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25 jaar vooruit

Bart Peeters en vive la fete

tweejarige masters

Gust & Madeleine
innogenetics op de fles

Kort

Kringen &
Konventen

Kringen & Konventen
04/10
×× Filologica, damesvolley, GUSB
×× WINA, openingsfuif, Tequila, 21u
×× VGK, openingsfuif, Vooruit, 22u
08/10
×× VEK, DJ-contest & dagdisco, Yucca, 14u
×× VG, Holebi-jongeren Café, Casa Rosa, 20u
09/10
×× KHK, fietstocht door Gent, Blandijn, 18u
×× Geografica, Cantus, Frontline, 20u
×× Gents Universitair Koor, Therminal, 20u
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×× KMF, openingsfuif, Tequila, 22u
10/10
×× VEK, troelafuif, Yucca, 22u
×× Politeia, openingsfuif, Vooruit, 22u
×× VBK, openingsfuif, Sioux, 22u
11/10
×× VGK, filmfestival, Kinepolis
×× GBK, Schachtenconvent, Salamander,
20u
14/10
×× Klassieke Kring, Klassieke fuifSioux,
21u30

15/10
×× Sporttornooi Wetenschappen, BME
×× VPPK, Johnny & Marina-avond, Pi-nuts,
22u
16/10
×× GFK, openingsfuif, Vooruit
×× FK, begrotingstraining, Therminal, 19u
×× VDK, schachtencantus, Vooruit
17/10
×× VGK, Beyond the Picturesque, SMAK
×× FK, Studentikoze opening, Aula, 19u
×× VG, Reuzetwister, Kouter, 20u

www.schamper.ugent.be
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Unief

Kick-off: p8&9

Bij de eerste Schamper van een
nieuw academiejaar hoort natuurlijk
een artikel over de inschrijvingscijfers. (5) Ook een overzicht van
de diensten aan de unief kan niet
ontbreken. (6) Heet hangijzer in
deze editie is de discussie rond de
tweejarige masters (3) en (10). Wie
meer wil weten over het diplomatische team van de universiteit,
bladert door naar (11).

WETENSCHAP
Deze zomer viel het beursaandeel
van Innogenetics, een Gents farmabedrijf, als een Icarus uit de lucht.
De binnenlandse pers schreeuwde
moord en brand, Schamper gaat
iets dieper in op de affaire. (14)

Opinie
David, zowel nieuw bij Schamper
als aan de UGent, blikt terug op
zijn schoolcarrière tot nu toe (21).
De redactie verzamelde bovendien
op Internet de strafste citaten van
medestudenten. Vaak lollig, vaak
dom. (21)

Cultuur
Het belangrijkste evenement was
natuurlijk de student Kick-Off. Volledig verslag en enkele foto's vind je
in deze Schamper (8) en (9), alsook
een interview met Els Pynoo (16).
Verder was er nog het verjaardagsfeestje van de 25-jarige concertzaal
Vooruit (20) en waren twee van
onze redactrices uitgenodigd op de
avant-première van Ben-X (21).
Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks
tijdens het academiejaar.
VU: Stijn Debrouwere, Hoveniersberg 24, 9000
Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,
9000 Gent
Hoofdredacteur: Stijn Debrouwere
Coördinator & reclame: Bert Dobbelaere
Eindredactie: Katrien Depecker (chef), Andreas
Faes, Maarten Hanssens
Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte, Axel de Backer,
Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere, Andreas
Faes, Matthias Jacxsens, Bregt Saenen, Roeland
Termote, Laurens Lavrysen, Ruben De Winne,
Niels Strobbe, Maarten Hanssens, Francis
Beeckmans, Simon Leenknegt, Sanne Huysmans,
Jonas Vandroemme, Ine De Jong, Hannah Demol,
Willem Wybo, David De Pue
Vormgeving: Stijn Debrouwere en Matthias
Jacxsens, soms ook Gert Boel en Bert Dobbelaere
Cartoons: Axel de Backer
Foto’s: (vast:) Bert Dobbelaere, Pieter Morlion,
Laure Nuytemans

www.schamper.ugent.be

editoriaal

Luxe

Stijn Debrouwere, hoofdredacteur

Het voorbije jaar hebben allerlei opleidingsverantwoordelijken uit de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte plannetjes bekokstoofd om binnen enkele jaren tweejarige
masters in te voeren. Als die er doorkomen,
zal de arme letterenstudent dus vijf jaar moeten studeren i.p.v. vier. Hoewel de bachelor
op papier een volwaardig diploma is, denkt
in de praktijk niemand eraan om dan al te
stoppen met studeren. De meningen onder
studenten zelf zijn verdeeld. Een aantal mensen vindt het een broodnodige opwaardering van deze opleidingen: “de wetenschappen krijgen vijf jaar, dus wij ook”. Anderen
vragen zich af hoe men in hemelsnaam dat
bijkomende jaar zinvol wil invullen – temeer
gezien de overheid expliciet waarschuwt dat
daar geen budgetverhoging mee gepaard
gaat. En de opleidingscommisies zelf ? Die
zouden liever hebben dat de studenten zich
er niet mee bemoeien: de commissies van de
geschiedenis en de wijsbegeerte die zich bogen over de masters, vonden handig plaats
tijdens de blokperiode in mei.
Waarom wil men de (vrij beperkte) budgetten die er nu zijn nog dunner verspreiden? Decaan Freddy Mortier verwijst naar
internationaal prestige en bijkomende uitwisselingsmogelijkheden via Erasmus, want
veel andere landen hebben immers een drietwee structuur. Ook het idee van een onderzoeksmaster circuleert en slaat aan bij heel
wat proffen én studenten. Maar achter de
schermen spelen er ook andere motieven.
In onze nieuwe “Tijdingen uit -” kan je lezen
hoe de faculteit Letteren aan de KULeuven
met beide handen naar tweejarige masters
grijpt in de hoop daar op termijn meer geld
uit te halen voor vakgroepen en de faculteit.
De Letteren, zowel in Leuven als hier, krijgen
sowieso relatief weinig werkingsmiddelen

en dat dreigt alleen nog te verergeren. Het
nieuwe financieringsdecreet van minister
Frank Vandenbroucke zal volgens schattingen van verschillende universiteiten niet
gunstig uitvallen voor humane studies — de
UA denkt tot 38% minder middelen te krijgen. Budgettaire motieven drukken dus harder dan men zou denken, in zoverre zelfs dat
men gokt op tweejarige masters. Nogmaals:
zonder bijkomend budget, in de hoop daar
later bij een herverdeling van de subsidies
beter uit te komen.
“Humane opleidingen als onbetaalbare
luxe”, zit de voorspelling die professor Pinxten vorig jaar maakte in Schamper er dan
toch aan te komen? Een sinoloog kan geen
bruggen bouwen, en ondanks de kritische
functie die wijsgeren zichzelf graag toemeten, zijn het toch vaker economen die met
kennis van zake spreken en concrete oplossingen uitwerken voor maatschappelijke
problemen. Een zekere nederigheid mag wel:
een besef dat we nu eenmaal geen recht hebben op hetzelfde budget als de exacte wetenschappen.
En toch! Veel nieuwe studenten die een
letterenopleiding aanvatten, doen dat in de
hoop na al die gênante lessen godsdienst, zedenleer, geschiedenis of literatuur toch eens
deftig kennis te kunnen maken met net dié
culturele producten die het leven boeiend
maken. Het zou een verlies zijn als die opleidingen niet meer toegankelijk zijn voor een
groot deel van de bevolking, of dermate aan
kwaliteit moeten inboeten dat ze het volgen
niet meer waard zijn. Paradoxaal genoeg
zijn de ongevraagde tweejarige masters misschien de beste manier om het doembeeld
van Pinxten nog even uit te stellen. Maar dat
zal ons niet tegenhouden om er nog even
over te klagen.
schamper 454
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werken bij schamper

Onderwijs in het nieuws

Je wil werken voor een blad
dat cynisme mengt met frivoliteit als waren we Nikola
Tesla? Vinniger dan Voltaire en een stuk aangenamer
dan Mulisch? Ja, jij daar, je
hebt dat goed bekeken.
Kom gewoon ‘ns af, elke
maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering in studentenhuis De
Therminal.
Maar je wil eerst toch wat
meer weten? No prob.
• Op schamper..ugent.be/
werken-voor-schamper kan
je lezen hoe het er aan toegaat op de redactie
• Mail schamper@schamper.ugent.be en we zullen je
vragen duidelijk en zo snel
mogelijk beantwoorden.

Commentaar?

