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Jaargang 36 // om de twee weken tijdens het academiejaar // Cover: Simon wardenier

Zesdaagse
van gent
bezetting van
Gravensteen
en ander gezeik

UGENT

Edito
Vorige week werd ‘De Slag om het Gravensteen’ herdacht.
De grootste studentengrap aller tijden. Omdat de pintjes duurder werden en de politie een minder extravagant hoofddeksel
wilde aannemen, werd het Gravensteen urenlang bezet. De lolbroeken schopten het tot mijn grote verbazing vrij ver in het
leven. Een van hen promoveerde later zelfs tot federaal parlementslid.
Ik herinner mij een verhaal dat mijn papa, die in Brussel
studeerde, vaak vertelde. Zijn vereniging ontvoerde destijds
Manneken Pis. Na geheime onderhandelingen gaven ze het
lekkende brons terug en het geheel werd geklasseerd als studentengrap. De verhalen maken mij wat melancholisch. Is het
anno 2012 nog wel mogelijk om zo’n stunt uit te halen? Ik kan
me de laatste kotfuif niet meer herinneren die niet rond twee
uur ’s nachts verstoord werd door een koppel agenten die de
stekker er vakkundig uittrokken. En wij dan altijd braaf afdruipen.
De woordvoerder van de politie tot wie ik mijn vraag richtte, verzekerde mij van wel. Mits de nodige afspraken met het
stadsbestuur, de politie en brandweer gemaakt worden, is alles
mogelijk.“ De veiligheid van zowel bevolking als deelnemers
staat namelijk voorop.”
Shame on me, voor een wat anarchistische protestactie
vraag je natuurlijk geen toestemming aan de gevestigde autoriteiten. De vraag blijft me kwellen: kun je als student je nek
nog uitsteken voor een groots opgezette studentengrap? Zou
zoiets vandaag nog met de mantel der liefde bedekt worden, of
bedelft het stadsbestuur je onder GAS-boetes?
En dan nog. Hoe makkelijk vind je na dat soort speelse uitspattingen nog een job? Hoe zwaar tilt een werkgever aan de
hits die hij op Google zal vinden? Pas je nog binnen het profiel
van een bedrijf dat, hoewel het een sociale peet op prijs stelt,
toch ook geen rebel in huis wil halen? Je zou het bedrijf nog op
kosten kunnen jagen met al je zotte fratsen.
Zowel universiteit als stad gaan dezer dagen prat op een
vlotte samenwerking met de studenten. Alles gebeurt in overleg. Alles is bespreekbaar, maar bij elke farce wordt een opening tot spontaniteit vakkundig dichtgemetseld.
Begrijp me niet verkeerd. Ik wil zeker niet terug naar een
tijd waarin elk respect tussen studenten en overheid ontbrak,
maar zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen
zijn? Het zou sterkere verhalen opleveren, zoveel is zeker. ■
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kort
Zoals u weet, daal ik elk jaar neer uit de
hemel om alle brave kinderen te belonen met
lekkers en speelgoed. Dat kost me enorm veel
moeite, en toch zal ik nooit dezelfde waardering krijgen als die faker van een Sinterklaas.
Het leek me dan ook een goed idee mijn horizon te verbreden en het gezelschap op te zoeken van een oudere generatie: de studenten.
Nadat Piet onze ezel had gezadeld, liet ik
hem naarstig mijn mooiste schoentjes opblinken. ’s Avonds gingen we bierbowlen (20/11)
met Filologica, de ideale activiteit om alle
frustraties even van me af te schudden. Dat
dacht ik althans. Aangekomen bij de trabla
werd ik luidkeels begroet met ‘Sinterklaas!’
en een reeks sinterklaasliedjes, waarna ik
alle blije gezichtjes moest teleurstellen. “Niet
wanhopen, Sint”, zei Piet. “Morgen gaan we
naar de discocantus (21/11) van de Vlaamse Technische Kring, daar zullen we zonder
twijfel meer succes hebben.”
De pintjes en nic-nac’jes van de vorige
avond waren me niet goed bevallen, dus ging
Piet alleen naar de cantus. Twee uur later
kwam hij echter al terug aankloppen, met
een blauw oog en een scheur in z’n pofbroek.
Tussen zijn gemompel verstond ik dat hij het
op weg naar de Salamander aan de stok had
gekregen met enkele jongens van WiNA. “Zo
maken we ons niet populair, Piet. Morgen is
er een verbroederingscantus (22/11) van de
Gentse Biologische Kring en WiNA. We zullen er samen naartoe gaan met genoeg chocolade en marsepein om onze eer te redden.”
Zo gezegd, zo gedaan. Piet wist de strijdbijl te begraven met de WiNA-jongens en
we werden uitgenodigd op de familiecantus
(23/11) van Chemica. De warme familiesfeer
gemixt met liters bier was ideaal om de jongeren aan mijn kant te krijgen.
Maandagavond stapten we door de Overpoort op zoek naar een nieuw avontuur. Daar
ontmoetten we wat leden van de NSV! die
wilden dat we hen vergezelden tijdens hun
clubavond (26/11), en tegen zulke brave jongens durfde ik uiteraard geen nee te zeggen.
Zwarte Piet ging echter liever naar de Disneyfuif (26/11) van de Kring Moraal en Filosofie.
De volgende dag stonden er twee activiteiten op onze agenda. We startten met de Marokkaanse avond (27/11) van ’t Zal Wel Gaan
waar we konden genieten van pijpen en thee.
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Martinus van Tours

Later op de avond zakten we door op de verkleedcantus (27/11) van Dentalia, waar we
nagenoeg de eerste prijs wonnen. Enkele aanwezige leden van de Kunsthistorische Kring
spoorden ons aan om donderdag mee te gaan
op daguitstap naar de kerstmarkt van Keulen (29/11), maar die uitnodiging heb ik jammer genoeg moeten afslaan. Ik moest immers

nog op zoek naar een fancy mijter voor het
galabal (30/11) van de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Daar merkte ik dat mijn inspanningen van de voorbije dagen eindelijk
hun vruchten hadden afgeworpen. Ik stapte
de Cocteau binnen en werd verwelkomd met
een meerstemmig ‘Sint-Maarten!’. ■
door Stefaan Glorieux
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sAMENWONEN = BETALEN
Vanaf volgend academiejaar
zullen studenten die samen
een gezinswoning huren
daarop een tweede verblijfsbelasting moeten betalen. Dat
heeft de nieuwe Gentse coalitie beslist. door Tobe Steel
Vorige week presenteerden sp.a, Groen en
Open VLD het Gentse bestuursakkoord voor
de komende zes jaar. Daarin staat te lezen dat
eengezinswoningen voorbehouden moeten
worden voor gezinnen en niet voor studenten. Er zal blijvend ingezet worden op controles. Tot zover niets nieuws. Alle partijen
engageerden zich vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober al om iets te doen
aan de 7000 studenten die nu 2800 gezinswoningen inpikken en zo schaarste creëren op
de woningmarkt voor jonge gezinnen. Van
een belasting was tot nu toe nooit sprake. Een
maand geleden suste de schepen van Studentenaangelegenheden, Rudy Coddens (sp.a)
nog in een interview met Schamper: “We gaan
niet radicaal zijn en vooral daar aanpakken
waar er problemen zijn. Als samenwonende
studenten hun manieren houden zal dat geen
topprioriteit zijn. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.”
Wat nu op tafel ligt, schetst een heel ander
beeld. Studenten die samen een gezinswoning
huren, maar nog thuis gedomicilieerd staan,
zullen een tweede verblijfsbelasting in Gent
moeten betalen. Het huidige bedrag van die
belasting — die ook op buitenverblijven van
toepassing is — bedraagt 600 euro per jaar.

Sociaal onaangepaste jongens die samenwonen
Het is nog onduidelijk of hetzelfde tarief ook
voor studenten gehanteerd zal worden.
In Leuven is sinds begin dit jaar eenzelfde
regeling van kracht, met dat verschil dat het
daar de huiseigenaar is die de belasting betaalt. Bovendien worden Leuvense eigenaars
die aan studenten verhuren gespaard. Zij betalen slechts een tweede verblijfsbelasting
van 75 in plaats van 650 euro. Als de hurende
student een beurs krijgt, vermindert het bedrag zelfs tot 35 euro per jaar.
In het bestuursakkoord van de kersverse
Gentse coalitie wordt de nieuwe taks nog
voorzichtig geformuleerd: “We gaan na of de
tweede verblijfsbelasting ook kan worden toegepast op studenten die in gezinswoningen in
plaats van in studentenkamers wonen.”
Op het kabinet van de Gentse schepen van
Wonen, Tom Balthazar (sp.a), valt echter te
horen dat de belasting er sowieso komt. De
omzichtige omschrijving heeft enkel tot doel

Onderwijskort: SUCCES

tost De kersverse Nederlandse regering
Rutte II tast diep in de buidel van de toekomstige studenten. Het is tenslotte crisis
en iedereen zal daar de gevolgen van moeten dragen. Momenteel hebben nog een half
miljoen Nederlandse studenten recht op een
basisbeurs. Het gaat om een aanzienlijk bedrag van 266 euro per maand voor een kotstudent en 96 euro voor een thuiswonende.
Vanaf september 2014 is het echter gedaan
met de pret. Het paarse kabinet wil de basisbeurs vervangen door een lening, die de stu-
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denten na hun studies moeten terugbetalen
tegen een lage rente.
Nederlanders lenen nu al massaal om hun
hogere studies te kunnen financieren. De gemiddelde studieschuld bedraagt er ongeveer
14 500 euro per schuldaflosser. Een kleine rekensom: een student die bovenop die 14 500
euro nog eens vier jaar lang maandelijks 266
euro zal lenen, studeert af met een financiële
handicap van meer dan 27 000 euro, rente
niet meegerekend.
Om de ellende compleet te maken, kunnen Nederlandse studenten vanaf 2016 ook

om ruimte te laten voor de specifieke invulling van de nieuwe taks. Balthazars woordvoerder en kabinetschef Alain Tack zegt
daarover: “De bedoeling is om de belasting
voor studenten in gezinswoningen in te voeren in 2013-2014. We gaan er snel werk van
maken. In de tussentijd zal op politiek niveau
nog een akkoord gezocht moeten worden
over het precieze bedrag van de belasting en
de verdere uitwerking ervan. Ook moet worden nagegaan of we ons binnen een juridisch
kader aan bepaalde minima of maxima moeten houden.”
Ondertussen wil het stadsbestuur blijven
inzetten op extra huisvesting voor studenten,
om de krapte op de kotenmarkt tegen te gaan.
Binnen een studentenhuisvestingsplan zal
verder gewerkt worden aan samenwerkingsovereenkomsten met private investeerders
om een voldoende aanbod studentenhuisvesting te garanderen. ■

niet langer gratis gebruik maken van het
openbaar vervoer. In plaats van de gratis
openbaarvervoerkaart komt een reductiekaart, die studenten 40 % korting geeft.
Toch is er ook een lichtpuntje. De nieuwe
Nederlandse regering schaft na felle tegenstand de langstudeerboete af. Die zou vanaf
dit academiejaar een verhoogd inschrijvingsgeld betekenen van 3000 euro voor wie meer
dan een jaar studievertraging opliep. Zij die
al betaalden, krijgen hun geld teruggestort.
We wensen de Nederlandse studenten succes
met hun nieuwe regering. ■
Schamper 521
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Ze zijn toch zo
overlastig, die studenten
Gent is naast studentenstad ook een bruisende grootstad, waar jonge dertigers zich met hun pasverworven
kroost durven te vestigen. Dat samenleven vereist logischerwijs een beleid om een teveel aan overlast te vermijden. Hier en daar neemt dat beleid jammer genoeg een gedaante aan dat door veel studenten als onredelijk
wordt ervaren. door Joost Depotter en Tine Eeckelaert
Yucca tijdelijk dicht
De opgelegde tijdelijke sluiting van de
Yucca, het laatste café in Gent dat nog door
studenten wordt uitgebaat, is daar een eerste
voorbeeld van. Van donderdag vijftien november tot en met woensdag eenentwintig
november blijft het café onherroepelijk dicht:
bevel van de burgemeester. In een reactie
hierop merkte de Gentse horecacoach Bart
Inghelbrecht fijntjes op dat een danscafé in
het betreffende pand op termijn misschien
moeilijk houdbaar blijft en de Vlaamse Economische Kring (VEK) misschien beter uitkijkt naar een alternatieve locatie; de dienst
Economie beschikt over een uitgebreide databank en zou hen daar zeker in ondersteunen.

In de wandelgangen horen we dat de tijdelijke sluiting er eigenlijk komt naar aanleiding van de klachten, die zich gedurende
jaren hebben opgestapeld en zeker niet alleen
de schuld zijn van het huidige bestuur. Na een
wat turbulente opening van het academiejaar
is het rond de kroeg behoorlijk gekalmeerd
en de laatste klachten dateren alweer van even
geleden. De kans is dus reëel dat de Yucca er
zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt.
Studenten reageren over het algemeen
vol onbegrip op het nieuws van de tijdelijke
sluiting. Het stoot hen tegen de borst dat een
kleine groep omwonenden dergelijke maatregelen kan afdwingen. Het VEK-bestuur besloot er het beste van te maken. Donderdag
klokslag twaalf wordt de Yucca ludiek heropend onder begeleiding van een akoestische

gitaar en het zachte geschuifel van een paar
barkrukken. Hopelijk kent de gitarist de akkoorden van Simon and Garfunkel.

