. De 
synergie die er kan ontstaan tussen acteurs, 
scenario en muziek intrigeert mij enorm. En 
uiteraard, ik vind het bijzonder fijn om mu-
ziek te kunnen afleveren voor films.”

Ben je dan een filmfanaat?
“Film speelt een prominente rol in mijn 

leven, wanneer ik thuiskom wandel ik als 
het ware steeds een videotheek binnen. Ik 
ben vooral onder impuls van mijn lief — een 
ware filmfreak — begonnen met filmmuziek 
te schrijven. Hij stimuleert en steunt me daar 
logischerwijze ook echt in.”

Springt er voor jou in die hele videotheek 
één welbepaalde film resoluut uit?

“Oh, mag ik helemaal zelf kiezen? (en-
thousiast) Wel, The English Patient vind ik een 
fantastische langspeelfilm, niet alleen om zijn 
fenomenale soundtrack, maar ook omwille 
van de plot, het acteervermogen en de visuele 
beeldvorming.”

Wanneer en hoe is jouw interesse voor 
muziek gewekt?

“Die fascinatie is er van jongs af aan altijd 
geweest. Bij ons thuis stond steevast klassieke 
muziek op en als driejarige kleuter voelde ik 
me steeds aangetrokken tot de piano bij ons 
in huis. Volgens mijn moeder was ik op die 
leeftijd al intensief bezig met op het klavier te 
tokkelen. Al kan ik me dat niet meer zo goed 
herinneren. (lacht) Ik kan mij ook geen leven 
inbeelden zonder muziek, dat is altijd zo ge-
weest en zal altijd zo blijven.”

Ben je reeds bezig met nieuwe muzika-
le plannen die binnenkort op het voorplan 
zullen treden?

“Weldra komt er een nieuw album uit, 
Sons of the New World, en in december is het 
Vlaams Radio Koor ook van plan om een 
compositie van mij uit te voeren. Ik zou nog 
uren over mijn ideeën en plannen kunnen 
doorgaan, maar wees gerust, er staat nog heel 
wat op stapel.”

Hoe denk je dat het publiek zal reageren 
op je concerto?

“Ik hoop dat ze niet alleen verrast zullen 
zijn, maar ook emotioneel aangegrepen, want 
ik heb af en toe wel eens een nieuwe, muzi-
kaal afwijkende weg bewandeld waar ik zelf 
ook rotsvast in geloof. Als mensen achteraf 
het gevoel hebben dat het concerto een waar-
devolle betekenis heeft gehad en dat het hen 
emotioneel of muzikaal heeft geraakt, dan is 
dat een waardevol compliment. (glimlacht)”

Hartelijk bedankt voor het interview en 
succes met je première. ■

Foto: Stephan Vanfleteren

an-Sophie Fontaine

Bijna drie jaar na diens eerste pianoconcerto, presenteerde Jef Neve op vrijdag 12 oktober zijn nieuwste con-
certo aan een breed publiek. Verrassend is dat de veelzijdige pianovirtuoos in dit specifieke concert heel wat 
nieuwe muzikale wegen heeft bewandeld.

Jef Neve voltooit 
tweede pianoconcerto
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“Als kleuter voel-
de ik me steeds 

aangetrokken tot 
de piano”
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Het is al valavond wanneer een gehaaste 
Haider Al Timimi het volgestouwde Voor-
uit Café, onze plaats van afspraak, komt bin-
nenwaaien. De goed ingeduffelde jongeman 
begroet ons met een Gentse tongval en excu-
seert zich voor zijn laattijdigheid. “De repeti-
tie is nog maar eens uit de hand gelopen. Het 
is bijzonder hard werken om mijn nieuwste 
theaterstuk, Ich bin wie Du, klaar te stomen 
voor de première. Ik ben vandaag tijdens de 
repetitie zelfs gevallen. Vandaar dat ik nu op 
een ietwat vreemde manier op mijn stoel zit. 
Denk er maar geen vreemde dingen bij”, lacht 
Timimi.

Waarover gaat je theaterstuk?
“Ich bin wie Du vertelt het relaas van een 

Westerse man die gefascineerd is door de 
vrijgevochten Arabische zangeres Fairuz uit 
Libanon. Zijn fascinatie voor haar reikt zo 
ver dat hij een poging onderneemt om haar te 
worden, maar uiteindelijk draait zijn onder-
neming slechts uit op een mislukte imitatie. 
Je moet weten, Fairuz is een van de beroemd-
ste zangeressen van het Midden-Oosten en 
zij geniet ook internationale bekendheid. 
Weinigen weten zelfs dat deze geëmancipeer-
de, christelijke zangeres een van de muzikale 
muzen van Charles Aznavour was.”