Lezersbrieven en
opinies zijn welkom op
schamper@schamper.
ugent.be

SD Studenten die werken om hun universiteitsgelden te betalen, hebben vaak geen tijd om
te participeren in extracurriculaire activiteiten
waardoor ze een voetje voor kunnen hebben bij
toekomstige werkgevers, zo zegt de Britse universiteitsvakbond. Er wordt geschat dat bijna de helft
van alle voltijdse studenten werken tijdens hun
studies. (BBC News)
De Morgen bericht dat de Vlaamse universiteiten en hogescholen alweer een pak meer eerstejaars verwachten dan de vorige jaren – 7,3 procent
aan de UGent. Enkel de UHasselt moet het waarschijnlijk met minder studenten stellen dan de
vorige jaren.
Iets ouder nieuws dan. Het Vaticaan heeft al
langer zijn twijfels over het ethische karakter van
het wetenschappelijk onderzoek dat gebeurt aan
de KULeuven en dreigt haar de ‘K’ af te nemen.
Het Nieuwsblad liet eind juni Thomas D’Hooghe
van het fertiliteitscentrum aldaar aan het woord:
“Het onderzoek komt niet overeen met de strikte
roomse leer, maar als we ons aan de strikte roomse
leer moeten houden, dan kunnen we onze dienst
beter gewoon afschaffen.” Maar: “Eigenlijk zou-

den zij bezorgder moeten zijn, want als ze ons de
‘K’ afnemen, verliezen ze hun maatschappelijke
draagvlak in ons land helemaal.”
Volgens een recente nota van minister Vandenbroucke zijn het aantal beurzen toch niet dermate gedaald als Pieter Lesaffer in De Standaard
vermoedde. In absolute aantallen blijft het min of
meer gelijk. In relatieve aantallen is er een lichte
daling, maar die is volgens Vandenbroucke te wijten aan het feit dat men voor ‘91-’92 niet keek naar
het Kadastraal Inkomen om te bepalen of een student beursgerechtigd was, waardoor zelfstandigen
voor hun zoon of dochter soms onverdiend een
beurs te pakken konden krijgen. Vandenbroucke
wil wel bijkomende inspanningen doen voor de
democratisering, maar eerder door de meest benadeelde groepen de weg te doen vinden naar het
hoger onderwijs dan door meer beurzen toe te
kennen onder de bestaande groep studenten.
Tot slot: volgens een ranking van Newsweek is
het “New Mexico Institute of Mining and Technology” de beste universiteit in ‘de oorlog tegen het
terrorisme’. Nu weet u dat ook.

tijdingen uit leuven: wat schrijft studentenblad veto

KUL: Letteren
moeten
inkrimpen
SD De Leuvense faculteit Letteren moet
de komende jaren een pak besparen om
het budget in evenwicht te houden, zo bericht ons zusterblad Veto. Onlangs werd er
een nieuw ‘allocatiemodel’ uitgetekend dat
bepaalt hoe de budgetten verdeeld worden onder de faculteiten. De exacte wetenschappen krijgen zoals gewoonlijk een
grote homp van dat geld en de Letteren een
stuk minder, maar volgens dat nieuwe model zijn zelfs de bestaande budgetten een
stuk te groot – “een bedrag vergelijkbaar
met de kosten voor veertien voltijdse professoren”, volgens Veto. Volgens de decaan
Luk Draye houdt het model geen rekening
met het feit dat de faculteit een hele hoop
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verschillende, vaak kleine, opleidingen herbergt en dus noodzakelijkerwijs wat meer
geld nodig heeft dan faculteiten met enkel
grote richtingen zoals pol. en soc. of de psychologie.
Volgens het nieuwe systeem moeten
faculteiten ook elkaar betalen als hun studenten keuzevakken volgen in een andere
faculteit. In Gent zou zo’n systeem ervoor
zorgen dat de L&W behoorlijk wat centjes bijkrijgt omdat in zowat elke richting
een vak wijsbegeerte, logica of historische
kritiek wordt gegeven. In Leuven ligt dat
anders omdat, het viel u al op, de faculteit “Letteren” waar is aan haar naam: het
“Hoger Instituut voor Wijsbegeerte” staat
er volledig los van. Dus zelfs de faculteit
Letteren moet dokken voor een inleidend
vakje zingeving en filosofie.
Om dat verlies aan gelden te compenseren, zou men ervoor kiezen om minder
assistenten aan te stellen en een aantal
op pensioen gaande professoren niet te
vervangen. Die geleidelijke aanpassing is

echter niet voldoende. Het nieuwe financieringsdecreet dat er zal komen in 2008
bedeelt de Humane Wetenschappen òòk
minder overheidssubsidies toe dan voorheen. Dus behalve de druk vanuit de universiteit, staat ook de overheid klaar om de
Letteren wat dieper in de put te duwen.
Sommige opleidingsverantwoordelijken
dringen ook aan op tweejarige masters.
In de geschiedenis organiseert men een
aantal vakken enkel om de twee jaar. Zo
wordt bissen wel heel moeilijk. Volgens decaan Draye zou het elk jaar maar om één
of twee man gaan, maar Gertie De Fraeye
van Veto meent dat het om een politiek
statement gaat om de invoering van tweejarige masters in de Letteren te versnellen:
die zouden de organisatorische problemen
meteen oplossen. Lees: tweejarige masters
zouden op termijn voor wat meer financiële speelruimte kunnen zorgen. Lees elders in Schamper over hoe ook onze L&W
met dezelfde motieven tweejarige masters
pusht.

www.schamper.ugent.be
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Bert Dobbelaere

Universiteit Gent barst uit haar voegen

Inschrijvingscijfers
Voor het eerst in haar geschiedenis haalt de UGent de kaap van 30 000 studenten, met dank aan de bijna 6000 nieuwe studenten die zich dit jaar inschreven.
Een kleine 6000 nieuwe studenten betekent een stijging van 7% ten opzichte van
het vorige jaar, toen de universiteit ook al
niet slecht boerde. Aangezien de K.U. Leuven
het met iets meer dan 5000 nieuwe studenten moet doen (en een stijging van 2%), doet
onze alma mater het zowel procentueel als
in absolute cijfers beter dan haar Brabantse
tegenhanger.
Met uitzondering van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte, gaan zowat alle richtingen erop vooruit. Bètawetenschappen en de
rechtenopleiding springen echter bijzonder
in het oog met spectaculaire stijgingen van
rond de twintig procent. De stijging van het
studentencijfer, dat de voorbije twintig jaar
verdubbelde, wordt dus overtuigend verder
gezet. Dat is niet alleen te danken aan een
grotere interesse vanuit de Oost- en WestVlaamse jeugd: steeds duidelijker wordt dat
de UGent ook een grote aantrekkingskracht
uitoefent op studenten uit Limburg, VlaamsBrabant en Antwerpen.

Plaatsgebrek

Dat zorgt vooral voor een hoop extra
rompslomp bij de facultaire administraties
die auditoria moeten verdelen, langere rijen
in de resto’s en minder plaats op café. Het
gejubel van krantenkoppen en de rector, die
onder meer de spirit aan de Gentse universiteit prijst, wordt door studenten met een ferme korrel zout genomen. Laatstgenoemden
mogen dan wel relatief kleine problemen
zijn, plaatstekort in auditoria is bepaald
geen lachertje. Daar waar de cijfers voor generatiestudenten op zich al niet veel goeds
voorspellen, moet je daar nog eens een hoop
bissers, creditstudenten, schakeljaren en minoren bij rekenen om het totale aantal studenten in de les te weten te komen.
Dat wordt dus weer trappen zitten tot
ergens midden november, wanneer de vanzelfsprekende oplossing de kop opsteekt:
een groot deel van de studenten doet tegen
dan niet meer de moeite om nog naar de les
www.schamper.ugent.be

Rectorific. Van Cau is content met de nieuwe inschrijvingen.

te komen. Verder ligt het slaagpercentage
in het eerste jaar gemiddeld op een vijftig
procent: grote kans dat die vervelende metalhead, die de hele les neuriënd naar zijn
iPod luistert, je volgend jaar niet meer zal
storen. Wees dus maar gerust: Tegen wanneer je deze Schamper in handen krijgt, zijn
de grootste problemen al van de baan. Tegen
de tweede bachelor worden acute plaatsproblemen al helemaal zeldzaam plaatsproblemen veel zeldzamer.

De oplossing, op termijn…

Aangezien het aantal studenten in de onmiddellijke toekomst waarschijnlijk alleen
maar zal stijgen, moet er op lange termijn
naar oplossingen gezocht worden. Het extra
auditorium in het nieuwe economiegebouw
Tweekerken blijkt niet voldoende. Kort gezegd: de universiteit moet bouwen, en dan
nog het liefst grote auditoria die groepen als
de eerste bachelor Burgies (al snel 400 man)
kunnen accommoderen.
Belangrijkste hoop voor de toekomst
is natuurlijk de Monovolume, het nieuwe
pand in de St. Pietersnieuwstraat, waar in
de Schampers van de voorbije jaren al heel
wat inkt over gevloeid is. Momenteel is de

constructie eindelijk in opbouw en wordt
het jarenlang braakliggende terrein tussen
het technicum en het rectoraat opgevuld.
Tegen 2009 zou het project gebruiksklaar
moeten zijn. Naast plaats voor een hoopje
vakgroepen en een pc-knooppunt, zouden
er in de Monovolume ook twee nieuwe auditoria komen: een voor 400 en een voor 600
studenten. Op zich al geen klein bier, maar
bijzonder spectaculair is het idee om de
twee samenvoegbaar te maken: zo wordt er
ineens een kanjer van een auditorium voor
1000 studenten gecreëerd, wat bijvoorbeeld
de eerste bachelor Rechten tegen 2009 vast
goed zal kunnen gebruiken.
Verder heil wordt verwacht van het opkalefateren van bestaande UGent-gebouwen.
Verschillende sites worden vernieuwd en,
laat ons eerlijk wezen, dat was broodnodig.
Ook De Brug wordt uitgebreid: in de komende jaren moet het bouwvallige voormalige
studentenhuis omgevormd worden tot een
nieuwe refter voor een dikke tweehonderd
hongerige studenten. Naar de toekomst toe
zal het vooral belangrijk blijken dat de historische onderfinanciering ten opzichte van
de K.U. Leuven ongedaan gemaakt wordt,
wil de UGent comfortabel blijven groeien.
schamper 454
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Bert Dobbelaere
Matthias Jacxsens

Aan de Gentse Universiteit wordt niet
alleen les gegeven.
Er zijn heel wat diensten die het zware
leven van de student
moeten verlichten.
Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die jaren niets
anders dan een toog
gezien hebben, een
startpunt te geven,
zet Schamper enkele
nuttige diensten op
een rijtje.
Adviescentrum