Lustige Slurfers
Een ander probleem waar de politie momenteel erg hard tegen optreedt zijn wildplassers. Door de werken aan het Stalhof, een
zijstraat van de Overpoort, is het openbare
urinoir daar momenteel verdwenen, met een
belachelijk hoog aantal wildplassers tot gevolg. Hoewel hier toch wel enigszins verzachtende omstandigheden ingeroepen kunnen
worden, krijgt elke lustige plasser een GASboete van zestig euro aan zijn/haar broek.
Volgens Manuel Mugica Gonzales,
woordvoerder voor de Gentse politie is dit

Twee meisjes op je dorpel
Sommigen zien wildplassen niet zozeer als hinderlijke overlast, maar verheffen het zowaar tot een, zij het
wat anarchistische, kunstvorm. Sandra en Siska, twee kokette meisjes, vertellen honderduit:
JD Sandra: “Ik heb op mijn kot een
kaart hangen waar we de plaatsen waar
we wildgeplast hebben op aanvlaggen.
De meest openbare plaatsen, waar de
kans om betrapt te worden groter is, leveren meer punten op. We begrijpen elkaar daar wel in.”
Siska: “We zijn daarmee begonnen na
een feestje in de ‘Vijf voor Twaalf ’; het
toilet was daar betalend en die kost wilden we liever vermijden. We zijn toen
in een zijstraat van de Graslei geweest
en werden bijna betrapt. Wildplassen is
eigenlijk iets dat ik altijd al heb gedaan:
onder de brug op fuiven in de Vooruit
of tussen twee auto’s op de Gentse Feesten. Op de Gentse Feesten is dat niet zo
uitzonderlijk, iedereen doet het. De eer-
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ste keer dat ik wildkakte, werd ik betrapt
door een gozer op een tractor.”
Sandra: “Wanneer we op een meer
iconische plaats hebben geplast, dan
sturen we een sms naar elkaar. Toen ik
onlangs een berichtje kreeg van Siska
met daarin enkel de tekst ‘Paddenhoek’
wist ik meteen hoe laat het was, grappig
toch!
Dergelijke iconische pipispots van
de meisjes zijn onder andere: voor de
deur van de balzaal van de Vooruit, in
het fonteintje op het plein voor ‘Le Pain
Quotidien’, tegen het venster van de
rechtencafetaria en hét bravourestuk:
naast de draaideur van de Zuidbib.”
Siska:”Wildplassen als meisje is niet
zo eenvoudig, je moet er de nodige vaar-

digheden voor in huis hebben. Zo moet
je bijvoorbeeld rekening houden met
de wind, de helling van het oppervlak
waarop je plast, je afwijking naar links of
rechts en het terugspetteren van de ondergrond: kasseien worden ten strengste
afgeraden.”
Wat vinden ze dan van de hoge GASboetes die momenteel op wildplassen
staan?
Sandra: “Goh ja, eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je niet betrapt wordt.
Wat wij doen is zeker geen protestactie,
maar er is echt wel nog steeds een tekort
aan openbare toiletten voor vrouwen in
Gent.”
Sandra en Siska zijn schuilnamen. ■
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een bewuste keuze: “Wildplassen wordt als
zeer hinderlijk ervaren door de bewoners.
Vandaar dat dit één van onze prioriteiten is.
Eigenlijk hanteren we een beleid van nultolerantie. Er blijft natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om in verweer te gaan. Uiteraard
proberen wij alles met de nodige redelijkheid te benaderen, maar wildplassen kan je
niet meer beschouwen als kattenkwaad. Het
is enorm vervelend voor de buurtbewoners,
vandaar dat we daar hard tegen optreden.”
Gevaar voor Mechelse situaties is er niet,
vertelt de woordvoerder: “We kunnen niet
spreken over andere besturen, maar in Gent
zijn daar heel goeie afspraken rond gemaakt.
De prioriteiten die wij leggen zijn diegene die
het meeste irritatie veroorzaken bij de mensen zoals wildplassen, sluikstorten, wildplakken en nachtlawaai. Zaken als een broodje
eten op de trappen van de kerk staan bij ons
niet op de lijst.”
Studentenbeheerder Jochen Merlier heeft
dit probleem aangekaart bij het stadsbestuur
dat hem heeft beloofd een tijdelijk toilet te
plaatsen ter vervanging. Hij begrijpt wel dat
er vrij hard wordt opgetreden tegen wildplassers: ook vanuit de Homeraad van Home Fabiola ontving hij hier al een klacht over.

www.schamper.ugent.be

Enerverende stroompannes
De grootste ergernis bij de Gentse studenten is momenteel het decibelalarm in
de grote podiumzaal van de Therminal. Telkens het geluid er de negentig decibel overschrijdt, valt alle elektriciteit uit. Dit leidt
tot echt onbillijke situaties. “Het is toch niet
meer serieus dat elke goal bij een voetbalmatch leidt tot een algemene stroomonderbreking”, klaagt een student. “De Therminal
ligt zo afgelegen, het is toch absurd dat hier
zo’n streng geluidsalarm hangt.”
Absurd, maar waar. Het strenge alarm
kwam er naar aanleiding van een reeks
klachten. Klachten die, zo werd ons meermaals verteld, hun oorsprong vonden bij een
aantal chagrijnige eigenaars met bijzonder
lange armen binnen het stads- en universiteitsbestuur.
Ondertussen wordt wel naar een oplossing gezocht, zo vertelt Jochen ons: “Een veel
eerlijker systeem zou bijvoorbeeld een alarm
zijn dat meet op basis van gemiddelden en
niet meer tilt slaat bij elke piek, dan zal hier
hopelijk opnieuw een quiz georganiseerd
kunnen worden waarop de powerpoint-presentatie geen achttal keer uitvalt.” ■

De gele lijn tussen kunst en overlast.
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Zes dagen
rondjes rijden

Zesdaagse van Gent, hoogmis van het baanwielrennen
Van 20 tot en met 25 november zullen homo’s een andere plaats moeten zoeken voor hun nachtelijke avontuurtjes. Het Citadelpark wordt immers de ganse week overstelpt door wielerliefhebbers. In ’t Kuipke — pal in het Gentse stadspark — heeft dan de 90ste editie van de Zesdaagse
van Gent plaats. Iljo Keisse en Patrick Sercu, beiden ex-winnaars, hebben een speciale band
met hun Zesdaagse. door Karel Ronse
Maar eerst: een spoedcursus baanwielrennen voor wie minder in sport geïnteresseerd
is. Tijdens een Zesdaagse nemen baanwielrenners het per twee tegen elkaar op gedurende, jawel, zes dagen. Ze doen dit op een
overdekte ovalen piste met een helling van
ongeveer 33° in de bochten, ook wel een velodroom genoemd. Het koppel dat na zes dagen het grootste aantal ronden heeft gereden,
wint. Er zijn meestal vier verschillende disciplines, waarvan de dernywedstrijd ongetwijfeld de meest spectaculaire is. Hierbij neemt
een dernyrijder op een brommertje de renner
op sleeptouw, die zijn gangmaker niet mag
lossen. Basiskennis pisterijden, check.

Achtentachtig
Zoek het palmares van Patrick Sercu
(68) op en het wordt je groen en geel voor
de ogen. Samen met Vlaamse wielerlegendes
als Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck en
Freddy Maertens schreef hij tussen 1964 en
1983 maar liefst 88 Zesdaagsen op zijn naam.
Momenteel is hij sportief organisator van de
Zesdaagse van Gent, die hij zelf elf keer won.
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Daarmee is hij trouwens nog steeds recordhouder wat betreft het aantal eindoverwinningen. “Ik ben er al bij hier in Gent sinds
1965. Eerst achttien jaar als coureur en vanaf
dan ononderbroken als wedstrijdleider. Da’s
een beetje mijn leven eigenlijk”, zegt Sercu,
afkomstig uit de thuishaven van Flip Kowlier
(Izegem), in een sappig West-Vlaams accent.
“Ik hou me enkel bezig met het sportieve aspect. Renners aanvaarden, het programma
opmaken, enzovoort. De praktische organisatie gebeurt door een managementbureau.”

Antieke stoelen
Er moet volgens Sercu wel nog wat gebeuren aan de infrastructuur. “Vorig jaar is het
buitendak van ’t Kuipke vernieuwd, dit jaar
het plafond. Maar er is nog veel werk. De
stoeltjes bijvoorbeeld staan er al sinds ’65,
dat zegt genoeg. Die zijn bijna antiek.” Tegenwoordig wordt de Gentse velodroom ook gebruikt voor allerhande evenementen die vaak
niets met koers te maken hebben.
“Vroeger waren in België nog drie Zesdaagsen per jaar: Gent, Antwerpen en Brus-

sel. Gent was toen het kleine broertje, maar
is nu wel als enige overgebleven”, zegt Sercu
trots. Baanwielrennen is steeds minder populair, vooral in het buitenland. “Surtout in
Duitsland, daar is het hele wielrennen in crisis. Bartko (Duitse baanwielrenner, vaak samen gereden met Iljo Keisse, n.v.d.r.) is al 37,
die jongen zijn tijd is ook voorbij.” Over de
nieuwe generatie Belgische pisterijders is Sercu wel enthousiast. “Dit jaar staan 10 landgenoten aan de start, wat toch wel veel is. Onder
hen ook wereldkampioenen Kenny De Ketele
en Gijs Van Hoecke. De Ketele gaat al enkele
jaren mee, maar van Van Hoecke mogen we
zeker nog mooie dingen verwachten”, vertelt
Sercu.

Technisch baantje
De erelijst van Iljo Keisse (29) is iets minder lang dan die van Sercu, maar daar kan
nog verandering in komen. Keisse gaat deze
week samen met de Australiër Glenn O’Shea
op zoek naar zijn zesde overwinning in ’t
Kuipke. De ‘Tom Boonen van het baanwielrennen’ werd vier jaar geleden betrapt op het
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maar ik ben ziek geworden, een serieuze
bronchitis. Dus heb ik meer dan een week
moeten rusten, wat niet echt bevorderlijk was
voor de moraal en de fysiek. Nu heb ik toch
al wat intensief kunnen trainen op de piste,
afgewisseld met duurtrainingen op de weg.”

De Karper
Sinds 2009 koerst Keisse bij Omega Pharma – Quick-Step, zij aan zij met Boonen (en
volgend jaar ook Mark Cavendish) en andere
toppers. Met de zevende etappe van de Ronde
van Turkije behaalde hij eind april zijn eerste
grote overwinning. Hij is van plan zich meer
en meer te focussen op het wegwielrennen.
“Dit jaar heb ik een volledig wegprogramma

gereden, op de Ronde van Vlaanderen na. Dat
is me zeer goed bevallen. In mijn hoofd was
het de bedoeling de overstap naar de weg al
in 2008 te maken, maar zoals je wel weet, is
daar van alles tussengekomen (dopingperikelen, n.v.d.r.). De komende jaren leg ik me volledig toe op de weg, in de winter zal ik wel
nog enkele zesdaagsen rijden.”
“Of ik tijdens de Zesdaagse eens passeer
in De Karper (het café van zijn vader op de
hoek van de Kortrijksesteenweg en de IJzerlaan, n.v.d.r.)? Nee, deze week focus ik me op
koersen, eten en slapen. Zondagavond, wanneer de wedstrijd gedaan is, ga ik zeker wel
eens langs. Dan staan heel wat enthousiaste
supporters me op te wachten.” ■

Foto: Steven Van Eeghem

gebruik van doping. Het begin van een donkere periode. Hij werd onder meer vrijgesproken door de Belgische wielerbond, wat
later door het TAS ongedaan werd gemaakt.
Daardoor kon hij in 2010 wel in Gent starten
én winnen, maar in 2011 kreeg hij een startverbod. Dat is nu allemaal achter de rug en
het Gentse publiek popelt om zijn poulain
weer in de armen te kunnen sluiten.
Onlangs nog won hij de Vierdaagse van
Grenoble, wat hem tot een van de kanshebbers voor de eindoverwinning in Gent
maakt. “Alles is afhankelijk van de conditie
en de concurrentie. Maar ik ben VDB (Frank
Vandenbroucke, veelbesproken wielergod die
in 2009 overleed aan een longembolie, n.v.d.r.)
niet, die vooraf kon zeggen dat hij zou winnen en waar hij zou wegrijden.”
De wielerpiste in ’t Kuipke is kleiner dan
de meeste andere pistes. Dat beaamt Keisse:
“Het is een heel technisch baantje. Het is een
heel andere beleving, zowel voor de renners
als voor de supporters.” En dat publiek maakt
het voor hem nog specialer. “Het is zalig om
hier als Gentenaar te rijden. Het publiek
schreeuwt ons echt vooruit. De buitenlanders
zijn daar niet allemaal zo zot van (lacht).”