Waarom koos je voor Fairuz?
“Zij is een vrouw die voor mij symbool 

staat voor wat de Arabische wereld de dag 
van vandaag is. Wanneer ik in haar ogen kijk, 
dan zie ik niet alleen de hele Arabische we-
reld, schoonheid en traditie, maar ook gebro-
kenheid. Vooral dat laatste aspect heeft me 
erg aangegrepen. Net als Fairuz is ook de hele 
Arabische wereld gebroken. Daarnaast is zij 
ook het toonbeeld voor het verlangen naar 
vrede in het Midden-Oosten. Ze is een geslo-

ten, sombere vrouw die heel traditioneel is en 
vasthoudt aan haar vaderland. Bijna tachtig 
procent van haar liederen gaat over Liba-
non. Daarbij moet je ook weten dat Libanon 
steeds te kampen heeft gehad met destructie. 
Een doorsnee Vlaming zal algauw het pejo-
ratieve etiket ‘nationalisme’ op haar liederen 
plakken, maar nationalisme hoeft niet per se 
altijd een vies woord te zijn. Zeker nu de Ara-
bische wereld gebroken is, heeft de bevolking 
er nood aan om toch opnieuw te geloven in 
het vaderland.”

In welk opzicht is de Arabische wereld 
‘gebroken’?

“Enige tijd geleden ben ik in het kader van 
een theaterproject naar Egypte getrokken 
en toen ik er arriveerde, was ik werkelijk ge-
choqueerd door de erbarmelijke omstandig-
heden ginds. Vooral de heersende armoede 
heeft me zwaar getroffen. In mijn verbeelding 
is dat een groen land met veel openheid en 
weinig hoofddoeken. Bovendien is Egypte op 
cultureel en artistiek vlak toch een belangrijk 
land in de hele Arabische wereld. Als je bij-
voorbeeld naar Egyptische films kijkt die uit 
de jaren 70 dateren, dan zie je op het scherm 
vrouwen in minirokken paraderen en man-
nen rondlopen in skinny flares.”

“Dat alles lijkt er nu niet meer aanwezig. 
Eens je op Egyptische bodem stapt, dan zie je 
dat de bevolking werkelijk gebroken is. Dat is 
confronterend. In die zin gaat het theaterstuk 
over tirannie van eigen bodem, over de religie 
die een extreme grip heeft op de mensen en 
steeds radicaler wordt. In tijden van oorlog 
trekken mensen ook naar de kerk omdat ze 
geen troost meer vinden bij elkaar. Hetzelfde 
gebeurt nu ook in de Arabische wereld. Er is 
zo weinig geloof in hun land en het politieke 
systeem. Vooral dat laatste is een bijzonder 

belangrijk gegeven. Vandaar dat de Arabi-
sche wereld opnieuw hoop moet krijgen en 
opnieuw moet kunnen geloven in het vader-
land.”

Wat is de allegorische interpretatie van 
het theaterstuk? Hoe verhoudt het hoofd-
personage zich ten opzichte van Fairuz? En 
wordt er via deze verhouding een idee ge-
evoceerd?

“Vanuit het Westen voel ik dat er een 
enorme drang is om een westers ideaal op 
te leggen, maar dat kan niet volgens mij. Het 
Westen moet geduldig omgaan met de Ara-
bische landen. Die landen moeten geleide-
lijk aan emanciperen en bereid zijn om een 
democratisch westers model te installeren, 
maar dat moet nog steeds kunnen gebeuren 
vanuit het eigen initiatief van de burgerbe-
volking. Men vergeet namelijk dat er nog 
heel wat tradities gelden in de Arabische we-
reld. Je kan niet zomaar in één keer een om-
wenteling veroorzaken. Dat idee zit vervat in 
de transformatie van mijn hoofdpersonage. 
Mijn hoofdpersonage tracht het over te ne-
men van de vrijgevochten Fairuz, waardoor 
hij niet meer wordt dan een foute imitatie 
van haar. Die westerse man staat symbool 
voor een mislukte poging tot assimilatie. Hij 
symboliseert de idee dat een te radicale po-
ging tot assimilatie van een Arabisch land 

an-Sophie Fontaine  & tine eeckelaert

Ich Bin 
Wie Du

Een cameltoe van een voorstelling



www.schamper.ugent.be Schamper 519          29

CULTUUR

aan westerse normen kan leiden tot een foute 
imitatie van het Westen.”