Er is geen adelaarsblik voor nodig om het
Adviescentrum voor studenten terug te
vinden op Sint-Pietersplein 7. Je kan er informatie, advies en begeleiding krijgen in verband met studiekeuzes, overschakelen naar
een andere studie, studieproblemen, werken
na je studies, studeren in het buitenland,…
Open van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot
17u, telefonisch te bereiken op 09/264.70.00.
www.ugent.be/nl/voorzieningen/adviescentrum.htm
Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind je
de Studentenartsen terug. Deze huisartsen kennen de studentenproblematiek van
dichtbij en werken aan een verlaagd tarief.
Van maandag tot vrijdag kan je (overdag) een
afspraak maken aan de infobalie van het Adviescentrum of op het nummer 09/264.70.00.
Tussen 17u en 19u kan je vrij op consultatie.
‘s Nachts kan je voor een dringende oproep
— van een sadomasochistisch lief tot acute
epilepsieaanvallen — terecht bij Home Vermeylen op het nummer 09/264.71.00. Zij verbinden je dan door met de dokter van wacht.
In het weekend bel je 09/236.50.00. en kom
je bij de huisartsenwachtdienst Groot Gent
terecht. Wie slim is, steekt deze nummers nu
al in zijn gsm, want wanneer je ze echt nodig
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Wat zit waar: wegwijs in
het universitaire doolhof
hebt, ligt deze Schamper al weer een paar
maand in de vuilbak.
www.ugent.be/nl/voorzieningen/studentenartsen.htm

Studentenvoorzieningen

Onder de Dienst Studentenvoorzieningen zijn de meeste sociale voorzieningen
voor studenten gegroepeerd. Zie hiervoor
ook www.ugent.be/nl/voorzieningen.
Om te beginnen zijn er de studentenrestaurants, waar je tegen lage prijzen een
maaltijd of een snack kan krijgen — tenminste als je een studentenkaart kan tonen.
Nieuwigheid van dit adacemiejaar: de respectieve calorieën worden bij de maaltijden
vermeld. ‘t Is maar dat u het weet. De resto’s
en cafetaria’s liggen verspreid over de verschillende gebouwen en faculteiten van de
UGent. Een overzicht van locaties en menu’s
vind je op volgend adres terug:
www.ugent.be/nl/voorzieningen/resto
Studenten die met sociale of juridische
problemen te kampen hebben, kunnen advies inwinnen bij de Sociale Dienst voor
Studenten (St.-Pietersnieuwstraat 47). Ook
voor info over studietoelages en studiefinanciering kan je daar terecht. Open elke
werkdag van 9u tot 12u, of in de namiddag
op afspraak (09/264.70.74).
www.ugent.be/nl/voorzieningen/socialedienst
Als je nog op zoek bent naar een kot, of je
zit op een studentenhome, maar hebt daar
problemen, wend je dan tot de Huisvestingsdienst, Stalhof 6. Telefoon: 09/264.71.09. of
09/264.71.00. Veel informatie (en een online
lijst van beschikbare privé-koten) vind je op
onderstaande website.
www.ugent.be/nl/voorzieningen/huisvesting

Workaholic

Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst informeren best bij de Jobdienst. Zowel tijdens het
academiejaar als tijdens de vakantie kan je

er een studentenjob zoeken. Inschrijven voor
de Jobdienst kan voor universiteitsstudenten via het Internet; hogeschoolstudenten
moeten zich in persoon naar de Jobdienst
begeven. Die bevindt zich in de Sint-Pietersnieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open elke
werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jobaanbiedingen kan je raadplegen op de website.
www.ugent.be/nl/voorzieningen/jobdienst
En dan is er ook nog de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), die alle erkende studentenverenigingen (zoals Schamper) aan
de UGent overkoepelt. Voor meer info over
de studentenverenigingen, ga je tijdens de
kantooruren naar het secretariaat van Studentenhuis De Therminal, Hoveniersberg 24,
09/264.70.85
www.student.ugent.be

En nog, nog, nog meer!

Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Academisch Rekencentrum (ARC), allserv.
ugent.be/helpdesk, het Talencentrum in de
Sint-Pietersnieuwstraat 136 om je talen bij
te schaven (www.uct.ugent.be), de Centrale
Bibliotheek van de universiteit (Rozier 9,
www.lib.ugent.be) en het sportcomplex van
het Gents Universitair Sportbeheer (GUSB)
in Watersportlaan 3, waarover info op www.
ugent.be/nl/voorzieningen/sport.
Een goed weboverzicht van de hierboven vermelde diensten is te vinden op
www.ugent.be/nl/voorzieningen/studenten.
De website van de UGent (www.ugent.be) is
trouwens even wennen. Twee rubrieken zijn
belangrijk voor de studenten. Onder “Studenten” vind je o.a. de studiegids met alle
opleidingsprogramma’s en de academische
kalender, links naar alle faculteiten, de antwoorden op je administratieve vragen, en
een volledig overzicht van de voorzieningen
voor studenten. Onder “Studiekiezers” zijn
o.a. plattegronden te vinden met de ligging
van de universitaire gebouwen, en info over
Gent als studentenstad.
Zo, waag u vanaf nu met dit overlevingspakket onvervaard in de jungle van de universiteit!
www.schamper.ugent.be
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Maarten Hanssens
Ine De Jonge

Student Kick-Off zet de hele ramtam succesvol in gang
Net als vorig jaar zette studerend Gent het academiejaar muzikaal, feestend
en zuipend in. Een Vlaamse kermis kunnen we het niet meteen noemen,
maar met een springkasteel, aangebrande worsten, een 'hamerklopding' en
luidruchtig gebral naarmate de avond vorderde, kwam het evenement toch
aardig in de buurt. En het was 'vree wijs'.
Het boeltje oogde op het eerste gezicht
als een doordezomers regenfestival: mensen
die gratis fluocowboyhats om de kin binden,
flets bier en verraderlijk gladde Dixietoiletten. De vele standjes van de Gentse studentenverenigingen zorgden er dan weer voor
dat het geheel een academische ‘meerwaarde’ kreeg. Nu ja, lachen met het NSV en hun
vlaggetjes verwordt op zulke dagen ook al
gauw tot een meerwaarde. Vandaar.

Muziek en zo

Een eerste verkenningsronde op het terrein was nog niet goed voltooid of daar verzocht Eddy Wally, ditmaal voorzien van zijn
madammen, ons al om de handjes in de lucht
te gooien en met zijn allen gezellig de armen
in elkaar te haken. Studentenminnend Gent
voldeed gewillig aan het gevraagde. Uitstekende opwarmer, net als vorig jaar. Helaas
duurde het nog wel eventjes alvorens wij nog
iets meldenswaardig op het podium spot-

ten. De negenkoppige band Los Skatchou
Bottos deed nog het meest zijn best, maar
de carnavelske skatrompetten konden de
regen helaas niet volledig doen verdwijnen.
Geluidstechnisch zat alles dan ook nooit helemaal goed en het zou nog duren tot Bart
Peeters aantrad alvorens daar verandering
in kwam.
Intussen vermaakte men zich op een
springkasteel met ballen, troffen we een
mede-schamperredacteur omstreeks drie
uur al zat aan, veranderde het St-Pietersplein gestaag in een volwaardig afvaltapijt
en gleed menig student touwsgewijs vanop
een kraanbakje het podium tegemoet. En dit
alles tussen en tijdens de vele regenbuien
door. Kwantitatief had dat wel zijn gevolgen,
want de grote(re) massa betrad pas na zevenen het plein.
Vooraleer de bekendere bands hun opwachting maakten, zagen wij nog een frisse,
catchy Outskirts. Nog niet helemaal volwas-

sen, maar wij geven hen bij deze een bemoedigend schouderklopje… dat we alvast niét
reserveren voor Mintzkov. De voormalige
Rock Rallywinnaars brachten een inspiratieloze set die steeds op dezelfde ‘cool’heidsfactor dreef en de band slaagde er hoegenaamd
niet in de mediocriteit de overstijgen. Hip
British accent van de bassiste, dat wel.

Opdringerige security

‘Kanaries, hou eens op met die mensen
te kloten!’, dixit Bart Peeters even later. En
gelijk had hij. Gele vestjes doen vreemde dingen met overgetestosteronniseerde mannen.
Mensen die op de schouders van hun makker zaten werden hardhandig weggetrokken,
men wierp achterdochtige blikken op de sigaretten van rokende medestudenten en zo
rond achten had het betreden van het plein
veeleer iets weg van een douanecontrole.
Een paar uur later konden wij slechts met
zwaaiende Schamperkaarten binnen terwijl
een kleine honderd man de toegang tot het
terrein ontzegd werd om God weet welke
reden. Het plein was nochtans verre van vol
en verdere info wou de ‘vriendelijke’ gezagsdrager ons niet kwijt. Anarchie dan maar? –
Helaas, studenten zijn mietjes.
En verder: een meer dan puike Bart Peeters. Moshpits op folky accordeondeuntjes:
het moet kunnen. Vive la Fête deed verder
wat we van hen inmiddels gewoon zijn:
feestje bouwen, een halfnaakte Els Pynoo
die de Jane Birkin in haar naar boven brengt
en Danny Mommens die – nu ja, gewoon
zichzelf is.
Al bij al: fijne aftrapper en op naar een
derde editie!

Bart Peeters. Primitief. Foto door Laure.
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Els Pynoo. Leuke borsten. Foto door Laure.
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Bregt Saenen

Tweejarige masters in de L&W?