Joop Zijlaard
Even was er sprake dat Keisse met tourwinnaar Bradley Wiggins een koppel zou
vormen. Die deal is enkele weken geleden
afgesprongen. “Zijn prijs paste niet meteen
in het budget van de Zesdaagse. Het zou wel
super geweest zijn om met hem te mogen rijden. Maar ’t Kuipke zit toch vol, met of zonder Wiggins.”
De derny is het favoriete onderdeel van
Keisse. Hij benadrukt het belang van een goede gangmaker. “Hij moet perfect weten hoe
diep een renner kan gaan. Als je hem moet
roepen om te vertragen, mag je de overwinning al op je buik schrijven. Een van de besten
waar ik meteen aan denk is Joop Zijlaard.”
Het is de laatste keer dat Zijlaard, legendarische dernyrijder, in Gent rijdt. “De sfeer zit
er meteen in als Zijlaard op zijn derny kruipt.
Hopelijk vermindert dat enthousiasme niet
als hij er niet meer bij is. Maar er zijn nieuwe
Zijlaards op komst, dus ik denk van niet.” Tijdens de derny kunnen snelheden tot 70 km/u
gehaald worden. Keisse legt uit: “Als je zo snel
rijdt, wordt de druk op je lichaam immens
groot, zeker op zo’n kleine baan hier in Gent.
Dan kan je gewoon niet meer comfortabel op
je fiets zitten.”
De voorbereiding van Keisse liep niet van
een leien dakje. “Normaal gezien ging ik na
Grenoble naar Spanje gaan om te trainen,
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De slag om het Gravensteen
Vier frank voor een pint. Meer aanleiding hadden studenten drieënzestig jaar geleden niet nodig
om urenlang het Gravensteen bezet te houden tegenover politie en rijkswacht. Een bravourestuk
dat sindsdien elk jaar gepast wordt herdacht. door Hannah Van den Bossche en Wouter De Rycke

Vier frank voor een pint
In 1949 waagde men het om de kleur van
de politie-kepies te veranderen. De traditionele blinkend witte politiehelmen zouden
plaats moeten ruimen voor blauwe kepies.
Een ware ramp. Dat zou betekenen dat politieagenten nauwelijks meer te onderscheiden
zouden zijn van postbodes of taxichauffeurs.
Stel u voor, beste student anno 2012, dat u
een broodje zit te eten op de trappen van de
Sint-Pieterskerk en bij elke passerende facteur de schrik je om het hart slaat, omdat je
je zakgeld van de maand al in rook ziet opgaan? Want inderdaad, eten op de trappen
van een kerk is tegenwoordig goed voor een
indrukwekkende GAS-boete. De blauwe politie-kepies waren echter niet het ergste. Men
had het ook gewaagd om de bierprijs van drie
frank naar vier frank op te trekken. Voor de
studenten die na het middelbaar zwoeren
nooit meer aan wiskunde te doen: wie toen
een budget van twaalf frank had, zou hierdoor nog maar drie pintjes kunnen drinken,
in plaats van vier. Een schande voor de gene-
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ratie die net een wereldoorlog en een bezetting overleefd had.
Of de betrokken studenten werkelijk een
geldig excuus nodig hadden, valt te betwijfelen, maar in ieder geval deed op de ochtend
van 16 november een mysterieus pamflet de
ronde in de auditoria. In het pamflet werden medestudenten uitgenodigd voor een
grootse studentengrap. De studenten werden
opgeroepen om individueel tussen 14u30 en
15u10 het Gravensteen binnen te gaan en
“munitie van alle slag” binnen te smokkelen.
“Brengt desnoods ook uw boterhammen mee.”
Rond 14u30 kwam het plan in werking.
De wachter werd in zijn wachtershokje opgesloten, een stootkar vol overrijp fruit werd
binnengereden en de poort werd gebarricadeerd. Het eerste uur van de bezetting verliep
erg rustig, waarbij de studenten op de kantelen met hun bordjes vol slogans zwaaiden.
Leuzen als “Uylenspieghel is nog niet dood”
en “Bier aan drie frank de pot” weergalmden
door de straten. Even vreesden de bezetters
voor een mislukking toen plots als bij wonder
toch twee moedige wijkagenten op het Sint-

Veerleplein verschenen. Eén welgemikt stuk
fruit later bleek die vrees ongegrond. De start
van twee uur real life Angry Fruit! Een massa
volk stroomde op het Sint-Veerleplein toe en
lachte met de politie die zich geen raad wist
tegen het rondvliegend fruit, de eieren en de
boterhammen. De brandweer werd erbij gehaald, maar ook deze lieden konden met hun
waterstralen weinig beginnen.
Tot de brandweer aan hun nieuwste speeltje, de Metz-ladder, dacht. De politie slaagde er zo in het Gravensteen te betreden en
werkte hun frustraties over hun besmeurde
spiksplinternieuwe blauwe kepies met wapenstokken op enkele studenten uit. Twee
studenten slaagden erin te ontsnappen, de ene
à la Indiana Jones, de andere veinsde epilepsie
en vond een sympathiserende dokter. De overige studenten werden naar het commissariaat gebracht en riskeerden rechtsvervolging.
Onder druk van de enorme persbelangstelling — de grap haalde zelfs de New York Herald — en het Gentse publiek, dat er wel de
humor van in zag, werden de studenten één
voor één vrijgelaten.

Illustratie: Collectie Universiteitsarchief Gent

“Ze zullen mogen kuisen morgen!” De
hoofdschuddende receptioniste van het Gravensteen hield het nuchter toen om haar heen
de commilitones en prosenioren druppelsgewijs de burcht verlieten. In de uren daarvoor
was de Gentse feodale trots voor de drieënzestigste maal in evenveel jaar volgestroomd
voor de jaarlijkse herdenking van de ‘grootste
studentengrap aller tijden’, de zogenaamde
Gravensteenfeesten. Met de onthulling van
een gedenkpaneel, een resem speeches en een
symbolische herbezetting van de slotmuren
bracht de huidige generatie studenten luidruchtig hulde aan een bijzondere studentikoze traditie die zijn oorsprong vindt in de
woelige jaren van vlak na den oorlog. Zevenhonderd jaar nadat de Graaf van Vlaanderen
er voor het laatst hof hield en zes decennia
nadat de bierprijs in Gent op ongehoorde
wijze van drie naar vier frank werd opgetrokken, vloeide het roodbruine gerstenat eens te
meer rijkelijk van de kantelen naar beneden.
Une petite tranche d’histoire.

www.schamper.ugent.be

Foto: Basel Zobieda

UGENT

Omvergeduwde tramstellen
Sindsdien herdenken de Gentse studenten met de hulp van rijkelijke hoeveelheden
vloeibaar goud iedere november hetgeen in
de volksmond als de ‘slag om het Gravensteen’ bekend kwam te staan. Ook rector
Paul Van Cauwenberge mijmerde in zijn
openingstoespraak terug naar de tijd toen hij
als derdejaars geneeskunde in ’69 de twintigste bezetting van het Gravensteen meemaakte. “Toen was dat
nog een echte veldslag. De politie had, in tegenstelling tot nu,
maar weinig respect voor de studenten. Een gevoel dat overigens
wederzijds was. Het liep er volledig uit de hand. Tramtoestellen werden uit de sporen gelicht
en auto’s werden omvergeduwd.
Een echte ervaring. Tegenwoordig gaan politie en studenten gelukkig wat
vriendschappelijker met elkaar om, maar de
feesten zijn nog steeds even luidruchtig en
studentikoos”, aldus de rector. Instemmend
gejoel vanuit het publiek.
Na de openingswoorden van Van Cauwenberge volgde nog een korte filmprojectie met
authentieke beelden van de originele belegering. Het gros van de namiddag werd echter
in beslag genomen door speeches allerhande
van mensen van het Seniorenkonvent (SK),
een overkoepelend orgaan voor streek-, hogeschool- en caféclubs. Een van de SK-sprekers
formuleerde het als volgt: “Dit is een hoogdag
voor het SK. We voelen ons elitair vandaag,
want we mogen vanop een verhoog de me-

nigte toespreken.” De coherentie was soms
ver te zoeken, hoewel het enthousiasme één
en ander compenseerde. De onderwerpen
varieerden van lof over de studentenvriendelijkheid van de huidige rector (publiek:
“Jeuhj!”), lof over de Gravensteenfeesten zelf
(“Jeuhj!”), lof over de nieuwe studentencodex
(“Jeuhj!”), lof over de schoonmoeder van Jelle
die er niet bij kon zijn (“Jeuhj”) en de gebruikelijke sneer naar het K.V.H.V., dat buiten

Oerwoud in Gent
Bijzonder aan deze editie was de onthulling van een permanent herdenkingspaneel
aan de ingang van het Gravensteen. Er zou er
ooit al ééntje gehangen hebben, maar dat verdween op mysterieuze wijze. Enkel een paar
foto’s bewijzen nog dat het ooit heeft bestaan.
Twee jaar geleden werd het initiatief tot een
permanent aandenken opgestart, maar het
Gentse bestuur was niet voor het idee
gewonnen. Doreen Gaublomme,
directrice historische huizen Gent,
verklaart de oorspronkelijke weigering: “We zeiden toen resoluut neen,
omdat we vonden dat er daar al een
oerwoud aan plakkaten was en we
een gedenkbordje eigenlijk een zeer
oubollig gegeven vonden.” Maar dat
was buiten Gert Van Dyck gerekend,
die overtuigend pleitte voor de sterkte
van het verhaal van de oorspronkelijke bezetting. “Daarmee had hij wel mijn zwakke plek
gevonden. Er werd uiteindelijk een compromis gesloten. Er zou geen herdenkingsbordje komen, maar wel een herdenkingspaneel
waarop in enkele zinnen de oorspronkelijke
bezetting wordt toegelicht.” Zo gezegd, zo
gedaan. Iets waarop de aanwezigen in de ridderzaal uiteraard dienden te klinken. Het paneel is voortaan dagelijks te bewonderen aan
de ingang van het Gravensteen, maar voor de
volgende Gravensteenfeesten zult u nog een
klein jaartje geduld moeten uitoefenen. Tenzij iemand vindt dat twee en halve euro voor
een pint echt wel te veel is, uiteraard. ■

“Tramtoestellen werden
uit de sporen gelicht en
auto’s omvergeduwd.”
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in de kou stond (“Boeh!”). Daarna was het
de beurt aan de huidige generatie, waarvan
sommigen voor de gelegenheid hun mooiste
ridderkostuum hadden bovengehaald, om
de kantelen te beklimmen en met hun vlaggen te zwaaien. ‘De slag om het Gravensteen’
werd nog uit volle borst en met de hand op
het hart meegezongen en het hele gebeuren
werd opgevrolijkt door de studentenfanfare.
Daarna vertrok de stoet gezwind met enkele
in elkaar geflanste praalwagens en — o, ironie — onder politiebegeleiding naar het SintPietersplein waar de feestelijkheden braafjes
konden worden verdergezet met de obligate
cantus. Kortom, de generatie van ’49 draaide
zich om in haar graf.
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De beste bakker van Gent
Jezus brak het brood en zei: “Neem, eet, dit is mijn lichaam.” Niemand die nog denkt aan die
memorabele woorden bij het smeren van een boterham, maar toch blijft brood een belangrijke
plaats innemen in het studentenleven. Een overzicht van enkele Gentse bakkers. door Nathalie Dujardin
Le Pain Quotidien,                  
Kalandeberg 10

Jacques en Patrick Dutilleul,
Goudstraat 31

Het brood van Le Pain Quotidien wordt gebakken volgens hun originele recept: op steen
gemalen biologische bloem, zout en water,
met de hand gekneed. Die artisanale werkwijze heeft wel een prijskaartje: €2,5 voor een
half normaal brood, maar het is kwaliteit tot
en met. Als je het te duur vindt, koop je hier
toch gewoon een kwartje — een heel brood is
genoeg om een jaar van te leven.
Je kan er ’s ochtends plaatsnemen aan de
gemeenschappelijke tafel om je ontbijt te nuttigen, of in de namiddag op het terras genieten van een van hun vele heerlijke gebakjes.
De bekendste zijn de ‘merveilleux’, een unieke brownie die zonder bloem wordt gemaakt,
en de ‘chocoladebom’, die al tien jaar lang op
het menu staat. Wie het niet zo voor chocolade heeft, kan zich vergrijpen aan de geniale
frambozen- en rabarbertaartjes.

Op zoek naar het beste stokbrood van
Gent? Dan moet je bij Jacques en Patrick in
de Goudstraat zijn, de geliefde bakkerij van
menig Gentenaar. Naar verluidt zijn hier ook
de beste mastellen (ronde broodjes met een
kuiltje in het midden, doorgaans met kaneelsmaak) te krijgen, al krijgen ze concurrentie van Delhaize die ze sinds kort ook in
haar aanbod heeft opgenomen.
Wie op zondagmorgen naar Jacques en
Patrick wil, kruipt beter vroeg uit z’n nest. De
wachtrijen schijnen er dan langer te zijn dan
die van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
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Oud Huis Himschoot,
Groentenmarkt 1
Deze bakker kan zeker niet ontbreken in
het lijstje. Himschoot is sinds 1906 een gevestigde waarde in Gent en is zeker een bezoekje

waard, al is het maar om het authentieke uitzicht — zowel binnen als buiten. Alles wordt
in de bakkerij zelf bereid volgens een oude
werkwijze, waardoor hun brood ongelooflijk
heerlijk smaakt. Het is dan ook redelijk duur,
maar overdreven lekker. Hier vind je speciale broden die je in weinig andere bakkerijen
zal vinden; zoals het enige echte ‘verdommeke’, appelbrood en originele regioproducten.
Neem een kijkje in de etalage en je zal zeker
iets vinden dat je nog nooit hebt geproefd.

Bakkerij Sandra,                      
François Benardstraat 2
Voor wie het allemaal niet zo fancy moet
zijn, is bakkerij Sandra het juiste adres. Degelijk brood, lekkere mattentaartjes en rijsttaartjes, schappelijke prijzen: daar zijn
studenten doorgaans al tevreden mee. De
belegde broodjes zijn simpel, maar er ligt
wel veel op. De bakkerij is ook deels kruidenierszaak, wat best handig is als je bijvoorbeeld nog een pot Nutella nodig hebt. Naar
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het schijnt is Sandra ook een zalig mens om
tegen te praten als je aan het bekomen bent
van een kater.

Van Damme,                        
Nederkouter 139
Bakkerij Van Damme bevindt zich aan de
Verloren Kost en heeft haar naam al gemaakt
in Gent. Ze is duidelijk gespecialiseerd in patisserie: je vindt er een ruime keuze aan taart,
gebakjes en pralines. Het brood is echter niet
zo bijzonder en de koffiekoeken zijn maar
middelmatig; de croissants zijn doorgaans te
droog en de rozijnenkoeken zijn vaak te hard
gebakken.
Deze tijd van het jaar is de winkel trouwens overbevolkt door chocolade Pieten,
Sinten en paardjes. En van chocolade kunnen
ze wel wat: de zelfgemaakte melkchocolade
met hazelnoten is verslavend.

Panda,                       
Florbertusstraat 6
Nu we toch in de sinterklaassfeer zijn: de
beste klaaskoeken vind je ongetwijfeld bij
Panda. Wie die nog nooit heeft gegeten, moet

daar een dezer weken zeker eens langsgaan.
De winkel ziet er wel niet altijd even verzorgd
uit en de bediening laat soms te wensen over.
Jammer, want ze verkopen lekker brood dat
lang vers blijft en er is voldoende keuze. Een
aanrader is hun Pandabrood: licht meergranenbrood met zonnebloempitten. De koffiekoeken zijn er over het algemeen ook in orde
en je vindt er nog vele andere gebakjes.