Hoelang ben je al actief bezig met 
theater en hoe is je interesse ervoor ge-
wekt?

“Ik ben eigenlijk als breakdancer be-
gonnen bij het multiculturele theater-, 
muziek- en danscollectief Union Suspec-
te. Later ben ik er artistiek lid geworden, 
maar alle voorstellingen die we bij Union 
Suspecte hebben gemaakt, waren voor-
stellingen die eigenlijk een montage wa-
ren van dans, muziek en theater. Vandaar 
dat ik ook heb kunnen proeven van het 
theater. Het is een extreem uit de hand 
gelopen hobby. Ik heb nooit een artistieke 
opleiding gevolgd.”

Het collectief wordt eind dit jaar ont-
bonden. Welke doelstellingen had dit 
gezelschap, en vooral, waarom stopt Union 
Suspecte ermee?

“Union Suspecte was een gezelschap dat 
geëngageerd theater afleverde. Wij hadden 
het over controversiële, multiculturele thema’s 
als discriminatie. We maakten veel jongeren-
projecten met stadsjongeren die te maken 
hadden met de sociale leefwereld. Ook ou-
deren waren welkom. Daarnaast hadden we 

ook professionele projecten. We waren eigen-
lijk met vier artistieke leden die steeds een 
voorkeur hadden voor een eigen thema. We 

zijn allemaal begonnen met een grote vuist 
en hadden het idee om België te veroveren. 
We hebben binnen het theaterlandschap be-
slist onze stem laten doorklinken, maar uit-
eindelijk hebben we de definitieve beslissing 
genomen om elk onze eigen artistieke paden 
te bewandelen. Union Suspecte stopt dan wel, 
maar de mensen stoppen niet.”

Zijn er nationale theatermakers waar 
je naar opkijkt? En welk theaterstuk werkt 
voor jou inspirerend?

“Frans Woyzeck, het allerlaatste theater-
stuk van de overleden theatermaker Eric De 
Volder, geniet mijn absolute voorkeur. Ik heb 
De Volder overigens die avond nog gezien, 
toen hij na de theaterpremière bloemen ont-
ving. Eén dag later las ik in de krant dat hij 
er niet meer was. Echt bevreemdend, want in 
mijn gedachten leeft hij nog verder.”

Waarom gaat jouw voorkeur net uit naar 
het theatrale oeuvre van De Volder?

“Vormelijk vond ik zijn oeuvre bijzonder 
spannend. Hij kon simpele, menselijke ver-
halen brengen in een taal die niet bevreem-
dend was. Hij maakte steevast gebruik van 
accenten, niet van een bevreemdende taal als 
het Algemeen Nederlands. Wat het theater 
meteen ook realistisch maakte, tijdens zijn 
voorstellingen kreeg je werkelijk het gevoel 
alsof je stond te luistervinken in een of an-
dere, typische bruine kroeg. Tegenover dat 
realistische aspect, goot hij zijn verhalen in 
een absurdistisch decor. Ik hou daar echt van. 
Soms moet je dingen tegenover elkaar plaat-
sen om de subtiliteiten en details aan de op-
pervlakte te brengen.”

Hoe sta je tegenover de besparingen 
in de culturele sector? Word je inder-
daad creatiever als je weinig middelen 
hebt?

“Het werd tijd! (lacht) Nee, dat is wel 
beangstigend voor een land als België. Ik 
zit nu in het dansgezelschap van de Bel-
gische danschoreografe Anne Teresa De 
Keersmaeker en er zijn enkele onwaar-
schijnlijke natuurtalenten bij dat gezel-
schap die geen doorgroeikansen krijgen 
omdat er gesnoeid wordt in de cultuur-
budgetten. Blindelings in een artistieke 
droom geloven wordt ook moeilijk als 
er geen financiële ondersteuning wordt 
voorzien.”