Als het van henzelf afhangt: liever vandaag dan morgen

De masters die dit academiejaar van start
gaan, beloven voor het
nodige vertier te zorgen. De opleidingen
met een eenjarige master voelen zich benadeeld door die met een
tweejarige cyclus en
een nieuw facultair initiatief zou dat moeten
verhelpen.
Wanneer we even over onze grenzen
heen kijken, zien we dat in de meeste Europese landen een tweejarige master de norm
is. Het merendeel van de opleidingen biedt
deze standaard aan of er bestaat daartoe de
mogelijkheid. Ook bij ons hebben de meeste
faculteiten het ‘3+2 systeem’ vlot overgenomen en toegepast op hun eigen opleidingen,
al ging dat niet zonder slag of stoot. Het
ministerie van onderwijs was not amused,
maar de degelijke motivering van bijvoorbeeld de exacte wetenschappen zorgde ervoor dat vrijwel alle richtingen daar nu een
vijfjarige studieduur kennen.
Niet elke faculteit bleek echter even bekwaam in het betere ellebogenwerk. Vooral
de humane wetenschappen bleven achter
met vierjarige opleidingen. Tandengeknars
alom, maar misschien niet geheel onterecht. De argumentatie om ook voor de
humane wetenschappen een extra jaar te
verantwoorden, woog al bij al toch wat te
licht. Het is geen beslissing die lichtzinnig
genomen wordt en de bezwaren waren omvangrijk. Wat bijvoorbeeld met de werklast
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voor het ZAP? De opleidingen konden geen
duidelijk antwoord bieden op de vraag hoe
ze zo’n extra jaar voor mogelijk hielden, terwijl ze tegelijkertijd het gebrek aan personeel aanklaagden.

Een extra jaar?
Nooit te laat om koppig aan te dringen,
moeten ze echter gedacht hebben, want
zie: de decanen van alle Vlaamse letterenfaculteiten hebben samen het initiatief genomen om een stevig dossier in te dienen.
Samenwerking is daarmee meteen ook de
rode draad doorheen de besprekingen. Minister Vandenbroucke dringt er alvast op
aan en het zou wel eens de kip met de gouden eieren kunnen zijn met betrekking tot
de werkdruk voor het ZAP. Het is wel nog
de bedoeling dat elke universiteit apart een
master aanbiedt, maar verder opent er zich
een waaier van mogelijkheden: (kleinere)
opleidingen die enkel nog aan een bepaalde
unief worden aangeboden, uitwisseling van
studenten en professoren, e.d. Meer dan
ruwe plannen zijn er nog niet, maar daar
komen we zo meteen op terug.
Freddy Mortier, decaan van de Gentse
L&W, licht de voornaamste redenen voor
het initiatief toe: “Een belangrijke overweging is de haalbaarheid van een eenjarige
master. De zogenaamde masterproef die
vele opleidingen aan het einde van de rit
verwachten, wordt bijvoorbeeld een groot
probleem. Voor de hervorming deed de gemiddelde student daar immers meer dan
twee jaar over. Het wordt nu afwachten hoe
dit binnen dit systeem gaat uitpakken. Een
tweede reden is de internationalisering van
ons onderwijs. Erasmus tijdens de master is
nu vaak niet mogelijk door de discrepantie
met het buitenland. Wanneer onze plannen
goedgekeurd zouden worden, krijgen de
studenten enorm veel meer mogelijkheden
op dat gebied.”
Momentje: elders in Schamper las u al
dat men de tweejarige master in Leuven
beschouwt als een onhandig vermomde
poging om meer subsidies los te weken. Bij

Mortier horen we daarover eerst dat “men
daar op een hoger niveau over beslist”,
waarna hij even later toch het volgende laat
optekenen: “Een zekere rationalisering van
de subsidies hangt er op termijn inderdaad
aan vast. Bij de wetenschappen heeft men
met enige vertraging zijn middelen immers
ook zien stijgen door het extra studiejaar.
Mij lijkt het maar rechtvaardig mocht dat
op termijn ook bij ons gebeuren.”

Misschien wel/niet
Het initiatief werd in de Gentse L&W alvast warm onthaald. Alle opleidingen spraken in mei de wens uit om mee te stappen
in de plannen. Daarmee is echter nog niets
beslist. Mortier benadrukt dat men de dossiers aan het samenstellen is. De beslissing
moet uiteindelijk door het ministerie genomen worden en uit die hoek hoort men niet
meer dan: “Misschien wel, misschien niet.
We zullen het bekijken.” Ook zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Interuniversitaire samenwerking is, als voornaamste voorwaarde, al vernoemd, maar tevens
moet elke opleiding van dezelfde soort in
Vlaanderen erin meestappen. Net zoals een
parallelle eenjarige master binnen dezelfde
instelling, is het dus uitgesloten dat men in
Gent al na pakweg een jaar een master in de
wijsbegeerte ontvangt, terwijl men daar in
Leuven twee jaar over zou moeten doen. Alles of niets, met andere woorden.
Een aandachtspunt voor de huidige studenten is wat dit voor hun eigen diploma
gaat betekenen. Wordt dat na een toekomstige aanpassing van de studieduur niet
gedevalueerd? De straatstenen worden nu
al geplaveid met diploma’s in de humane
wetenschappen, wat gaan de stadswerkers
gebruiken wanneer ze zelfs daar niet meer
voor geschikt zijn? “Zelf kunnen we het effect moeilijk inschatten.” antwoordt Mortier. “Uiteindelijk beslist de arbeidsmarkt
daarover. Om internationaal niet achter de
feiten te lopen, lijkt het me echter sowieso
noodzakelijk dat we er voluit voor gaan.”

www.schamper.ugent.be
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Bert Dobbelaere

Diplomaten in spe
Voor de tweede maal op rij kunnen universiteitsstudenten meedoen aan de Model United Nations,
een simulatie van de echte VN.
Bedoeling is studenten warm te maken
voor de wereld van de diplomatie. Tijdens
de World Model UN krijgen ze immers de
kans om in de huid te kruipen van een land,
teneinde zo goed mogelijk haar belangen te
verdedigen in de verschillende deelvergaderingen van de VN. Het gaat dus voor alle
duidelijkheid niet om het uiteenzetten van
een persoonlijke mening: iedereen krijgt op
voorhand een land toebedeeld en moet zich
inleven in haar standpunten.
Hoewel de beslissingen die genomen worden natuurlijk niet bindend zijn, kunnen de
deelnemers op die manier aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het kan zijn om compromissen uit te werken en hun eigen voorstellen door bepaalde comités te sleuren.
Organisator Matthias Laevens is overtuigd
van zijn zaak: “Het mag dan wel een sprong
in het onbekende zijn voor veel studenten,
maar UGentMUN wordt misschien wel de
indrukwekkendste ervaring van je universitaire loopbaan”.

UGentMUN, de ietwat flauwe naam van de
delegatie, een niet te onderschatten engagement vereist. Wie door de selectieproeven
raakt, is immers nog lang niet klaar om richting Mexico te vertrekken. Er moeten dus nog
procedures doorlopen worden, net zoals de
diplomatische woordenschat moet worden
geoefend en retorisch talent aangescherpt.
Bovendien is ook de reis zelf bijzonder intensief: vijf dagen lobbyen, onderhandelen,

die vooral onder de indruk was van de grote
verscheidenheid aan mensen die er te vinden waren. Het feit dat sommige deelnemers
moeite hadden met zich in te leven in hun
rol, vond ze dan weer iets minder: “Soedan
bijvoorbeeld stelde zich verdacht vredelievend op. Maar dat is nog niets in vergelijking met Irak, dat in een andere commissie
ervoor pleitte minder olie te gebruiken, wegens de opwarming van de aarde.”
Niettemin blijft de teneur van haar verslag erg positief. Ook andere deelnemers
waren opgetogen over de ervaringen die
ze opdeden in Genève, op de website van
UGentMUN schrijft één iemand zelfs dat het
project “de kans van je leven” is. Nog iemand
anders geeft toe dat een deelname aan de
Model UN een ideale “opstap naar een internationale carrière” is. Lees: het staat bijzon-

Voorwaarden

Net zoals vorig jaar staan de inschrijvingen open voor iedereen die met een diplomacontract studeert aan de universiteit
Gent. In principe maken alle studenten dus
kans op zo’n diplomatenreis naar Mexico,
zolang ze maar van november tot april tijd
kunnen maken voor het project. In het bijzonder moet je vrij zijn van 23 maart tot 3
april 2008.
Vrij zijn en interesse hebben is echter niet
genoeg. Aangezien het veel geld kost om iemand voor twee weken naar de andere kant
van de wereld te sturen, is het aantal afgevaardigden beperkt gehouden: maximum 19
studenten komen in aanmerking om op het
vliegtuig te stappen om de UGent te vertegenwoordigen. De schifting gebeurt op basis
van een diplomatische paper en mondelinge
interviews, die in de komende maanden georganiseerd worden.
Het schema voor de komende maanden
doet alvast vermoeden dat meedoen met
www.schamper.ugent.be

speechen en filibusteren eist al snel zijn tol.
Zeker wanneer je nog last hebt van een jetlag, iets waar de deelnemers in Genève vorig
jaar geen rekening mee moesten houden.