’t Stokbroodje,                                 
Sint-Pietersnieuwstraat 7
Hier zullen ze je altijd met de glimlach
een brood verkopen. ’t Stokbroodje is niet
goedkoop, maar je vindt er heerlijk knapperig breughelbrood, rijkelijk belegde broodjes, slaatjes en lekkere gebakjes. De bakker
zelf verschijnt nog af en toe in de winkel om
erop toe te zien dat de klanten zijn koopwaar
weten te appreciëren. Het zou trouwens ook
de lievelingsbakker van Ivan De Vadder zijn,
voor zover dat een referentie is.

Turkse bakkers
Je vindt ook verschillende Turkse bakkers
in Gent; bijvoorbeeld in de Sleepstraat, de

i– Brain
& aGeinG

Wondelgemstraat of de Bevrijdingslaan. Het
maakt niet echt uit naar welke je gaat, want ze
verkopen allemaal min of meer hetzelfde. En
dat is best handig: als er één gesloten is, wandel je gewoon vijf meter verder naar de volgende. De meeste zijn trouwens open tot acht
uur ’s avonds, makkelijk als je een brood bent
vergeten te kopen voor de volgende ochtend.
De kwaliteit is wat ondermaats; doorgaans
wordt alles geleverd door een firma en wordt
er weinig ter plaatse gebakken. De keuze
is ook niet zo bijster groot: een wit, grof of
volkoren, groot of klein. Koffiekoeken zijn
er geen aanrader, de pudding komt duidelijk
van de fabriek. Maar ze verkopen ook pide,
het bekende Turks brood – zo’n grote ronde
schijf – en dat is immens lekker. Het kost ook
maar 90 cent en je kan er makkelijk met twee
van eten. Je eet het best wel nog de dag zelf
op, want het bewaart niet zo lang.
Verder verkopen ze lahmacun, een soort
Turkse pizza met tomatensaus en gehakt. Dat
wordt nog even opgewarmd in de oven en
overdekt met wat groentjes en saus. Fans van
Turkse gebakjes vinden bij elke Turkse bakker ook heerlijke baklava. ■

EEn fEstival ovEr uw rijpEnd brEin

25 nov 2012, 13 – 19 u
De Bijloke, Gent

Het festivalprogramma is een mix van parallelle
sessies wetenschappelijke presentaties, debat,
live hersendissectie, experiment, expo, film,
theater, getuigenis, zang, beweging, en veel meer.
aandacht voor dementie begint hier!

Het festival is
Gratis
voorkennis is
www.schamper.ugent.be
niEt
vereist

arfan ikram, baldwin van Gorp, bart de strooper,
Christine van broeckhoven, Christophe lafosse,
dirk de ridder, Eddy van der Zee,
Erik scherder, Hanne deneire, jacinta de roeck,
jurn verschraegen, Karin willemen, Kasper raus,
Katharina d’Herde, Kristel vranken,
Kristin van Houtte, liane Moens, luc bonneux,
Marc Cosyns, nathalie Carpentier, patrick derynck,
patrick santens, peter de deyn, ralf Krampe,
rita joos, ruth verberckmoes, saïda sakali,
werner trio, wim distelmans

WWW.i-Brain.Be

i–brain & aGEinG is een project van breinwijzer vzw, ism universiteit Gent, universiteit antwerpen en Ku leuven. Het festival wordt
ondersteund door stad Gent, het departement welzijn volksgezondheid en Gezin en het departement Economie, wetenschap en innovatie van
de vlaamse overheid, en kadert binnen vlaanderen in actie en richting Morgen. i–brain & aGEinG participeert in de dag van de wetenschap.
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Wat niet weet, niet deert?
Werkt die incontinentiepil bij u ook niet zo goed als zou moeten? Wetenschappelijk onderzoek
dezer dagen blijkt niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn. Te veel positieve resultaten zien
het daglicht, terwijl de mislukkingen de zon nooit zien. Tijd om de pen eens diep in de wonde
te porren. door Karel Ronse, Fabrice Luyckx en Bart Bruneel

Foto: Dylan Belgrado

Een pittige discussie woedt al geruime tijd
in wetenschappelijke kringen. De ene wetenschappelijke richting na de andere komt tot
de conclusie dat de gepubliceerde resultaten
vaak geen representatie zijn van het gedane
onderzoek. Al te vaak komt aan het licht dat
een grote hap experimenten nooit gepubliceerd geraakt, de zogenaamde publication
bias. Onder andere het weren van nulbevindingen (experimenten waarbij geen duidelijke effecten kunnen worden aangetoond)
uit toptijdschriften, draagt bij tot die bias.
Meer en meer beseft men dat dit tekort zorgt
voor een vertekend beeld van de wetenschap.
Schamper schroefde een breedbeeldlens op
en keek rond hoe het probleem zich manifesteert in de verschillende takken.

De wet van de markt
Om te beginnen moeten we een klein onderscheid maken: enerzijds heb je het niet
gepubliceerd krijgen van je resultaten en anderzijds het opzettelijk achterhouden van resultaten. Beide vormen een probleem, maar
niet elk probleem stelt zich in gelijke mate
in de verschillende takken. Zo kampen de
meeste wetenschappen met het eerste probleem en worstelen in het bijzonder de medische wetenschappen met het tweede. Laat
ons beginnen met de eerste en voornaamste
problematiek: het niet gepubliceerd krijgen
van nulresultaten.
Prof. Dr. Jan De Houwer, redacteur van
het wetenschappelijke tijdschrift Cognition
and Emotion, ziet vanop de eerste rij hoe de
problematiek zich in de psychologie stelt.
“Nulbevindingen op zich, daar zijn wel wat
problemen mee. Er zijn bijvoorbeeld meer
redenen waarom je iets niet vindt dan waarom je iets wel vindt. Daarnaast heb je nog
de psychologische vertekening: mensen besteden gewoon meer aandacht aan positieve
bevindingen.” De effecten die binnen de psychologie gevonden worden, zijn meestal niet
zo groot, waardoor de kans op het vinden van
een nulresultaat sterk toeneemt. Toch wil De
Houwer benadrukken dat nulresultaten geen
uniek probleem zijn voor de psychologie.
“Zeker de biomedische wetenschappen en
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Dr. Thierry Christiaens
waarschijnlijk vele andere takken van de sociale wetenschappen waar je met data te maken krijgt, kampen met dit probleem.”
Het probleem stelt zich niet alleen op het
niveau van de wetenschapper zelf. Onderzoekers dienen in een academisch klimaat
dat gedirigeerd wordt door publicatiedruk te
dansen naar de pijpen van de financierende
instanties en de editors van wetenschappelijke
magazines. Wie vandaag in een journal met
A-ranking wil publiceren, dient vaak achteraan een wachtrij van twee jaar aan te sluiten.
Prof. Dr. Raeymaeckers van de vakgroep
Communicatiewetenschappen: “De wet van
de markt speelt. Uitgevers hebben maar een
schaarse ruimte om publicaties verspreiding
te geven. Door peer review zullen dus alleen
de als topbijdragen beoordeelde artikels door
de mazen van het publicatienet glippen.”
Tegelijkertijd voelt de onderzoeker ook de
hete adem van de geldschieters in zijn nek.
Het geld van beurssystemen zoals het FWO
en het IWT dient aangewend te worden voor
respectievelijk vernieuwend en toepasbaar
onderzoek. Nulresultaten, die toch zouden
kunnen dienen als bouwstenen voor toekomstige onderzoekers, passen in geen van beide

categorieën. De onderzoeker censureert zichzelf en steekt zijn tijd in nuttigere zaken dan
het publiceerbaar maken van nulresultaten
of het repliceren van voorgaande resultaten
waarvan de impactfactor laag is. “Er is ook
het gevaar dat wetenschappelijk onderzoek
zal gedirigeerd worden in functie van de
onderzoeksgebieden die het meeste kans op
publicatie bieden”, aldus prof. Dr. Raeymaeckers.

Niet tevreden = niet publiceren
Een tweede probleem is het opzettelijk
achterhouden van nulresultaten. De problematiek geldt als een van de grote pijnpunten in de medische wetenschappen. Prof. Dr.
Thierry Christiaens van de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg verduidelijkt het probleem: “Je ziet dat
overheden bewust niet investeren en de investeringen overlaten aan de industrie. En dus
moet je je protocol volledig uit handen geven.
Door dat te doen, kan je ook niet meer veeleisend zijn.” Een tien- à vijftiental jaar geleden
begonnen we met het maken van meta-analyses. Deze analyses trachten gerandomiseerde
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afhankelijk geneesmiddelenonderzoek in de
wereld.”
De achterliggende redenen voor het niet
gepubliceerd raken van nulresultaten zijn
even veelzijdig als de oplossingen. Zo zou
onderzoek in opdracht van de industrie geregistreerd kunnen worden, waardoor men
een overzicht krijgt van wat uiteindelijk wel
of niet in de magazines terechtkomt. Het metaregister of controlled trials is zo’n initiatief.
De European Science Foundation (ESF) be-

De resultaten van een
onderzoeksrapport
worden nogal vrij geïnterpreteerd door de
opdrachtgever.
veelt de lidstaten van de Europese Unie aan
om de funding van randomised control trials
te koppelen aan hun registratie hierin. In veel
gevallen kunnen resultaten van niet geregistreerde proeven niet worden gepubliceerd.
Op deze manier kan steeds worden nagegaan
of resultaten al dan niet bewust worden achtergehouden.

Gratis en voor niks
Een tweede mogelijkheid is het opnemen van alle stappen van het wetenschappelijk proces in online raadpleegbare open
access sources. De Houwer: “Een voorbeeld is
het openscienceframework in de VS. Aan het

begin van je onderzoek kan je al aangeven
welke resultaten je verwacht te bekomen. Nadien kan je elke stap van je onderzoeksproces
online bijhouden. Op het moment van publicatie maak je alle voorgaande stappen of
zijwegen van je onderzoek vrij toegankelijk.”
In het geval van onderzoek gefinancierd door
de overheid of privésponsors redt een vergelijkbaar systeem al langer nulresultaten van
versnippering. Raeymaeckers: “Als we geld
krijgen, krijgen we ook een bepaalde onderzoeksopdracht. Onderzoeksactiviteiten die geen aanleiding geven tot
publicatie worden dan in opdracht
van de financierende instelling gevat
in de vorm van technische rapporten.
Deze rapporten zijn ook beschikbaar
voor de onderzoeksgemeenschap.”
Ook zou een verandering in de
houding van de financierende instellingen tot een verbetering kunnen
leiden. De Houwer: “De ESF heeft
vorig jaar een rapport met aanbevelingen voor funding agencies vrijgegeven. Daarin zeggen ze expliciet dat je
geen bibliometrie meer mag gebruiken, behalve bij personen met veel
ervaring. Het enige wat je moet doen, is twee
of drie artikels per kandidaat nemen en die
kwalitatief beoordelen. Het nadeel daarvan is
dat er wel meer subjectiviteit in de selectieprocedure sluipt.”
Ten slotte zouden de journals wat meer
goodwill kunnen tonen. Zelf probeert De
Houwer regelmatig nulresultaten te publiceren, maar dan niet van één enkele studie,
maar van reeksen van studies met nulbevindingen waarop dan een meta-analyse op
wordt uitgevoerd. “Dan wordt het wel zinvol
voor een tijdschrift om te publiceren.” Of hoe
alle beetjes helpen. ■

Illustratie: Robbe Verschueren

onderzoeken samen te brengen om met veel
grotere groepen te kijken naar dezelfde behandeling. Daar zag je dat we door publication bias een enorme overschatting hadden
van het effect van een geneesmiddel.”
Steeds vaker worden onderzoeken rechtstreeks gefinancierd door externe opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, enzovoort.
De macht van die opdrachtgevers is dikwijls
dubieus. Prof. Dr. Raeymaeckers: “De resultaten worden in feite eigendom van de opdrachtgevers, aangezien dankzij hun
financiering extra middelen en onderzoekers zijn aangesteld. Dat brengt
pijnpunten met zich mee waar zeker
aan gewerkt moet worden.” De grootste
zorg is dat resultaten van een onderzoeksrapport nogal vrij worden geïnterpreteerd door de opdrachtgever.
Prof. Van de Walle (ingenieurswetenschappen) heeft nog nooit een publicatieverbod van externe financiers
gekregen. “Soms vraagt men wel om
even te wachten met publicatie, maar
dit heeft te maken met een mogelijke
patentaanvraag.” De dienst TechTransfer van de UGent staat in voor het
opstellen, onderhandelen en opvolgen van
onderzoeksgerelateerde contracten. “Zij zorgen ervoor dat er geen onaanvaardbare voorwaarden in contracten worden gesteld”, zegt
Van de Walle.
De macht van de industrie houdt niet
enkel in dat onderzoeken niet gepubliceerd
worden of gewoon worden stopgezet. Soms
gaat het om subtielere manipulaties, met alle
mogelijke nadelen voor patiënten. Dr. Christiaens haalt één voorbeeld aan: “Zo zagen we
onlangs in een review over neuropathische
pijn dat heel erg dure geneesmiddelen hiervoor altijd werden vergeleken met een placebo, en niet met het klassieke, spotgoedkope
geneesmiddel. Dat is het probleem van on-
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Erasmus in gent

Belgen staan bekend als bourgondiërs. Maar hoe ervaren
buitenlanders onze eet- en
drankcultuur? En wat zijn
hun typische gewoontes?
Enkele Erasmusstudenten aan
het woord.
door Jochen Elegeert en Stijn Joos

Stefani Janjanin, 20 jaar
Politieke Wetenschappen
Athene
“Ik heb al veel dingen uit de frituur geprobeerd, vooral om vijf uur ’s ochtends, maar
van mosselen en spruiten ben ik geen fan. In
Gent is er trouwens ook een zeer internationale keuken, vind ik.”
“In Griekenland zijn er naast restaurants
ook tavernes, die goedkoper zijn en dus meer
volk lokken. Daar wordt veel vis geserveerd,
vooral op de eilanden, en natuurlijk ook de
typische dingen zoals moussaka en souvlaki.
Studenten eten vaak fastfood, of ze gaan naar
een taverne. Ikzelf ga vaak met vrienden naar
een taverne. Vaak is dat met meer dan twintig
mensen en is het dus ook een sociaal gebeuren.
Grieken drinken veel vaker wijn dan bier. Het
is vrij normaal na de les een glas wijn te gaan
drinken met vrienden. Er is ook een enorme
koffiecultuur. Meestal krijg je er dan nog een
shotje bij en zo duurt ‘even koffie drinken’ al
gauw twee uur.”