“Financiële middelen geven aan kun-
stenaars is een vorm van respect. Een 

land dat kunstenaars subsidieert, toont een 
vorm van respect. Je creatie wordt niet beïn-
vloed door het feit dat je een financiële on-
dersteuning ontvangt, maar je moet ook nog 
kunnen leven. Ik geloof er niet in dat je zon-
der middelen misschien beter werk zou kun-
nen maken. Of je nu ondersteuning ontvangt 
of niet, als kunstenaar leg je je ziel bloot en 
die ziel wordt niet beïnvloed door geld.” ■

“De Arabische 
wereld moet 

opnieuw hoop 
krijgen”
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Het was een prachtige herfstzondag toen België, overlopend van burgerzin en enthousiasme, 
voltallig naar de stembus trok. De meesten keerden, na het kleuren van de nodige bolletjes, 
even vrolijk weer huiswaarts als ze gekomen waren. Maar het liep niet overal van een leien 
dakje ...

U stemt toch ook?

michiel Geldof

Naast de traditionele problemen met stem-
computers, voor- en bijzitters die niet komen 
opdagen en de voorziene broodjes die niet 
volledig in de smaak vielen, was er nog een 
waslijst aan wantoestanden die de plaatselij-
ke besturen liever verborgen hielden voor Jan 
Modaal. Een greep uit het 
gamma.

De 71-jarige Ginette De 
Roeck brak op veertien ok-
tober in Ertvelde het Bel-
gisch record stemmen, ze 
verpulverde het vorige re-
cord met maar liefst drieën-
dertig minuten. “Niemand 
had me verteld dat we dit 
jaar op nen TV moesten 
stemmen. Bovendien had 
ik ook de volmacht voor 
mijn echtgenoot, André. 
Eigenlijk moest ik dus vier 
keer stemmen.” Ginette 
bracht uiteindelijk haar 
stemmen uit in vier uur 
en achtenveertig minuten. 
Proficiat, Ginette!

In Bèfve, provincie Luik, 
werd door het gemeentebestuur een stembus 
ingelegd. Burgemeester Smets: “Vanuit de 
bevolking kwam de vraag of het stemlokaal 
niet aan huis kon komen. Aangezien dat wet-
telijk jammer genoeg niet toegestaan is, kwa-
men we met een andere oplossing. Al onze 
inwoners werden opgepikt met een lijnbus 
— uiteraard op kosten van de gemeente. En-
kele inwoners zonder auto zouden anders een 
afstand van drie kilometer met de fiets moe-
ten overbruggen! Ik ben blij dat ze zich deze 

vermoeiende verplaatsing konden besparen.” 
Ondanks zijn tegemoetkoming werd Smets 
niet herverkozen.

Ook in Limburg waren er moeilijkheden. 
Het stemlokaal in Opitter werd maar liefst 
twee uur later dan normaal geopend. Het 

stadspersoneel dat de stemcomputers twee 
dagen op voorhand installeerde, had nagela-
ten ze aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 
Toen de voorzitter ‘s ochtends de stemcom-
puters wou testen bleek er echter geen elek-
triciteit in het schooltje te zijn. Dankzij een 
welgestelde, behulpzame buur en enkele rol-
len verlengdraad kon de stemming toch van 
start gaan.

In Lochristi, het ‘bloemendorp’ tussen 
Gent en Sint-Niklaas, stierf een 61-jarige 

man in het stemhokje. Officieel overleed de 
arme man aan een hartstilstand, maar vrien-
den van het slachtoffer komen nu met een 
heel ander verhaal. Naar verluidt betrof het 
een ultieme verkiezingsstunt van kandidaat-
gemeenteraadslid Dirk Verschelden, wiens 

sterkste programma-
punt het kerkhoven-
beleid van zijn geliefde 
dorp was. Verschelden 
draagt de zetel, die hij 
met 234 stemmen nipt 
veroverde, op aan zijn 
vriend Georges.

In het stemlokaal van 
Ledeberg dook een jong 
koppel op een onbe-
waakt moment samen in 
een stemhokje. Voorzit-
ter Wouter: “Na enkele 
momenten van algeme-
ne hilariteit in het stem-
lokaal wees één van de 
bijzitters me op het feit 
dat in het hokje waar de 
jongedame wel zeer en-
thousiast op ‘Frederik’ 

aan het stemmen was geen twee, maar wel 
vier voeten te zien waren. Als gevolg van de 
Kieswet, die ons de toegang tot de stemhokjes 
in alle omstandigheden verbiedt, konden wij 
echter niet ingrijpen. Het duurde maar liefst 
twintig minuten totdat het koppel, gelukkig 
proper aangekleed, het stemhokje verliet. De 
stemmen van beide personen werden ongel-
dig verklaard wegens het niet geheimhouden 
van de stemming.” ■
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