Ervaringen

Toch valt het allemaal nog goed mee en
is het volgens de deelnemers van vorig jaar
de moeite waard. Toen kon je in Schamper
452 bijvoorbeeld al het enthousiaste verslag
van UGent-“diplomate” Eline Strik lezen,

der goed op je CV, maar dat was van bij het
begin natuurlijk al duidelijk.
Wie meer informatie wil, kan op maandag
acht oktober naar de infoavond van UGentMUN komen, die doorgaat in auditorium C
van de Blandijn. Daar wordt het project nog
eens voorgesteld, krijg je praktische tips en
kan je de deelnemers van vorig jaar in persoon gaan begapen. Wie die avond niet aanwezig kan zijn, hoeft nog niet meteen te panikeren: alle informatie zal ook beschikbaar
zijn op http://ugentmun.ugent.be.
schamper 454
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Goedkope laptops

UGent en Dell slaan handen in elkaar
Voor de tweede maal biedt de UGent haar studenten goedkope laptops aan. Snel zijn is de boodschap: de actie loopt tot 31 oktober.
bpld Hoewel het prijskaartje van het basismodel, 580EUR, niet veel goeds doet vermoeden, blijkt er toch meer dan behoorlijke
hardware onder de plastic behuizing te zitten.
Wie ingaat op het aanbod van Dell, krijgt
immers een dual-core AMD van 1,8 Ghz
met 1 gigabyte RAM-geheugen en een harde
schijf van 80 gigabyte. Bepaald geen hoogvlieger, natuurlijk, maar voldoende voor een
doorsnee student. Bovendien: wie kiest voor
een upgrade naar 2 gigabyte RAM en een
harde schijf van 120 gig, heeft toch al een
mooie computer op zijn bureau staan voor
nauwelijks 650 euro.
Daarnaast gaat het bij dit aanbod niet zozeer om de hardware, als wel om de garantie en de bijgeleverde programma’s. Je krijgt
standaard drie jaar garantie, te regelen via

de DICT-shop, die je vaak al meteen weer
op weg kan zetten als het probleem niet te
ernstig is. De computer is bij aankoop volledig voorgeïnstalleerd, je hoeft dus niet meer
aan het Vista-besturingssysteem te prutsen
en zelfs de VPN-verbinding met het netwerk
van de UGent staat al ingesteld. Office zal
je echter zelf moeten versieren, hoewel dat
pakket via onder andere MA3D ook goedkoop tot gratis te bemachtigen valt. Je kan
daarnaast uiteraard nog altijd kiezen voor
OpenOffice of de webversie van Word, Excel
en dergelijke op Athena.
Bestellen kan nog tot 31 oktober op
http://www.helpdesk.ugent.be/notebook/.
Bijkomende software kan je als student aan
de UGent gratis downloaden op http://www.
ma3d.com (klikken op Campus Agreement).

Gent Verkend
Ook bij de start van dit academiejaar wordt Gent
Verkend verdeeld. Ondertussen is deze gids een vaste
waarde geworden voor studenten die informatie willen
over de UGent.
bpld De universiteit is echter, zoals
de titel reeds doet vermoeden, niet het
enige onderwerp van Gent Verkend. Het
opzet van de gids is immers om nieuwe
studenten een totaalpakket aan informatie te verschaffen. In de editie 2007-2008
staat dan ook opnieuw waanzinnig veel
informatie over universitaire diensten,
Gentse folklore en zelfs een uitgebreide
uiteenzetting over welke buurten in Gent
je beter kan vermijden. Bovendien is alles doorspekt met grappige plaatjes en
van tijd tot tijd lollige cartoons, zodat het
boekje voor oude rotten aan de UGent
nagenoeg perfecte toiletlectuur vormt.

Gent Verkend onderscheidt zich ech-
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ter vooral door het feit het volledig gratis is: nul euro dus. In vergelijking met de
Guido Gids, die acht euro kost, scheelt
dat toch al gauw een pintje of vijf. Voor
arme studenten kan dat tellen, voor rijke
snobs is het goed om weten dat de Guido
Gids eigenlijk vooral gelezen wordt door
bonnenjagers en hogeschoolstudenten.
De komende weken wordt Gent Verkend verdeeld over de verschillende
resto’s en faculteiten van de UGent.
Schamper geeft daarenboven twintig gesigneerde en volledig gepersonaliseerde
exemplaren weg, maar daarvoor moet
je wel een mailtje te sturen naar schamper@schamper.ugent.be.

Gust &
Madeleine
bpld Adverteren via internetfabeltjes is
dankzij web 2.0 erg hip geworden. Alleen
spijtig dat iedereen het doet. Het internet
staat bol van de halfbakken pogingen tot
virale marketing, de een al saaier dan de
ander. Af en toe springt er echter eentje
uit, zoals de campagne over Gust & Madeleine van Ivago deze zomer.
Gust en Madeleine (zie foto) heetten
twee senioren te zijn met een hart voor de
Graslei. Op een dag hadden ze er genoeg
van om met lede ogen aan te zien hoe de
oevers van hun geliefde Leie bij het minste straaltje zonneschijn vervuild worden
door studenten en toeristen. In plaats
van te klagen op de vergadering van de
plaatselijke parochieraad, besloten Gust
en Madeleine het heft in eigen handen te
nemen: in mei gingen ze twee uurtjes per
dag kuisen.
Bejaarde mensen die liever de wereld
verbeteren dan verzuurd klagen, ha! De
reclame van Ivago voor het werk van hun
vuilnismannen mag dan niet bijzonder realistisch zijn, ze was wel behoorlijk grappig. Op http://gustenmadeleine.spaces.
live.com kon je bijvoorbeeld tekstjes lezen
in sappig Gents en filmpjes bekijken van
een mooi stel benen dat uit een vuilnisbak
bengelt. Wijs.
Misschien ontbrak er nog een Flash
game bij het geheel: een bejaarde oma
die van op de penaltystip PMD-zakken in
de laadbak van een vuilniswagen moet
mikken. Langharig en luidruchtig studententuig dat haar daarin probeert te
verhinderen. Maar goed, de boodschap
is overgekomen: als jij je lege blikjes laat
staan, moet een ander die opruimen. Foei,
niet doen.

www.schamper.ugent.be
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wetenschap

Wetenschap

Matthias Jacxsens

Innogenetics likt wonden
De zoete wraak van het gele gevaar

Zie!

Midden de komkommertijd sloeg het verhaal over het falende
onderzoek van Innogenetics in als een
bom. Tragisch failliet
van een veelbelovend
bedrijf?

14

TED Talks:
Dawkins tot Gore
SD TED Talks verzamelt naast videoopnames van kunstenaars en filosofen
vooral opnames van wetenschappers
die iets te betekenen hebben in hun
vakgebied en door TED (Technology,
Entertainment, Design) gevraagd worden om hun belangrijkste bijdragen te
condenseren in een lezing van twintig
minuten. Onder meer Steven Pinker,
Al Gore en Dan Dennett staan in het
lijstje. Het format zorgt er voor dat de
sprekers voortdurend naar hun horloge kijken, maar ook dat niemand tot
in het oneindige blijft oreren – de lezingen blijven to the point.
Enkele pareltjes: de lezingen van
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Als we de binnenlandse pers mochten
geloven, was het wetenschapspark van
onze alma mater deze zomer immers het
epicentrum van een waar Grieks drama.
Innogenetics, een van de grootste succesverhalen van het hoogtechnologische
bedrijventerrein, had in ware Icarusstijl
haar kunnen overschat en dreigde nu
onzacht in aanraking te komen met de
beursvloer. Schamper dacht er het zijne
van en trok op onderzoek.
Het Gentse wetenschapspark, een
bedrijventerrein in Zwijnaarde specifiek
voor spin-offs van de universiteit, loopt
graag te koop met de vele succesverhalen

op het vlak van biotechnologie. Die branche is dan ook al vele jaren een van de
paradepaardjes van de universiteit Gent.
Innogenetics was een van de vroegste
en grootste troeven voor de UGent. Niet
alleen bracht het bedrijf enkele vooruitstrevende genetische testen op de markt,
ook het onderzoek naar vaccins leek bijzonder veelbelovend. Vooral het onderzoek naar een vaccin tegen hepatitis C,
een ziekte die wereldwijd meer dan 150
miljoen mensen treft en jaarlijks tienduizenden levens eist, maakte furore. Innogenetics pompte dan ook vele miljoenen
in het onderzoek, geld dat vooral via de
beurs aangetrokken werd.

James Watson over zijn ontdekking
van DNA, Alan Russell over regeneratieve geneeskunde en Dan Gilbert over
geluk. Daarnaast staan er nog zo’n 150
andere filmpjes online.
Eigenlijk is de website het verslag
van de gelijknamige TED conferenties.
Elk jaar komen daar de meest fascinerende denkers van het moment samen.
Die conferenties nemen kolossale proporties aan. Niet moeilijk te verklaren:
de oprichters van Google, Richard
Dawkins en een hele hoop andere wijze
peten zijn aan het woord. “Wijs, daar
wil ik ook bij zijn.” Dikke pech: enkel
ware illuminati zijn welkom, en die
betalen zich dan bovendien nog eens
blauw aan een toegangsticket. Maar
dankzij de — overigens uitstekend gefilmde — TED talks online kan je toch
doen alsof. Zie: www.ted.com

De van van Icarus

Halfweg september raakte echter bekend dat de klinische proeven stopgezet
werden. Het vaccin werd door alle proefpersonen goed verdragen en veilig bevonden, maar dat was dan ook zowat alle
wat er te melden viel. De uiteindelijke
statistische analyse van het onderzoek
wees immers uit dat er geen significant
verschil was tussen de proefpersonen die
behandeld werden met het zogenaamd
revolutionaire middel en de proefpersonen die een regulier vaccin toegediend
kregen. Alle verdere onderzoek werd
meteen afgeblazen en Innogenetics, dat
gehoopt had vele miljoenen te verdienen
aan een nieuw vaccin tegen het gele gevaar, kreeg rake klappen op de beurs. Op
een week tijd verloor het aandeel maar
liefst twintig procent van haar waarde.
De hetze was een kleine opdoffer
www.schamper.ugent.be

voor de Gentse biotechnologie, maar
de universiteit zelf beweert geen schade
geleden te hebben. “Innogenetics werd
destijds opgericht met geldelijke steun
van de universiteit, maar op dit moment
zijn alle financiële banden doorgeknipt”
horen we van Dominic De Groote. Hij
is adviseur bij de afdeling Technologietransfer van de UGent, de dienst die
instaat voor de betrekkingen tussen de
universiteit en haar spin-offs. Innogenetics is dan ook alles behalve een klassieke
spin-off. Buiten de steun bij de opstart en
een plaatsje in het technologiepark is er
weinig dat het biotechbedrijf bindt aan
de UGent. De universiteit ontvangt bijgevolg ook geen inkomsten van Innogenetics, wat bij veel andere spin-offs wel het
geval is. “De expertise die de universiteit
aanbracht was daarvoor te beperkt”, vertelt De Groote, “de meeste technologie
werd buiten de universiteit ontwikkeld.
Onze financiële injectie in de jaren tachtig werd bovendien al lang terugverdiend
via onderzoekscontracten die we met elkaar afsloten.”