Matija Lucic, 20 jaar
Communicatiewetenschappen
Dubrovnik (Kroatië)
“Sinds ik hier ben, ben ik verdikt. Nu kook
ik dus vaker zelf. Maar bicky’s vind ik nog
steeds fantastisch. Het is verbazingwekkend
dat de meeste mensen niet dik zijn hier, met
al die frituren. Groenten en fruit vind ik hier
wel niet lekker, het heeft amper smaak. Ook
het water en de koffie smaken me niet, maar
het bier is fantastisch. En de jenever ook, lang
leve het Druppelkot!”
“De cultuur in Kroatië is meer gericht op
sterke drank. Bier wordt veel minder gedronken. Na de les gaan we vaak nog koffie drinken. In Kroatië is alles rustiger, hier lijkt alles
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Belgisch voedsel: hoe vettiger, hoe prettiger.
veel gehaaster en moet iedereen na de les direct ergens anders zijn in plaats van rustig nog
iets te gaan drinken.”

Cristina López, 22 jaar
Psychologie
Barcelona
“Ik vind het eten hier wel lekker, vooral
pompoensoep en stoofvlees bevallen me. In
België gaat koken sneller, in Spanje duurt het
minstens een uur om een typische maaltijd
te maken. De keuken is hier ook veel internationaler. Jullie gebruiken meer kruiden en
sauzen, in Spanje is alles traditioneler. En natuurlijk eten we heel wat later en gaan we ook
vaak tapas eten. Dat gaat gewoonlijk samen
met een cafébezoek. Als je een pintje bestelt,
krijg je tapas.”
“Voor ik naar België kwam, haatte ik bier,
maar nu hou ik ervan. In Spanje drinken veel
mensen om dronken te worden, op botellons
bijvoorbeeld. Dan gaan we met heel veel mensen op een plein drinken in plaats van op café,
maar met het slechte weer is dat hier in België
natuurlijk moeilijk.”

Tatiana Grazioso, 19 jaar
Biologie
Guatemala-City

typisch ontbijt bij ons zijn eieren met frijoles,
gefrituurde zwarte bonen. Voor de rest wordt
overal wel tortilla bij gebruikt. Lunch hangt
sterk af van de regio. We gaan ook vaak buitenshuis eten. Op het platteland gaat men
vaak naar een cafetaria waar je uitstekend kan
eten. Voor mensen met een laag loon zijn er
dan weer kleine restaurants met eenvoudige
vleesgerechten, de jeugd trekt vaak naar een
fastfoodketen zoals Taco Bell. Iets bijzonders
zijn de eetmarktjes rond de kerk in oktober, de
maand van de Heilige Maagd Maria. Je kan er
dan lokale gerechten nuttigen zoals garnachos,
een tortilla met vlees, tomatensaus, ajuinen en
kaas. Vettig, maar heerlijk.”
“Rum is bij ons heel populair. Ron Zacapa
is bijvoorbeeld tot beste rum ter wereld verkozen. Er is ook lokaal bier, zoals Michelada,
met limoensap, tomatensap, kruiden, pepertjes en zout op de rand van het glas. Hier in
België hou ik wel van Kriek, maar mijn favoriet is toch Kasteelbier. Ook wij gaan op café
om eens rustig bij te praten, om uit te gaan is
er dan weer de discotheek. Er is wel een alcoholverbod vanaf twee uur ’s nachts, dus trekken we er vroeger op uit dan hier. Misschien
maar best, want de drinkleeftijd van 18 jaar
wordt zelden nageleefd en dronken rijden is
een groot probleem. Als land bekend om zijn
koffie- en cacaoplantages drinken we ook veel
koffie en chocoladedranken.” ■

“Ik hou enorm van jullie klassiekers, zoals frietjes, chocolade en Luikse wafels. Een
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Zo veel euro bracht UGent for Life afgelopen
dinsdag en woensdag op voor vzw Toontje. Door
24 uur een zwembad te bezetten met de nodige
randanimatie (waaronder onze fantastische cartoonisten die op verzoek tekenden), schonk de
rector bovenop het verzamelde bedrag nog eens
1000 flappen extra. Ons geweten weer gesust voor
een jaartje! ■
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CHINEEST
Spice up your life:
1. Wees creatief in het ontwijken van dunne kotmuren en krakende bedden.
(Ervaringsdeskundige Martijn: een vensterbank maakt veel minder lawaai!
Vergeet wel niet de gordijnen te sluiten.)
2. Uit een studie blijkt dat vrouwen die hun sokken in bed aanhielden dertig
procent meer kans op een orgasme hadden dan wanneer ze hun sokken niet aan
hadden. (Bron: www.seksforumchat.nl)
3. Winterpret: hou even een ijsblokje in je mond voor je daar beneden lieve likjes
begint te geven. Wissel af met een warme slok thee (rozenbottelthee voor het
beste resultaat).
4. “Good sex is like good bridge. If you don’t have a good partner, you’d better
have a good hand.” (Mae West)
5. In het rijtje van de Houdini, de Spider Man, de Lion King en de Rodeo: de Abe
Lincoln. Hou een verborgen voorraadje afgeschoren schaamhaar opzij. Wanneer
je op je hoogtepunt komt, spuit je lovejuice over de kin van je mokke en strooi
er met een wijdse beweging het schaamhaar op, resulterend in een sprekend
beeld van de vroegere president. Werk af met een hoge hoed. Alternatief voor de
meisjes: ride that face like you own it en zorg ervoor dat je genoeg tegen de kin
schuurt.
6. Trek een T-shirt aan om ’s nachts naar het toilet te gaan bij je lief.
(Ervaringsdeskundige Anoniempje getuigt: enkel in onderbroekje op je schoonvader op het toilet botsen, maakt toekomstige familie-etentjes ongemakkelijk)
7. Je verkleden en een rollenspel doen. (Bekijk Rome en The Tudors voor de nodige inspiratie.)
8. Voor keukenprinsessen: spice up kun je ook letterlijk nemen.
9. Maken je buren te veel lawaai? Weg met die oordopjes. Bel aan en vraag of je
mag meespelen.
10. Zaken waar je best eerst toestemming voor vraagt: anaal, bukkake, elke positie waar golden in voorkomt, iets met een geit.
11. Meisjes vinden het heel grappig wanneer je hun schaamlippen beweegt en
doet alsof ze aan het spreken/neuten zijn.
12. Jongens vinden het minstens even grappig wanneer je een rietje in hun piemel steekt en er heel hard op blaast.

WETENSCHAP

Wetenschap
kort
The name is basalis, Chalcites
basalis
Leven is onlosmakelijk gekoppeld aan een
keiharde realiteit van overleven. Reeds in de
oersoep begon deze evolutionaire wapenwedloop, die leidde tot het agressieve egoïsme dat dezer dagen onze planeet beheerst.
In de vogelwereld maakt één groep zich bij
uitstek schuldig aan de gruwelijkste oorlogsmisdaden. Al vele millennia terroriseren koekoeken met hun ziekelijke broedparasitisme
talrijke andere vogelsoorten. Luiheid, de
hoofdzonde waar dit beest zich schuldig aan
maakt, drijft de vogel tot meervoudige kindermoord en bedrog. Een gastheerei wordt
weggetrapt en vervangen door een ingekapseld koekoeksjong. Het schurkenkind breekt
bovendien nog eerst zijn kalkschaal open en
stampt al wroetend zoveel mogelijk ongeboren gastgezinleden het nest uit… Een gruwelijk verhaal, maar de gastheersoorten vechten
terug en een vroege herkenning van de indringer is hierbij van cruciaal belang. Onderzoekers van de Flinders University in Adelaide
ontdekten dat het ornaatelfje (Malurus cyaneus) hier wel een heel bijzondere techniek voor
gebruikt. Maar liefst twee koekoekssoorten
maken deze kleine zangvogel het leven zuur,
wat aanleiding gaf tot de ontwikkeling van
een uitzonderlijk proces. Vijf dagen voordat de eieren van het ornaatelfje uitkomen,
begint de moeder de embryo’s een geheime
fluitcode te leren. Het koekoekskind dat drie
dagen voor de ornaatelfjes uitkomt, wordt
maar twee dagen in het wachtwoord onderricht en heeft de code nog niet onder de knie.
Een jong dat de code niet kan reproduceren,
wordt niet gevoed en sterft zo de hongerdood. Het systeem is ingenieus, maar werkt
niet optimaal: de ene koekoekssoort wordt
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vrijwel altijd herkend, maar de andere soort
Chalcites basalis probeert de code te breken
en wordt zo slechts in veertig procent van de
gevallen als indringer ontmaskerd.

Figaro, het papegaaiengenie
Een andere vogel die verrassend slim uit
de hoek kan komen, is Figaro, één van de
gemeenschappelijke huisdieren van het Max
Planck Institut für Ornitologie, Oxford University en de universiteit van Wenen. De Goffinskaketoe verbaasde de wetenschap met zijn
capaciteiten als werktuigbouwer. Het beestje
werd gespot toen hij met een stok een steentje
in zijn kooi probeerde te harken. De wetenschappers dreven het beestje hierna tot het
uiterste door een nootje net buiten het stokbereik van de papegaai te plaatsen. Toen de
vogel zag dat zijn stok te kort was, brak hij
een lange splinter van zijn volière af, bewerkte
deze met zijn snavel en bracht met de splinter de noot naar zijn snavel. Het gebruik van
werktuigen wordt als een bewijs beschouwd
voor het bezit van grote cognitieve vaardigheden en werd wel reeds bij kraaiachtigen,
maar nooit eerder bij papegaaien waargenomen. Figaro kan een sleutelrol spelen in het
onderzoek om de evolutie van intelligentie te
achterhalen.

Het einde van de Mayabeschaving
Een gebrek aan intelligentie, of toch een
gebrek aan kritisch denken, vinden we bij
de talrijke mensen die geloven dat de mensheid nog maar enkele weken te leven heeft.
Op 21 december, de dag waarop zij massaal
zelfmoord plegen of hun privébunkers opzoeken, zou de Mayakalender ten einde lopen en onze beschaving ten onder gaan. De

meest spectaculaire apocalyptische taferelen,
zoals enorme vloedgolven, een invasie van
intelligent buitenaards leven, aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen,
meteorietenregens,
kernrampen en noem maar op, zouden de
mens van deze planeet vegen en zo het einde van onze beschaving inluiden. De Maya’s
zelf gingen echter ten onder aan een reëlere
dreiging: klimaatveranderingen. Lange tijd
was de ondergang van de hoogstaande Mayabeschaving een bron van wilde speculaties, maar een recent onderzoek bracht daar
verandering in. Een team van archeologen
en geologen onderzocht de verhouding van
zuurstofisotopen in stalagmieten uit een Belizaanse grot en konden op basis van deze
gegevens informatie bekomen over de lokale
regenval de voorbije 2000 jaar. Waar de vochtige periode tussen 440 en 660 na Christus
culturele en economisch bloei bracht, kwam
met de daaropvolgende droogte honger, gevolgd door verval.

Strange new world
Mochten de aliens op 21 december toch
verschijnen, dan komen ze misschien wel
van de planeet HD 40307 g. Deze reuzenplaneet zou zich in de leefbare zone van de ster
HD 40307 bevinden en zou om haar eigen
as draaien. Dit laatste impliceert een mild
dag-nachtklimaat en verhoogt de kans op
leefbaarheid aanzienlijk. Astronomen berekenden dit op basis van schommelingen in
het zwaarteveld rond de ster. Of de planeet
werkelijk bestaat, is nog niet helemaal zeker,
aangezien de afstand van zo’n tweeënveertig lichtjaar heel wat onzekerheden met zich
meebrengt. ■
door Quinten Bafort
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Als je brein
het begeeft