Al bij al…

De Groote relativeert de berichtgeving rond het mislukken van het vaccin

WW, ddp Beste lezer, u heeft wat gemist deze zomer, want van 3 tot 5 september was het kruim van de internationale betononderzoekers in Gent, ter
gelegenheid van een congres over zelfverdichtend beton. Dat is een nieuwe
betonsoort die – in tegenstelling tot
oudere soorten – zo vloeibaar is dat ze
tijdens het stollingsproces niet manueel verdicht moet worden, wat we ons
daar ook bij moeten voorstellen. Echt
interessant is het niet, maar het zou
zowel op economisch als op ecologisch
vlak grote voordelen opleveren. Een
kus van de juf en een bank vooruit voor
professor Geert De Schutter van de faculteit ingenieurswetenschappen!
Onderzoek van Dr. Wim Ceelen
zorgt voor nieuwe inzichten op gebied
van beeldvorming bij endeldarmkanker, best wel een gezellig onderwerp.
Bij deze techniek – functionele MRI
gedoopt – spuit men een bepaalde
kleurstof in het bloed in. Ceelen stelde
vast dat men daardoor de verhoogde
permeabiliteit van de haarvaatjes in
het tumorweefsel kan opsporen, waardoor men naar het schijnt een accuraat
beeld van de tumor kan vormen. Inkaderen die prentjes!
Op het moment dat u dit leest, is een
kransje Gentse professoren nog aan het

ook meteen: “Het gebeurt wel vaker dat
een onderzoek naar een vaccin pas in een
latere fase afgeblazen wordt, zo moest de
farmareus Pfizer onlangs ook haar testen
met een mogelijk AIDS-vaccin stopzetten. Maar voor een groot bedrijf als Pfizer komt dat veel minder hard aan dan
voor Innogenetics, een kleinere speler op
de markt.”
Toch vindt De Groote de paniekreacties in de pers en op de beurzen overdreven. “Bij Innogenetics is men nu bezig

nafeesten na afloop van een geslaagd
experiment. Men is er immers in geslaagd een levende menselijke cellen
bevattende ‘biobox’ met een Russische
Sojoez-raket de ruimte in te sturen. We
zullen wat extra duiding geven, voor u
een boze lezersbrief schrijft waarin u
wijst op het feit dat reeds sinds 12 april
1961 volledige mensen de ruimte in
geschoten worden. Het gaat namelijk
om cellen van Nederlandse patiënten
die aan Progeria lijden, een ziekte die
uiterlijke misvorming veroorzaakt. De
bedoeling van het onderzoek is te weten komen welke (eventueel negatieve)
effecten kosmische straling heeft op de
cellen van astronauten.
We sluiten af met iets dat u allen
al wist: men is er in het universitaire
ziekenhuis in geslaagd een door een
kwaadaardige tumor geteisterde penis ‘gelijktijdig’ te amputeren en opnieuw aan te naaien. Nu moet u ons
niet vragen hoe men dergelijke operaties gelijktijdig kan uitvoeren. We willen gewoon dat u weet dat u altijd bij
professor Dokter Piet Hoebeke (let op
de toepasselijke voornaam) terecht
kan. Je weet nooit dat er ooit een vernietigende kracht op uw kroonjuweel
inwerkt, en een klein ongeluk is ook al
gauw gebeurd.

met een interne herstructurering van de
therapeutische vleugel van het bedrijf zodat ander veelbelovend onderzoek voortgezet kan worden. Het onderzoek in de
diagnostische vleugel van het bedrijf is
daarenboven nog altijd bijzonder lucratief.” Als we vragen of Innogenetics nu op
de rand van de afgrond staat of niet horen we De Groote en zijn collega’s aan de
andere kant van de lijn smakelijk lachen.
Het antwoord lijkt ons negatief te zijn.

werken voor ONZE wetenschapsrubriek
Schamper zou graag de wetenschapspagina’s uitbreiden, maar het ontbreekt ons een
beetje aan redacteurs die een “echte” richting volgen en dus zinnige dingen kunnen
schrijven over wetenschap. Meer weten? Op schamper.ugent.be/werken-voor-schamper
kan je lezen hoe het er aan toegaat op de redactie. Of mail schamper@schamper.ugent.
be en we zullen je vragen duidelijk en zo snel mogelijk beantwoorden.

www.schamper.ugent.be

Kort

Wetenschap

Commentaar?

Suggestie voor een
artikel? Mail ons op
wetenschap@schamper.
ugent.be
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Els Pynoo, schaars gekleed. Foto door Laure.

Cultuurcheques
BS, bpld De cultuurcheques zijn een succesvolle samenwerking van de stad Gent,
onze unief en enkele hogescholen. Samen
met wat tegemoetkomingen van de cultuurhuizen zelf, betalen zij een flink pak geld
om ons allen weer de theaters en musea in
te krijgen. Zeg nu nog eens dat studenten
maar een nummertje zijn voor die mensen!
Kort gezegd gaat het om twee verschillende
boekjes, die beiden twintig euro kosten. Elk
boekje bevat tien cheques die elk toegang
tot verschillende culturele aangelegenheden
bieden. Hoewel de werkelijke totaalwaarde
vele malen hoger ligt, zijn de cheques geen
kortingsbonnen maar volwaardige toegangskaarten. Tien avonden vertier voor
wat kleingeld dus, wij hebben al slechtere
deals gezien.
Waar kan je met die cheques zoal terecht?
Wel, zo’n beetje overal, eigenlijk. De twee
16
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boekjes zijn verschillend samengesteld. Met
het ene kan je bijvoorbeeld naar een concert
in de Handelsbeurs, een theaterstuk in het
Nieuwpoorttheater en een tentoonstelling
in het museum Dr. Guislain. Een ander leidt
je dan weer naar het S.M.A.K., de Vlaamse
Opera en het Huis van Alijn. Als bonus komen in elke versie de cinema’s Studio Skoop
en Sphinx voor, wat het hele zaakje des te interessanter maakt. Met de ticketprijzen voor
een modale film vandaag de dag, verdien je
al bijna de helft van de cultuurcheque terug
met een avondje cinema, maar dat heb je
niet van ons gehoord.
Op de website vind je een volledige lijst
van alle plaatsen waar je zoal binnen kunt
met de cultuurcheques, en kun je tevens nagaan welk editie je het meeste interesseert.
Straffe mens, degene die het aanbod doorneemt en nog steeds met een uitgestreken

gezicht kan beweren geen interesse te hebben! Als een baksteen laten vallen, zulke
mensen. Voor je het weet, merken ze je in
jouw bijzijn op dat ‘Fantastic Four eigenlijk
lang niet zo’n slechte film was’ making you
look dumb by proxy.
De praktische kant dan: de cultuurcheques zijn te koop op alle hogescholen en
aan onze eigen universiteit. Begeef je daarvoor naar het studentenhuis aan de Hoveniersberg en sla bij het binnenwandelen
rechtsaf naar de balie. Zet er wel wat vaart
achter, want ondanks hun ruime oplage raken ze snel uitverkocht. En met vaart bedoelen we: erg snel. Op het moment van schrijven is de verkoop reeds van start gegaan en
je wilt niet weten hoe lang dat al geleden is
op het moment waarop je dit dan eindelijk
te lezen krijgt.
www.schamper.ugent.be
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Maarten Hanssens
Sanne Huysmans

Els Pynoo over klassieke muziek, Jane Birkin en de deugden van het studeren

“Ge moet studeren,
niet feesten!”
Vlak nadat ze in één
van haar befaamde
niemendalletjes het
Sint-Pietersplein
had verwarmd,
schoof Els Pynoo –
iets meer gekleed,
we geven het toe - bij
ons aan tafel voor
een interview.
Els, jullie speelden vanavond na Bart Peeters.
Hoe verklaar je dat zijn folk en jullie elektrorock hetzelfde publiek uit zijn dak doet gaan?

We spelen allebei inderdaad verschillende genres, maar het draait hem uiteindelijk steeds om muziek maken voor het hele
volk. Vanavond voelen we ons hier perfect
op onze plaats, ondanks de verscheiden affiche. Ik heb dan ook respect voor al die groepen en mensen. – Zoals Eddy Wally! Ik ben
een grote fan van hem: echt straffe kost. Die
man is een authentiek volks figuur.
Jullie speelden vanavond uitsluitend voor studenten. In welke zin is het ‘studentikoze’ te
vergelijken met rock ’n roll?

Beiden zijn volgens mij iets helemaal anders. In de eerste plaats weet ik al niet wat er
onder ‘studentikoos’ verstaan wordt. Ik kan
die vergelijking eigenlijk nogal moeilijk maken, hoewel ik zelf ook student ben geweest.
Ik heb kunstacademie gedaan, eerst beeldende kunsten en dan tekenfilm, maar dat
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is toch iets anders dan de universiteit hier.
Rock ’n roll is veeleer iets dat je hebt of niet
hebt. Daar plakt geen leeftijd op.

Geen wilde madam
Hoe zag je studententijd er dan wél uit?

Ik ben nooit een wilde madam geweest,
ik ging heel weinig uit. Pas met Vive la Fête
ben ik daarmee begonnen. Dat mensen zich
zomaar elke avond smijten, daar heb ik het
lastig mee. Je moet dat niet doen, je moet
studeren! Dat meen ik uit de grond van mijn
hart. Soit, ik heb gemakkelijk spreken, want
ik sta daar maar de rock ’n rollmadam uit te
hangen op het podium. Je moet niet zomaar
elke dag uitgaan, dat vind ik bullshit. Echt
waar, ge moet studeren in plaats van uitgaan!
Wat verkies je: deze meute studenten of het
exquise publiek van een Chanel-show?

Ik kies niet. Het was fijn om met Karl Lagerfeld te werken, hij is nog steeds een speciale vriend. Maar optreden voor hem is zeker niet méér dan voor studenten te spelen.
– Ik ben ook nog altijd enorm zenuwachtig
voor we het podium op moeten. Of het nu in
Bissegem of Olsene, Brussel of Tokio is, dat
maakt voor mij geen verschil. En ik spreek
nu voor alle muzikanten.

Mozart en Bach enzo
Even over de muziek: hoe zou je het recept
voor een typische Vive la Fête-song omschrijven?

Goh, alles is vooral heel impulsief. Verder
is onze muziek een eigen cocktail van Franse chanson, rock, elektro en wat pop.

En blijkbaar past daar ook klassieke muziek
bij, want jullie openen jullie optredens steevast met een concerto en in de nummers zit er
ook vaak iets klassieks verwerkt…

Ja, we hebben een voorliefde voor die
muziek. Als we thuis op onze boerderij zijn,
staat de radio zelden op. We draaien enkel
oude cd’s, vooral blues en jazz zoals Billy
Holiday, of we luisteren naar klassieke muziek. Ik heb veel respect voor de mannen die
zoiets kunnen maken. Ik vraag me dan af
hoé ze dat in mekaar steken.
Ga je je dan verdiepen in de theoretische achtergrond, zoals notenleer?

Nee, dat interesseert me niet zo. Ik ga me
wel verdiepen in de personen zelf. Zo koop
ik bijvoorbeeld boeken over Mozart of Bach
om te weten hoe die persoon in elkaar zit.
Weten wie zoiets schrijft, vind ik leerrijker
dan de notenleer. Uit welke emoties die muziek komt: dat gaat veel dieper en is dus veel
interessanter.
Jullie fans zijn van zowat alle leeftijden. Oudere mensen gaan je bijvoorbeeld vergelijken
met Jane Birkin. Zie je dat als een compliment?

Ja, zeker! Die vergelijking is zelfs een
beetje ‘gênant’. Ik heb zeer veel bewondering voor haar en voor Serge Gainsbourg. Zij
heeft mij zeker beïnvloed en ik begrijp wel
dat wij eenzelfde gevoel oproepen bij bepaalde mensen: die fragiele stem en het feit
dat we muziek maken met ons lief.
Verder liet Els Pynoo nog haar afkeer van
conventvoorzitters en vooral bijbehorende
lintjes blijken, prees ze La fille d’O de hemel
in en vermeldde ze even dat ze dagelijks
deze lingerie draagt.
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Sanne Huysmans

Neen, het strand van
Benidorm telt niet
mee als hoogstaande
culturele ervaring!
Een festivalwei, daar
kan over gediscussieerd worden, maar
het staat vast dat een
nieuw academiejaar
vraagt om nieuwe cultuurvoornemens. Met
ingang van deze week,
meer bepaald.

Madame Butterfly

8 oktober in de Capitole: Puccini’s
meesterwerk Madame Butterfly.Opera,
jawel. Als je doorheen de pruiken en andere carnavaleske toestanden kijkt, zit
er ook werkelijk een verhaal achter. Men
neme een Japanse geisha, Cho-Cho-San
genaamd, een Amerikaanse kolonist
en men laat ze trouwen. Hij keert terug
naar Amerika, zij blijft wachtend achter
met haar zoon. Verraad, bigamie, wanhoop, kortom: drama alom! Gezongen
in het Italiaans (niet dat je daar een zak
van begrijpt), maar ook met Nederlandse
boventiteling. Als het toch niet je ding is
en je wil per se de Capitole nog eens bezoeken, dan kan je ook een aantal weken
wachten: 3 november is Dana Winner
er te gast.

Paul McCarthy

In het SMAK, dat bombastische geval
in het Citadelpark, loopt vanaf 13 oktober een retrospectief rond Paul McCarthy. Hij schrijft dan wel geen vrolijke
deuntjes en zijn ex mankt wellicht ook
niet, maar de mens is een levende legende. Head shop/shop head overspant
40 jaar van Westerse maatschappijkritiek, met installaties, sculpturen, video’s
en dergelijke. De anarchist –zo belooft
men- is “vies en voos, seksueel verknipt
en houdt van ketchup” en alsof dat nog
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niet genoeg is, heeft hij werken gemaakt
van Caribbean Pirates, ahoi!

For all the wrong reasons

For all the wrong reasons, zo kunnen wij ook wel zaken verzinnen: naar
Schamper komen omdat het sexy klinkt
bijvoorbeeld, maar doe het in dat geval
toch maar, want stiekem zijn we het wel.
In dit geval is het de titel van Lies Pauwels’ nieuwe voorstelling, over wat het
inhoudt om te feesten in Blackpool. Van
3 tot 5 oktober te bekijken in het Nieuwpoorttheater.

Filmfestival

Ook de trots van de Gentse cinemawereld komt er weer aan: Filmfestival van
9 tot 20 oktober. Onder meer Sigur Rós
live en Mickael Moore’s Sicko op het witte
doek, zwartwitfoto’s van Zuid-Amerikaanse gaucho’s, het vertrouwde Almost
Cinema, dé ultieme tangoshow en, oh ja,
nog een hoop films ook. Check vooral de
website voor een op maat geknipt programma.

Vooruit

De Vooruit: altijd goed voor een plaats
in onze gerenommeerde agenda. Je kan
misschien op 7 oktober naar de jolige
bende van I’m from Barcelona gaan,
of als je dat mist, de dag erop naar Tom
McRea en anders op 12 oktober naar
de Man van 31, ook wel Flip Kowlier
genoemd, hij komt er zijn nieuwste cd
voorstellen. Of je kan ook gewoon voor
de deur blijven kamperen.

Zwangerschapsdansen

Mocht er deze zomer een accidentje
zijn gebeurd, niet getreurd! Je kan op 13
oktober voor de spotprijs van 8 euro
gaan zwangerschapsdansen bij de vzw
Kraamzorg. Allen daarheen!
Meer weten?
www.smak.be
www.capitolegent.be
www.nieuwpoorttheater.org
www.filmfestival.be
www.vzwkraamzorg.be
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Axel De Backer;
Gert Boel
Katrien Depecker

Arabesca at the
Pasta Fresca
De lange, smalle, met twee rijen
tafels bezette eetruimte van de Pasta
Fresca zou een onbevangen restaurantganger in de waan kunnen laten dat hij
of zij in de dinerwagon van een transcontinentale trein zit. Ware het niet dat
de bezoeker meteen weer stevig met
de voeten in de Nederkouter geplant
wordt, dankzij de gestroomlijnde designmeubels, de gigantische postmoderne kunstwerken aan de muur en het
uitblijven van voorbijrazende mediterrane landschappen.
Henry Colt ging echter aan dit alles
voorbij toen hij de zaak binnenwandelde, een halve kniebuiging uitvoerde,
tweemaal rond z’n as draaide en op
burgerlijk-hoffelijke wijze van de reeds
dinerende Mary Winchester toestemming vroeg om haar te mogen vervoe-
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Clooneys villa aan het Lago di Como te
mogen logeren. Ok, misschien zijn we wel
een klein beetje starstruck. ***
Nu zijn bovenstaande films wel aardig op het gebied van actie, toch verbleken ze totaal tegenover het waanzinnige
Shoot’em Up. Qua plot slaat het alles: Clive
Owen knabbelt lustig op wat worteltjes,
ziet plots een zwangere vrouw in nood,
en begint dan aan een anderhalf uur durende killing streak om de mamzel en haar
kind in nood te beschermen van de hulpjes van opperste boosaard Paul Giamatti,
met behulp van de bevallige Monica Bellucci. Owen, Giamatti en Bellucci in één
film?Hell, zelfs moest het de remake van
Windkracht 10 zijn, we stonden nu al aan
te schuiven. ***
Al even angstaanjagend is de nieuwste
Stephen King-adaptie 1408, waarin John
Cusack een avond doorbrengt in een hotelkamer des doods. Geloof ons, de prent
is een stuk angstaanjagender en beter dan
de plot zou durven doen vermoeden. ***
Minder creepy, maar met minstens
evenveel doden: Hot Fuzz, de tweede film
van het toch lichtjes geniale duo achter
Shaun of the Dead en trotse bedenkers
van de meest hilarische shoot-out ooit.
****
gen. Zij onderbrak haar maaltijd met
een korte, droge knik, en dolf daarna
verder in haar penne quattro formaggio, een romige pasta die de gelijkvormige Spaghetteria van Duits alchemist
Julius Knorr ver oversteeg.
“Ha!” bulderde Colt vrolijk, gezien
hij steevast opleefde wanneer Duitsers
afgetroefd werden, zelfs al was het door
Italianen die er niets beter op vonden
dan Everlasting Love, Simply the Best
en het deuntje van Ghost Busters in de
speellijst van de avond op te nemen.
Bedwelmd door het krautbashen gesticuleerde Colt met z’n linkerhand, en bestelde een fles rode Italiaanse huiswijn,
10,90 euro waard. Hijzelf besloot zich tegoed te doen aan gesmolten geitenkaas,
omgord met reepjes spek, op een bedje
van dun gesneden tagliatellislierten.
“Uitmuntende maaltijd,” kirde Winchester vergenoegd. Ze had het zich
eindelijk verwaardigd de magere,
scherp gebouwde burgerman tegenover
zich aan te spreken. Hijzelf had slechts