Het menselijke brein is iets magisch. Met zijn slechts 1.4 kg is het in staat miljarden prikkels per dag op te vangen, te verwerken en eventueel te onthouden. We leggen dagelijks contacten, lezen de krant, studeren of werken en dit gaat zonder al
te veel moeite. Tot je op een dag een gesprek niet meer kan volgen en je auto niet meer vindt… door Tine Eeckelaert
Elke vier seconden krijgt iemand in de
wereld te horen dat hij aan dementie lijdt. In
België zijn er momenteel 187 000 patiënten
en in 2050 zullen het er naar schatting 350
000 zijn. De vergrijzing en daarmee gepaard
gaande ouderdomsziekten zijn al realiteit,
maar er bestaan nog veel misvattingen. Hoog
tijd dat de ziekte uit de taboesfeer wordt gehaald.
Op zondag 25 november wordt in de Bijloke I-brain & ageing georganiseerd. Een
groot aantal organisaties en universiteiten
slaan de handen in elkaar om het publiek te
informeren, maar ook te entertainen. “Absoluut noodzakelijk,” vindt coördinator Eva De
Vlieger. “Ik denk dat het programma iedereen aangaat, niemand ontloopt een rijpend
brein. Ook de jongere generatie is welkom,
want we worden met z’n allen steeds ouder,
met als gevolg dat we ook meer risico lopen
op neurodegeneratieve aandoeningen.”
Het festivalprogramma is goed gevuld
met uiteenlopende activiteiten. Voor elk wat
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wils, zo kan je bijvoorbeeld de presentatie
van Christine Van Broeckhoven bijwonen.
De gerenommeerde professor Moleculaire
Biologie en Genetica van de UA legde zich al
van bij de start van haar carrière toe op de
genetica van de ziekte van Alzheimer. Ze zal
het hebben over het genetische risicoprofiel,
of met andere woorden: de kans dat men dementie ontwikkelt en op welke leeftijd. Een
ander dringend probleem wordt aangekaart
in een debat: waar moet ons geld naartoe?
Dat het verzorgen van patiënten geld kost, is
volkomen logisch, maar waar zouden we het
best in investeren? Jurn Verschraegen van
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
vzw vindt dat zorg en informatie verschaffen
de prioriteit zou moeten zijn. Volgens Dr. Luc
Bonneux, epidemioloog, bestaat dementie
niet eens, enkel verschillen in de aftakelingssnelheid van de hersenen. Geld aan research
is daarom slecht besteed. Twee visies lijnrecht
tegenover elkaar, dat geeft vast vuurwerk!
Voor de mensen die meer van actie houden,

worden er workshops Tai Chi Chuan gegeven
door Liane Moens, zelf een Parkinsonpatiënt.
Dit is bewegen als preventie én therapie. Voor
diegenen met een sterke maag is er een live
dissectie van menselijke hersenen. Op een
gebalsemd exemplaar zijn de veranderingen
veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer of
andere vormen van dementie te zien.
Het is belangrijk om het beeld dat mensen
hebben van dementie bij te sturen en vooral
om hen uit hun isolement te halen. We worden er allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd, dus onze kop in het zand steken is geen
optie. Hou ook zeker de actie Music For Life
van Studio Brussel in de gaten. Die gaat dit
jaar op 3 december van start en staat volledig
in het teken van dementie. ■

I-brain & ageing gaat door op 25 november
2012, van 13 tot 19 uur in de Bijloke, Gent. De
inkom is gratis.
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Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de
werking van een kater. door Thomas Jacobs en Mara van Dorst
Al wie ooit om drie uur ’s nachts
door de Overpoortstraat wandelde,
heeft ongetwijfeld enkele uren na dit
nachtelijke uitstapje kennis gemaakt
met het fenomeen veisalgie, beter bekend als een kater. Een kleine troost
waarschijnlijk, maar misschien voel je
je iets beter als je weet waar die barstende hoofdpijn, braakneigingen en
overgevoeligheid voor licht vandaan
komen.
Het eerste dure medische woord in
dit artikel wordt dehydratatie. De alcohol stijgt naar je hoofd en zorgt ervoor
dat je hypothalamus vergeet antidiuretisch hormoon aan te maken. Dat verandert de urineproductie, en je nieren
gaan veel water uitscheiden, waardoor
een ongeconcentreerde, waterachtige
urine ontstaat. Met andere woorden:
het zorgt ervoor dat je elke drie pinten
naar de wc moet. Gevolg is dat je ondanks je buitensporige bierconsumptie uitgedroogd raakt. Bij sterke drank
krijg je nog minder vocht binnen dan

bij bier, wat zorgt voor een nog heftigere kater. De dehydratatie zorgt voor
‘nadorst’ en hoofdpijn door een verlaging van de vloeistofdruk in de hersenen.
In tweede instantie is alcohol nogal
problematisch voor je lever. Die breekt
de alcohol af tot — houd u vast — nicotinamideadeninedinucleotide. Dat is
licht toxisch en zorgt voor de geneugten van misselijkheid en braken. Daarnaast wordt het teveel aan — nog één
keer — nicotinamideadeninedinucleotide omgezet in melkzuur, en dat zorgt
voor humeurigheid, concentratieverlies, vermoeidheid en meer van dat
leuks.
Tot slot bouwt ook het zenuwstelsel
een feestje bij overmatige consumptie
van geestrijke drank. De hersenschors
is vooral zeer gevoelig voor alcohol en
als de lichtjes daar gaan flikkeren, word
je euforisch en verdwijnt alles wat je
ooit is aangeleerd onder de noemer
‘goede manieren’.
Mia

uw

En dan nu het interessantste: hoe
een kater te vermijden. Er bestaan namelijk veel broodjeaapverhalen. Alvast erg doeltreffend: het drinken van
sportdrank. Sportdrank zorgt voor rehydratatie en meer suiker in het bloed.
Een verrassender, maar even efficiënte
oplossing: je kater verdrinken. Het verdovende effect van alcohol verzacht
de pijn, maar ’s ochtends en ’s avonds
drinken betekent uiteraard slechts uitstel van executie en er loert een verslaving om de hoek. Een andere leuke
katerbestrijder is marihuana. Dat verlicht de pijn en wekt de eetlust op. En
eens goed eten helpt ook bij een kater.
Helaas weet het British Medical Journal
ons te vertellen dat dit allemaal slechts
weinig zoden aan de dijk zet. Niet drinken is volgens hen de oplossing. Al zal
Schamper niet zover gaan om deze oplossing te verdedigen. ■
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De Gentse
Supercomputer

“The only difference between boys and men is the cost of their toys.” En de mannen van het DICT
zijn alvast in de wolken met hun nieuwe speeltje, een Tier 1 supercomputer. Gelukkig houden
ze hun nieuwste aanwinst niet enkel voor zich, maar delen ze het met hun vrienden.
door Sebastian Ippolito en Michiel Geldof

Aan de Sterre staat het centrale informatiecentrum van de UGent. Het is een sober,
functioneel bouwwerk met één enkel doel:
computers een plaats geven. Naast de servers
van onder andere de sites van de UGent staat
de Tier 1 supercomputer. Het gebouw herbergt ook een noodgenerator, een energieefficiënt koelsysteem en een brandinstallatie
die niet met water werkt, maar met een gas
dat zwaarder is dan lucht en zo alle zuurstof
buiten drijft. Tier 1 slaat trouwens niet op de
naam van de machine — het heeft er geen,
op het koosnaampje Muk na — , maar op het
niveau. Tier 2 is voor supercomputers op universitair niveau, Tier 1 voor nationaal niveau
en Tier 0 op internationaal niveau. De UGent
had al een eigen Tier 2 supercomputer sinds
2008, die voorlopig rustig verder blijft werken tot de lichten uitgaan.

Dure pinda’s
De nieuwe Tier 1 daarentegen werd gefinancierd door de Vlaamse overheid en heeft
maar liefst 4,2 miljoen euro gekost. Dat lijkt
veel geld, maar is het eigenlijk niet. Medewerker Ewald Pauwels nuanceert de kostprijs: “Zie het als een polyvalent geheel. Als
je een nieuw labo wilt zetten om iets te onderzoeken, moet je daar ook veel geld tegen
smijten. Zo’n labo is maar geschikt voor een
bepaald doel. De supercomputer is iets dat je
zeer breed kan gebruiken, dan is 4,2 miljoen
euro werkelijk peanuts.”
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Top 500 FLOPS
De Tier 1 is een krachtige machine. In
absolute termen bereikt hij meer dan 152
TFLOPS (Tera of 10^12 Floating-point Operations Per Second), in subjectieve termen
spreken we van fucking snel. Halfjaarlijks verschijnt een lijst met de krachtigste computers
ter wereld. Momenteel staat de Gentse Tier
1 op de 118de plaats op deze Top 500-lijst.
Dat is een zeer respectabele plaats, maar de
vreugde zal van korte duur zijn. Binnenkort
wordt een nieuwe Top 500-lijst gepubliceerd
en zal de Tier 1 sterk zakken. Binnen een paar
jaar zal het zelfs van de lijst verdwenen zijn.
De technologische vernieuwingen gebeuren
nu eenmaal zeer snel. Toch is er nog hoop
voor de supercomputers van Vlaanderen.
Ewald legt uit: “De bedoeling is wel dat de investering herhaaldelijk gaat gebeuren; dat er
om de drie à vier jaar opnieuw een vergelijkbaar bedrag geïnvesteerd wordt, telkens om
een supercomputer op niveau te creëren.”

Eén voor allen
De toepassingen van een supercomputer
zijn breed, vandaar dat het zo’n goede investering vormt. Het zijn bovendien niet enkel
de exacte wetenschappen zoals chemie of
biologie die er hun voordeel uit slaan. Ook
de alfawetenschappen kunnen de computer
gebruiken voor hun onderzoek. Zelfs studenten die aan hun thesis werken mogen het

gebruiken. Ze hebben slechts een korte doch
overtuigende motivatie van hun promotor
nodig om toegang te krijgen. Daarenboven is
het niet nodig een grote computertechneut te
zijn. De Tier 1 doet het meeste werk. De softwares die gebruikt worden, zijn vrij verkrijgbaar. Zo draait de machine gewoon op een
aangepaste versie van Linux, een gratis operating system dat simpel te downloaden is. Om
te bepalen wie wanneer de installatie mag gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van een
geavanceerd job scheduling programma. Zo
weet de gebruiker automatisch hoe lang hij
moet wachten voordat er aan zijn opdracht
gewerkt wordt. De wachttijd is vooral afhankelijk van het aantal CPU’s die nodig zijn en
van de duur van de opdracht. Het gebeurt
namelijk zelden dat iemand de volledige rekenkracht van Tier 1 nodig heeft, een klein
deel kan al volstaan. “In principe is het mogelijk dat iemand de gehele computer gaat
gebruiken. Ik denk dat dit praktisch weinig
zal gebeuren, het zal meer voorkomen dat
een groot deel van de computer voor een beperkte tijd wordt gebruikt”, weet Ewald ons te
vertellen.
Ten slotte verzekert Ewald ons nog dat de
computer extreem goed beveiligd is en dat
niemand ze zal kunnen gebruiken om z’n
snode plannen mee uit te voeren. “In theorie.” ■
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cultuur
agenda
Theater

Expo

Muziek

Bam! We gooien meteen een klepper van
formaat op tafel: Gif, een productie van NTGent die de ene prijs na de andere in de wacht
sleepte en dus naar alle waarschijnlijkheid
best wel te pruimen valt, komt even terug
naar de schouwburg op 27 en 28 november.
Josse De Pauw won vorige maand de Prix
Bernadette Abraté, een prestigieuze Waalse
podiumprijs, en is op 23 en 24 november in
de Vooruit te bewonderen met de theatermonoloog Die Siel van die Mier. Geen bam! in
Scala van 23 november tot 22 december, tenzij dit overeenstemt met de klap wanneer je
van je stoel dondert van het lachen met De
Collega’s, gebaseerd op een van die vaak heruitgezonden series.
Zin in een vleugje jeugdsentiment, fan
van een van de beroemdste tenoren in de geschiedenis van de opera, of van een van de
beroemdste tenoren in Vlaanderen? Koen Alberto Crucke is Caruso tussen 30 november
en 2 december in Arca.
Lachen, gieren, brullen — of dat hopen we
toch — op 27 november in de Vooruit met
de zoektocht naar nieuw comedytalent in de
tweede halve finale van de HUMO’s Comedy Cup. “Zal ’t gaan, ja?” Je buikspieren kan
je aan een tweede training onderwerpen op
30 november en 1 december. Personal fitness
coach Jacques Vermeire had zeventien jaar
nodig om te bekomen van zijn vierde zaalshow, maar heeft er nu een nieuwe klaar: 5
voor 12, te zien in het ICC. Met humor kom
je ver, maar echt scoren bij die knappe uit de
les bedrijfsbeheer doe je met je danstalent:
van 30 november tot 2 december kan je in
de Capitole inspiratie opdoen bij Lord of the
dance van Michael Flatley.

Grootmoeder, waarom heeft u zulke grote
oren? Dit en vele andere spullen uit grootmoeders tijd zijn op 1 en 2 december te vinden op de Sjacherbeurs in Flanders Expo.
Een beurs die liefhebbers van bijvoorbeeld
Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory
vast zal interesseren: Gent Militaria in Flanders Expo op 1 december.
Studenten, trek je niets aan van die afschaffing van het 1-eurotarief, maar ga gewoon gratis naar het museum! Want op
29 november is er weer een nieuwe Museumnacht. Mooi meegenomen is dat er vanaf
15 november een nieuwe expo in het Huis
van Alijn loopt: En avant, marche! over fanfares en harmonies. Ook in het Designmuseum valt er vanaf 24 november wat nieuws
te ontdekken: van de transparante ontwerpen
van de revolutionaire Japanse designer Shiro
Kuramata, tot ontwerpen in het kader van de
Schoonhoven Silver Award 2012 — innovatief en hedendaags zilversmeden.

Gent is de komende twee weken het mekka
van de muziek, of dat laat de overvolle agenda van muzikale evenementen toch uitschijnen. The Bony King of Nowhere heeft een
nieuwe plaat die hij solo en akoestisch komt
voorstellen in de Minard op 21 november.
In de Charlatan krijg je er diezelfde avond
echter twee voor de prijs van één: Sukilove
is terug van weggeweest met een vijfde plaat,
en ook The Germans hebben een opvolger
voor het grijsgedraaide Elf Shot Lame Witch
(2008) en Grote Meneren/straffe Madammen?
(2009). De winter wordt al new wavend op 23
november aangekondigd door Anne Clark
in de Vooruit. Das Pop komt met een exclusieve akoestische tournee mét strijkkwartet
naar de Vooruit op 25 november. Dat feestje
zal met de grunge van de mannen van The
Dandy Warhols één dag later fijntjes worden overgedaan. Al wordt het opnieuw een
groot dilemma, want ook Adam Cohen, met
de voorlopig nog beroemdere papa, komt
die avond liedjes spelen in de Minard. Maar
er is nog zoveel meer, zoals Turnhoutse jazz
met Jef Neve (30/11, Vooruit), Amerikaanse
country met Kris Kristofferson (1/12, Handelsbeurs), Franse chansons met Salvatore
Adamo (23-24/11, Capitole), Russische koorzangen met de Don Kozakken (22/11, Capitole) en Belgische rock ’n roll met The Scabs
(1/12, Vooruit). Maar wat we jullie zeker
niet willen onthouden is het Festival van de
Ambiance dat op 1 december met Vlaamse
en soms Hollandse schlagers het Kuipke inpalmt. “’t Is weer tijd voor de polonaise”, laat
Christoff op melodieuze toon weten. ■
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Film & literatuur
Eén maand na het Filmfestival van Vlaanderen ligt de rode loper alweer op een stoffig filmzoldertje en wordt De Groene loper
uitgerold. Dit vierde Gents Ecologisch filmfestival loopt van 17 tot 23 november in de
Centrale. Groenten uit Balen en andere films
en documentaires met een sociaal-ecologische insteek passeren de revue.
Koningsblauw zijn jaarlijks vier poëzieavonden met Vlaamse topdichters in vier steden. Na tien jaar volgt nu de apotheose in de
schouwburg, op 29 november.

door Hannah Van den Bossche
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Hysterische wijven
Het geluid van onze hakken weerkaatst in de binnentuin terwijl we naar de ingang van het museum wandelen. Een ‘Broeder Jacob’-zingende vrouw passeert ons en slaat een praatje. Scènes
uit allerlei horrorfilms duiken op voor ons geestesoog, maar we gaan moedig verder. In het
Museum Dr. Guislain loopt namelijk de tentoonstelling Nerveuze vrouwen. Twee eeuwen vrouwen en hun psychiaters en ja, nerveus voelen we ons wel. door Charlotte Vercruysse
De expositie beslaat twee zalen: de eerste
zaal vertelt het verhaal van psychiaters en
hun, doorgaans kunstzinnige, vrouwelijke
patiënten; de tweede toont modernere vrouwen die lijden onder hun vrouw-zijn. In de
twee zalen hangen voornamelijk kunstwerken van patiënten, maar ook boeken van psychologen als Silas Weir Mitchell liggen er
tentoongesteld. Hier en daar vind je ook een
filmvertoning terug.

Uitpuilende ogen
De eerste zaal begint met uitleg over een
Parijs psychiatrisch hospitaal, Hôpital de la
Salpêtrière, en een paar artsen die grondleggers van de moderne psychiatrie waren, zoals Philippe Pinel — die overigens de ijzeren
handboeien voor zijn patiënten verving door
stoffen dwangbuizen — en Sigmund Freud.
Mitchell stond bekend voor de rustkuur die
hij ontwikkelde voor vrouwen die last hadden van een zenuwinzinking. Tijdens die
kuur moesten vrouwen voornamelijk rusten,
al kregen ze ook massages en kleine elektroshocks. De gelijknamige hedendaagse acteur,
die bekend staat om zijn rollen van psychisch
gestoorde personen, is overigens familie van
de dokter. De oude Mitchell zegt in zijn boeken onder andere dat vrouwen “met al hun
zwakheden en onstabiele emoties” meer voor
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rede vatbaar zijn dan mannen, althans in vergelijkbare situaties.
Verder kom je terecht in een kleinere zaal
waar een film van Arthur van Gehuchten
speelt, een leerkracht die snel na de uitvinding
van de gebroeders Lumière beeldmateriaal
gebruikte in zijn lessen. De uitpuilende ogen
van een van zijn studieobjecten staan helaas
voor eeuwig op ons netvlies gebrand. Ook in
dat zaaltje speelt een trailer voor de film Augustine (2012), over ’s werelds bekendste hysterica en haar dokter Jean-Martin Charcot.
Wie meer films over hysterische wijven wil
zien, verwijzen we graag door naar Hysteria
(2011) en wie meer wil zien over psychologie
kan terecht bij A Dangerous Method (2011).

Moderne hysterie
In de tweede zaal ga je verder met Marilyn Monroe, nog steeds het symbool voor
de vrouw en erotiek, maar ook van hysterie.
Ze had niet voor niets een team psychiaters
klaarstaan, die haar zelfmoord evenwel niet
konden voorkomen. In deze moderne tijden, blijkt uit de expo, hebben vrouwen het
wel vaker lastig met wat er van hen verwacht
wordt. Overigens zijn dat niet alleen westerse
vrouwen, zo toont een fotoreeks van Shadi
Ghadirian waarin de ooggaten in boerka’s
vervangen zijn door diverse huishoudelijke

toestellen. De boodschap hiervan lijkt ons
wel duidelijk. Een dubbelportret van Philip
Huyghe doet dan weer op een vreemde manier denken aan Norman Bates uit Psycho
(1960).
Ook stiekeme gluurders komen hier aan
hun trekken, bijvoorbeeld met het Bossom
Ballet van Annie Sprinkle, de erotische foto’s
van Nobuyoshi Araki of de filminstallatie
van Tracey Snelling waarbij je je echt een
gluurder waant. Overigens moeten gevoelige
kijkers erop letten dat ze in die tweede zaal
geen zaal te ver lopen, want anders kom je
terecht in een deel van de vaste tentoonstelling, met foto’s die absoluut niet tot de verbeelding spreken. Hoewel we ons nooit echt
op ons gemak voelden in het gebouw — misschien kijken we wel te veel series — was de
tentoonstelling meer dan de moeite waard
om onze paranoia te overwinnen. Laat ons
vooral van geluk spreken dat we in de 21ste
eeuw leven! ■
De tentoonstelling loopt nog tot 26 mei 2013, in
het Museum Dr. Guislain in Gent. Vanaf februari
2013 loopt ook een muziektheaterproductie over
nerveuze vrouwen, onder regie van Sien Eggers.
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de relevantie
van opera
De Vlaamse Opera in Gent of Antwerpen zal moeten sluiten als de subsidiëring niet opgetrokken wordt. Intendant van de opera Aviel Cahn weet hoe hij een statement moet maken, zoals
blijkt uit de pers van 22 oktober. Hij is sinds 2009 de jonge engelbewaarder van de opera en
ze moeten wel tevreden zijn met hem, want hij mag de komende zes jaar aanblijven voor een
tweede termijn. We vroegen hem naar zijn aanstelling en zijn visie op de noodzakelijkheid van
opera in het kunstlandschap. door Tom De Maerschalck
Even denk ik dat het interview in het
Engels zou plaatsvinden. Er wordt gezellig Engels gekeuveld wanneer ik het stijlvol
ingerichte kantoor van Aviel Cahn (1974)
betreed. “Geen zorgen, ik praat perfect Nederlands”, verzekert hij me met een licht
Duits accent. Hij en zijn persverantwoordelijke praten soms Engels voor de lol. “Opera
is me van thuis uit meegegeven”, kan hij nog
kwijt over zijn verleden. Eerder was hij al verbonden aan de operahuizen van Helsinki en
Bern.

Prijs en kwaliteit

operahuizen in Europa is dat ze zich vooral
voorzien op hun vaste abonnees. Die blijven
sowieso komen, dus het is makkelijk om te
blijven rekenen op die mensen. Maar dan
zijn die plots allemaal oud. En daarna zit je
zonder publiek. We nemen dus initiatieven
om nieuwe publieksgroepen aan te trekken.
We proberen om sterk in te spelen op de sociale media en we hebben speciale projecten
voor de jeugd. Studenten zijn iets moeilijker
te lokken. Voor hen hebben we speciale tarieven. Zeker in Gent hebben we een jong publiek. Aan het begin van het jaar hebben we
ook telkens een grote studentenactie.”

Wat zijn uw plannen met de Vlaamse
Opera?
Cahn: “Ik wil een modern operahuis maken, dat toekomstgericht is. We moeten ons
richten op een nieuw publiek. Ook moeten
we opera op andere manieren proberen te
brengen, en niet gewoon de traditie vereren.
Dat natuurlijk met de nodige zorg voor het
repertoire dat er is. Het probleem van veel

U kwam onlangs met de straffe bewering
dat de Vlaamse Opera in Gent of Antwerpen misschien zou moeten sluiten. Was dat
gemeend of gewoon een statement?
“In eerste instantie wil ik verduidelijken
dat het geen oproep specifiek aan minister
Schauvliege was. We krijgen ook subsidies
van de steden Gent en Antwerpen. En het zijn
die subsidies die dalen. Daarom roep ik voor-

26

Schamper 521

al de steden op om hun verantwoordelijkheid
op te nemen. Het is natuurlijk geen toeval
dat we de opera Agrippina enkel in Gent hebben laten spelen net op het moment dat de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden.
Dat was inderdaad een statement. Een groot
operahuis met grootschalige producties kost
veel. Die producties volledig verhuizen van
de ene naar de andere stad is enorm duur.
Wat we vaak doen om de kosten te drukken,
zijn internationale coproducties organiseren.
Onze Agrippina van Händel verhuist bijvoorbeeld in december naar Oviedo in Spanje.
Het operahuis van Oviedo investeert ook in
de productie, waardoor we de kosten kunnen
delen. Het lijkt me geen oplossing om over te
schakelen op kleinere provinciale producties
om de kosten te drukken. Als er echt geen andere oplossing komt, centraliseer ik dus liever naar één stad om kwaliteitsvolle opera te
kunnen blijven brengen.”
“Ik vind het echter vooral belangrijk dat
iederéén naar de opera kan. We hebben tickets vanaf 11 euro. Internationaal gezien zijn
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"It's a bit bigger
than life"

we daarmee vrij goedkoop, ook
goedkoper dan de Munt. Het is niet
enkel voor de rijken. Ik weiger om
de prijzen verder omhoog te trekken door gebrek aan financiering.
Het subsidiëringssysteem is ook gewoon niet
genoeg aangepast. De Vlaamse Opera is opgericht in 1989, maar intussen zijn de tijden
veranderd en moet alles eens worden herbekeken. Door de crisis zitten veel operahuizen
in grote problemen. Personeel wordt afgebouwd, er verschijnen minder producties, orkesten worden gefuseerd, bepaalde koren
gehalveerd, zoals bijvoorbeeld overduidelijk
in de Munt gebeurd is. De kwaliteit is er soms
merkelijk op achteruitgegaan.”

Bij subsidiëring wordt er ook gekeken
naar maatschappelijke relevantie. Is dat een
probleem voor de opera?
“Genoeg van onze opera’s snijden belangrijke thema’s aan. De Faustproductie van
Terry Gilliam bijvoorbeeld draait sterk rond
historisch bewustzijn. Een paar jaar geleden
vertoonden we een uitvoering van Samson
et Delila, waarvoor ik een Israëlische en een
Palestijnse regisseur heb gevraagd om samen
te werken. Dat heeft vanzelfsprekend vruchten afgeworpen. Er hoeft in elk geval niet bewust gewerkt te worden naar actualisering.
Alle grote meesterwerken uit de geschiedenis
hebben een blijvende maatschappelijke relevantie. Je hoeft niet lang te zoeken om een
interpretatie te vinden die relevant is heden
ten dage.”
“Vooral gevaarlijk bij opera is dat een stuk
vaak overgoten wordt met een designsausje. Door die esthetiek komt de kernwaarde
soms niet helemaal goed over. Daarom proberen wij naar alternatieven te zoeken zodat
het publiek zich meer kan relateren met het
stuk. In de uitvoering van Agrippina hebben
we bijvoorbeeld sterk gewerkt rond de setting en kostumering van een soap uit de jaren
tachtig. Het verhaal speelt zich af in het oude
Rome, maar het heeft echt iets weg van een
soapplot en dat werkt. Briljant vind ik dat.”

ken: je weet nooit hoe de avond zal verlopen,
en het geeft een directe menselijke ervaring.
Je ademt met de artiesten in de zaal. Dat is
een onvervangbare ervaring van kunstcreatie. Bij ons gebeurt het elke avond nu. En elke
voorstelling is anders.”
Dat gaat ook op voor een theaterstuk.
“Het verschil met theater of een concert
is de universalkunstvorm die opera biedt. Je
hebt de acterende zangers, je hebt het orkest, je hebt het design van de kostuums en
het decor. Alle kunstvormen komen samen
op één avond. Omdat er ook altijd muziek
bijkomt, geeft opera tegenover theater een
grotere emotionaliteit. De kritiek is dan vaak
dat operazangers niet zouden kunnen acteren, maar ik nodig u uit om te gaan kijken:
dat zijn stuk voor stuk uitstekende acteurs.
Er zijn geen ‘Castafiore-matige’ toestanden
meer bij. Opera tegenwoordig is geloofwaardig theater met de emotionaliteit van muziek
erbij. It’s a bit larger than life.”
Is opera dan niet vaak minder vernieuwend dan andere kunstvormen?
“Het genre is natuurlijk minder flexibel,
maar daardoor hebben wij net meer ervaring
met het respectvol adapteren van traditionele
stukken tot een hedendaags relevante versie.
In het theater heeft men blijkbaar meer moei-

te om die brug te slaan, om bijvoorbeeld een Shakespeareaans stuk met de
originele tekst in een moderne setting
te brengen, die echt werkt. Ik heb dergelijke stukken al in het buitenland gezien, die kunnen sterker uit de hoek komen
dan heel wat nieuwe, hedendaagse stukken.
Dan vraag ik me af of het een gebrek aan durf
is om dat nog te doen, of dat het intellectuele traagheid is. Ik ben ervan overtuigd dan
een hedendaags stuk ook enkel goed kan zijn
als de maker een goede kennis heeft van de
traditie. Ik vind het echter vooral jammer als
de grote stukken die echt belangrijk zijn voor
vandaag, niet gebracht worden. Als gesubsidieerde instellingen hebben theaterhuizen
de plicht om de grote stukken van de laatste
driehonderd jaar te brengen, en dat gebeurt
misschien wat te weinig.”
Is de operacultuur hier anders dan elders?
“Operahuizen in Europa zijn ambitieuzer
in het uitdagen van hun publiek en hebben
meer oog voor maatschappelijke relevantie.
In die zin is de Vlaamse Opera erg Europees.
Dat in tegenstelling tot de VS, waar je vaak
producties krijgt die ik ‘Mickey Mouse-opera’
noem. De Amerikaanse opera is een museum
van de kunstvorm. Als ik daar producties zie,
begin ik te lachen. In de VS rekenen huizen
sterk op privésponsors, en dat zijn vaak rijke
reactionaire families die enkel de traditionele stukken willen in een traditionele uitvoering, zoals zij het graag hebben. En daarom is
staatssubsidiëring dus belangrijk.” ■

Is opera nog operationeel?
Het is ook zo dat andere kunstvormen
ook nieuw publiek nodig hebben. Hoe zou
u studenten overtuigen om naar een opera
te gaan kijken en niet naar een film bijvoorbeeld?
“Je hebt ten eerste telkens een live performance. Dat is spannend omwille van twee za-
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Wat koopt 1 euro nog?

Sinds juli 2008 betaal je als 18 tot 26-jarige met één klinkend eurostuk je toegang tot
heel wat Vlaamse musea, waarbij de overheid
de rest van de museumkost vergoedt. Recent
besloot minister Schauvliege bij een tussentijdse evaluatie het door Bert Anciaux geïntroduceerde 1-eurotarief niet langer voort te
zetten. Basis voor de beslissing is een onderzoek van de HoWest, dat een online bevraging van 277 jongeren bevat (ter vergelijking:
de laatste enquête over Schamper werd door
3000 studenten ingevuld) en interviews met
dertig Vlaamse musea. Het kabinet van minister Schauvliege sust en benadrukt dat het
om een bijsturing van de huidige maatregel
gaat. Bovendien loopt de maatregel in haar
huidige vorm nog tot eind 2013, de huidige
generatie jongeren kan dus nog een dik jaar
voor een euro naar het museum.

Enige onduidelijkheid
Vanaf 2013 komt er in de nieuwe beheersovereenkomsten — we citeren even het kabinet — een “aangepast prijzenbeleid naar
diverse doelgroepen”, een “gerichte publiekswerking en communicatie” en een “meer integraal beleid”. Allemaal goed en wel, maar
wat betekent dat voor onze portefeuille? Bij
het contacteren van de Gentse musea vallen twee constanten op: er is enige onduidelijkheid over wanneer een nieuw beleid
gelanceerd wordt en ook de invulling van een
vervanging voor het 1-eurotarief is nog erg
vaag. “We hebben dat ook gewoon in de krant
gelezen, maar voor de rest hebben we daar
geen bericht van gekregen”, klinkt het bij één
museum. In Gent vallen een aantal musea —
o.a. het Design Museum, het MIAT, het MSK
— bovendien onder de bevoegdheid van de
stad, waardoor de beslissing niet bij het mu-
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Foto: Lise Eelbode

Joke Schauvliege besloot begin deze maand om het 1-eurotarief voor jongeren niet
langer te verplichten voor
Vlaamse musea. Wij belden
de Gentse musea om te controleren of de student niet
wordt vergeten. door Lise Eelbode

seum zelf ligt. Het MIAT legt uit: “De prijzenpolitiek wordt door het college bepaald.
Er is nu een overgang naar het nieuwe college
en de musea moeten allemaal een nieuw beleidsplan indienen tegen april, dus er zal daar
wel een discussie over komen. Maar voorlopig is daar nog niet over gepraat.” Ook de
musea die niet onder het stadsbestuur vallen,
bijvoorbeeld het Huis van Alijn, passen hun
prijsbeleid vaak aan dat van de stadsmusea
aan.

Keep it or lose it?
Wat vinden de Gentse musea zelf van het
1-eurotarief? Bij een eerste rondvraag staan
de Gentse musea alvast niet te springen om de
prijzen sterk te doen stijgen. Het Design Museum wil het liefst dat het 1-eurotarief zo lang
mogelijk blijft: “In ieder geval staan wij er zeker positief tegenover. Wij vonden het alleen
een beetje jammer dat de centen die daarvoor
vanuit het ministerie ter beschikking werden
gesteld, eigenlijk in de stadskas bleven en we
die niet onmiddellijk ter beschikking hadden
om extra activiteiten specifiek voor jongeren
mee op het getouw te zetten.” Bij het MIAT
wordt meegedeeld dat ze van de gelegenheid
gebruik willen maken om te zien welke bezoekers met een andere prijzenpolitiek extra
gestimuleerd kunnen worden om een museum te bezoeken. Het Museum Dr. Guislain meent dat ze met het 1-eurotarief meer
individuele jongeren bereikten. “Misschien

dat we wel zullen differentiëren in leeftijdsgroepen,” zo klinkt het in het museum. “We
zullen eerst kijken hoe we er financieel uit geraken, en wat de mogelijkheden zijn.”
Het 1-eurotarief had zowel voor- als nadelen, zo zegt het STAM: “Aan de ene kant willen wij graag jongeren massaal binnenlokken
— en als de prijs daarbij kan helpen: graag.
Maar soms is het ook moeilijker: als je een actie wil doen naar jongeren, kan je niets meer
van je prijs afdoen. Tegelijkertijd is dat dan
toch weer een voordeel, want dan moet je wel
spelen op inhoud en leuke acties bedenken.”
“Aangezien we hier in een studentenstad
zitten, is het natuurlijk wel meegenomen dat
we dat kortingstarief hebben,” merkt het MSK
op. Volgens Schauvliege had het 1-eurotarief
echter weinig invloed op het museumbezoek
van jongeren. Cijfergegevens van het Designmuseum Gent spreken dit dan weer tegen:
daar stijgt het aantal 18- tot 26-jarigen van
5% voor 2008 naar 8% in 2009, 8,5% in 2010,
10% in 2011 en 11% in dit jaar. In het Huis
van Alijn blijven de percentages voor jongeren in die periode dan weer stabiel.
Hoeveel studenten na 2013 in Gent zullen
moeten betalen voor een portie cultuur, blijft
afwachten. Maar ook andere Gentse musea
tonen gezonde percentages voor het bezoek
van jongeren (0 tot 26 jaar): 34% in het MIAT,
40-45% in het Museum Dr. Guislain, 28,5 %
in het S.M.A.K., 25% in het MSK en 23% in
het STAM. Al zinkt dat in het niets bij de procenten die Schamper kan voorleggen. ■
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Mijn Amerika - Jo detavernier
JK De laatste tijd kreeg de Belg, tenzij die
zich in een goed geïsoleerde grot bevond,
heel wat nieuws uit de Verenigde Staten over
zich heen. Nu de verkiezingskoorts eindelijk
is gaan liggen en we weten wiens tronie de komende vier jaar in alle klaslokalen van the US
of A wordt ingekaderd, is het tijd om te kijken
of die mediahetze ons ook waardevolle en ietwat tijdloze literatuur heeft opgeleverd.
Jo Detavernier, UGent-alumnus, consultant en Amerika-connaisseur in de vrije
uurtjes, kan je alvast geen slechte timing verwijten. Hij bracht onlangs bij Pelckmans dit
mooi gevormd boek uit voor een scherpe prijs
en geniet zo mee van de plotse interesse in de
VS die weer even spoedig zal overwaaien.
Detavernier bundelt in Mijn Amerika essays van bekende Vlaamse en Nederlandse
politici, journalisten, academici etc. over hun
Verenigde Staten. Zo blikt Mark Eyskens terug op zijn studies aan Columbia University,

gunt Rik Torfs ons een blik in de Amerikaanse kerk en bekent schrijver Christophe
Vekeman zijn liefde voor countrymuziek.
Doorheen een twintigtal essays krijgt de lezer
een dieper inzicht in hoe deze invloedrijke figuren hun ervaringen aan de andere kant van
de Atlantische Oceaan koesteren.
Dit boek is een aanrader voor al wie meer
te weten wil komen over wat de wereldmacht die de VS, nog voor even althans is,
Vlamingen en Nederlanders te bieden heeft.
Verwacht echter geen hoogstaande wetenschappelijke literatuur, persoonlijke reflecties
zijn in de meerderheid. Hier zal naar mijn
mening echter geen enkele, onder de boeken
bedolven, student een traan om laten. ■
Win Mijn Amerika! Stuur jouw persoonlijk
VS-verhaal naar schamper@schamper.ugent.
be en wie weet ontvang jij van ons het boek.

Argo - ben affleck
B.B. Zes Amerikanen uit de Canadese ambassade ontzetten terwijl er buiten de deur
een revolutie woedt, tot daar aan toe. Maar
ze dan nog eens het land buitensmokkelen als
een filmcrew voor een onbestaande SF-flick,
dat is te gek voor woorden.
Nochtans put Ben Affleck, de regisseur
van Argo, inspiratie uit de realiteit. De Canadian Caper is de naam van de CIA-operatie
waarin professionele exfiltrator Tony Mendez — Ben bedeelt zichzelf ook de hoofdrol
toe — een groep Amerikaanse diplomaten
uit Iran probeert te krijgen. Het jaar is 1979,
ayatollah Khomeini spuwt aan de lopende
band fatwa’s en de goddelozen bungelen in de
straten, opgehangen aan bouwkranen. Tony,
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aan de drank sinds hij door zijn vrouw werd
buiten geschopt, roept de hulp in van makeup specialist John Chambers. Als coverstory
gebruiken ze het script voor Argo, een Sci-Fi
film met Midden-Oosterse trekjes.
Tegen een achtergrond van historisch tumult zet Affleck in essentie een klassieke heist
movie op, herinnerend aan films zoals de originele Ocean’s Eleven en The Italian Job. Tony
kiest zijn team, traint de leden, bouwt zijn
cover zorgvuldig op en ondertussen wordt er
met grappen gestrooid. Vooral Alan Arkin,
als ouder wordende producer in het bouwvallige sprookjeskasteel dat Tinseltown eind jaren zeventig was, krijgt in het eerste deel van
de film vlot de lachers op zijn hand (‘Aaaar-

film
go fuck yourself ’). Eenmaal in Iran wordt
de humor links gelaten in het voordeel van
een steile en solide spanningsboog. Affleck
maakte met Argo een suspensevolle film.
Toch springt hij lustig in bepaalde Hollywoodse modderputten. Op dramatische
momenten laat Alexandre Desplat al eens
de violen overstag gaan en voor het aantal
keren dat de vluchtelingen op het nippertje
aan de klauwen van de revolutionaire garde
ontsnappen mogen ze de baardman in de hemelen op hun blote knieën danken. Als Tony
op het einde van de film met zijn zoontje herenigd wordt, haalden we onze zakdoek boven
om onze lachtranen weg te vegen. Ach ja, Insha’Allah zeker. ■
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De Roze Balletten 2.0
Minister van Onderwijs Pascal Smet komt opnieuw in opspraak nadat foto’s van zijn gsm gelekt
zijn op het internet. Deze beelden tonen een bal masqué waar de gasten zich inlaten in allerhande seksuele activiteiten. Volgens velen is er een verband tussen de foto’s en de recente conceptnota waarin Smet een besparing in het hoger onderwijs voorstelde.
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Dag Allemaal haar identificeerde als Fanny
Robijn, een danseres uit Kuttekoven. Robijn
claimde dat het niet om een geïsoleerd incident ging: “Die foto’s werden gemaakt tijdens
de laatste editie van Les Ballets de Fidelio.
Dat gaat al lang mee, hoor. Ze hebben mij in
2008 gecontacteerd omdat ze een nieuwe ceremoniële confituurbaadster nodig hadden.”

De uitnodiging van Smet zou bovendien geen
toeval zijn. “Mij wordt niets verteld, maar ik
vang dingen op. Sinds het faillissement van
Dexia raken de balletten in financiële ademnood. Smet had aangeboden de tweejarige
masters te schrappen en de fondsen via een
dekmantel te versluizen naar de organisatie.”
Hoewel er nog geen bewijzen zijn, heeft minister Smet inderdaad het budget
van de tweejarige
master
gereserveerd voor de oprichting van de
ethische
werkcommissie rond
samenlevingsbeleid (EWS). Details rond het EWS
zijn nog niet vrijgegeven.
Jacques
van
Ypersele de Strihou, de kabinetschef van koning
Albert II, gooide
olie op het vuur
door de affaire in
een publiek statement te gedogen.
“Die typische kleinburgerlijke naïviteit van
het volk... Sterk machtsbewind gaat altijd gepaard met dergelijke manifestaties van megalomane satyriasis. Alors, Mussolini had Salò,
Caesar zijn Bacchanalia... La morale est bien
souvent le passeport de la médisance.” ■
Foto: Michiel Geldof

De foto’s, die twee weken geleden op het
internet verschenen, ontketenden een heksenjacht binnen de Vlaamse regering. Hoewel de gezichten van de deelnemers verhuld
zijn achter Venetiaanse maskers, zouden enkele politici al herkend zijn. Zo zouden de
idiosyncratische spataders op een getrainde
kuit de identiteit van minister Crevits verraden. De guitige
glimlach van een
kruipende jongedame zou dan weer
die van ambiërend
politica Derveaux
zijn. In Kortrijk is
het hek al helemaal
van de dam daar
gemeenteraadslid
Fastaen beweerde
het hypogonadale
geslachtslid
van
minister Van Quickenborne te kunnen
herkennen.
Ook het imago van
de Gentse Universiteit heeft schade
opgelopen
door
het schandaal; de
achtergrond bleek
het privé-salon van de elitaire faculteitenclub
Het Pand te zijn. Het rectoraat heeft nog geen
officieel commentaar vrijgegeven.
Kort na de publicatie van de foto’s verscheen een verklaring van getuige X1, die
aanwezig zou zijn geweest op het bal masqué.
De getuigenis werd echter ingetrokken nadat

De deelname van Smet zou volgens Robijn
wel zonder precedent zijn. “Pascal wou al een
tijdje uitgenodigd worden, maar het is niet
gebruikelijk dat er sossen meedoen. Di Rupo
kwam vroeger, maar dat waren andere tijden.
De regels zijn ondertussen veel strikter, minderjarigen zul je er nu niet meer vinden…”
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