bedenkingen bij het overmatige gebruik
van olijfolie tijdens de bereiding, wat ervoor zorgde dat een licht vochtig residu
door de pasta heen kroop. Verder kon
ook hij niet anders dan instemmend
knikken, bevangen als hij was door
het veelkleurige smaakpalet, de licht
zoutige smeuïgheid van de kaas en de
scherpe toets van de verrassende pijnboompitten.
Afsluiten deden ze met een tranche
tiramisu van de chef. Een mooi gepresenteerd dessert waar niets op aan te
merken was, kwistig besprenkeld met ’s
lands beste cacaopoeder. Na de maaltijd
zou hij een garenspinnerij in Zuid-India
opkopen en steenrijk worden, terwijl zij
slechts driehonderd meter perkament,
een potje vers geperste inktvisinkt en
een pauwenveer vandoen had om een
pakkende roman te schrijven over romantiek in een dinerwagon. De Pasta
Fresca: tijdloos genot voor lieden van
stand!
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uit eten

Hollywood heeft duidelijk opnieuw
ontdekt dat films maken bovenal een
mannelijke bezigheid is. Al die Lost in
Translations en Pride & Prejudices zijn
dan wel aangenaam tijdsverdrijf, uiteindelijk horen films toch te druipen van
bloed en testosteron eer we er een beetje
wild van worden. Puberaal? Oppervlakkig? Wij?
Op het vlak van bloed en actie is 28
Weeks Later alvast geen teleurstelling. Nu
is het natuurlijk niet zo bijzonder moeilijk
om een film waarin razendsnelle zombies
onschuldige gezinnetjes letterlijk en figuurlijk uit elkaar scheuren, te verpesten.
Voor één keer waren we zelfs diep teleurgesteld dat enkele helden als Tom Cruise
en Kirsten Dunst niet kwamen opdraven.
Diep, diep teleurgesteld. ***
Minder zombies, véél meer shakycam
en bovenal meer gekraak van botten en
verwrongen metaal, vind je terug in het
derde deel van het Jason Bourne-epos.
Hoewel Bruce Willis in het ronduit geniale Die Hard 4.0 elke overige actieheld toch
ietwat heeft doen vergeten, durven we er
soms wel eens van te dromen heel even
Jason Bourne te zijn. Ondanks zijn muil.
Er uitzien als een kruising tussen een
misdienaar en een platgeslagen Ier uit de
Bronx is niet zo’n hoge prijs om in George
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Laurens Lavrysen

In een ver verleden was
dit kolossale gebouw,
gelegen aan de SintPietersnieuwstraat,
hét symbool bij uitstek
van de socialistische
coöperatieve Vooruit.
In 1982 - ondertussen
25 jaar geleden - werd
echter begonnen met
de omvorming tot een
heus kunstencentrum,
over alle ideologische
grenzen heen. Natuurlijk hoort bij een jarige
cultuurtempel een culturele hoogmis, waarop
het publiek op zaterdag
22 september dan ook
volop werd getrakteerd.
Flat Earth Society (FES), het onconventioneel jazzcollectief rond componist Peter
Vermeersch, was gastheer van dienst in de
Theaterzaal. De avond werd op gang getrokken met een voorstelling van theatergezelschap Ceremonia in een regie van Eric De
Volder, waarvan FES de soundtrack verzorgde. Op het podium verschenen 24 bizarre creaturen, die schijnbaar half beschonken
over het podium dansten. Plots begonnen
ze te tellen tot 24, waarop “meneer 25” het
podium betrad. Dat was het startschot van
de feestelijkheden, waarbij een dame kaarsjes plaatste op de rug van de “jarigen”, die
gebogen en met de voeten stampend het
podium cirkelgewijs rondwaggelden. Toen
het voetgestamp uitgroeide tot de ritmische
begeleiding van het dolgedraaide, kermisachtige trompetgeschal van FES, bleek hoe
goed het theatergezelschap en de bigband
op elkaar waren ingespeeld. Wanneer de acteurs de zaal instormden om elke toeschouwer van een rode roos te voorzien, zat het
in de Theaterzaal duidelijk al goed voor de
rest van de avond. Een avond waarop – naast
20
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Kunstencentrum
Vooruit JARIG & gEvierd

Violent Husbands (c) Jens Baert (Wannabes)
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Ine De Jonge

Aanstormend talent

In de Concertzaal stonden vooral jonge
aanstormende groepjes geprogrammeerd.
Ondanks het geroezemoes en in de voor hun
intimistische muziek misschien wat te grote
zaal, bracht The Bony King of Nowhere een
mooie voorbode van wat volgend jaar ongetwijfeld zal uitmonden in een eerste album.
Alleszins het uitkijken waard voor iedereen
die van met melancholie doorspekte muziekt houdt.
Daarop bracht Jerboa – die onlangs met
“Rockit Fuel” een alom geprezen, nieuwe
plaat uitbracht – begeleid door een liveband, het beste van zichzelf. Deze Vlaamse
DJ Shadow deed de zaal op z’n grondvesten

daveren met dansbare hiphop-beats. “Da
wijs, Jerboa was fantastisch”, aldus de zelfverklaarde Gentse volksheld Luc De Vos, die
daarna als Surprise Act het podium mocht
betreden. Het was meteen ook het hoogtepunt van zijn set, aangezien hij er weer maar
eens in slaagde om zijn eigen repertoire LucDe-Vos-gewijs de vernieling in te spelen.
Triest dieptepunt was toen hij de tekst van
z’n eigen nummer was vergeten en de hulp
van een meegereisde fan nodig had om die
zich weer te herinneren. En dat alles in de
zaal waar hij – naar eigen zeggen – in 1982
nog als metselaarsknecht heeft meegeholpen om de vloer te leggen.
Hoogtepunt van de avond waren The
Violent Husbands, die in de Concertzaal
hun debutalbum – gemakshalve “The Violent Husbands” gedoopt – voorstelden. Na
een dolgedraaide versie van hun bescheiden
hitje “De boeren van vroeger”, kon de avond
nog moeilijk stuk. Nadat ze de Gentse rockrally De Beloften wonnen in 2004, hebben we
drie jaar moeten wachten op hun debuut.
Deze in West-Vlaanderen geboren, maar in
Gent getogen bluesrockers toonden dat het
de moeite loonde om te wachten. Begeleid
door een achtergrondkoortje en twee saxofonisten, brachten ze absurde teksten à la
“the first thing I do in the morning is knock

an old lady down”. Wie van de combinatie
bluesrock en absurde lyrics – zowat het handelsmerk van The Violent Husbands – houdt,
zal één dezer dagen ongetwijfeld de weg vinden naar de betere platenzaak.

Geef me vuur!

Afsluiter van de avond was het IJslandse
Apparat Organ Quartet, dat voor de hoofdingang van de Vooruit een gratis optreden
speelde. Hun aanstekelijke elektronische orgelmuziek was de opbouw naar de apotheose van de avond: een vuurwerkshow van het
Franse vuurwerkcollectief Cie Éphémère.
Orgelmuziek, feërieke gevelverlichting en
een spetterend vuurwerk werden samengeweven tot een harmonieus geheel, een waardig slot van een indrukwekkend verjaardagsfeest.
Met deze lichtshow nog op het netvlies
gebrand, kon iedereen gratis naar de afterparty in de Balzaal en de Concertzaal. Iedereen leek er alvast van overtuigd dat de Vooruit klaar is voor nog eens 25 jaar cultureel
verantwoord vertier. Tot in 2032!
Wie op de hoogte wil blijven van het programma van
de Vooruit, moet zeker eens een kijkje nemen op
www.vooruit.be of gewoon onze rubriek Cultuur Kort
lezen.

Allesbehalve Ben Niks
BenX, de bejubelde debuutfilm van Nic Balthazar werd op woensdag 26 september eindelijk op het grote publiek los gelaten. Na lang wachten en veel uiterst
positieve reacties vanuit het buitenland, is het zover.
IDJ Ben, het hoofdpersonage in de film
en zeer overtuigend neergezet door Greg
Timmermans, lijdt aan het Asperger
syndroom, een lichte vorm van autisme.
Hierdoor is hij een gemakkelijke prooi
voor pestkoppen op school. De enige
plaats waar Ben zichzelf kan zijn, zonder
dat iemand het hem kwalijk neemt, is in
het cyberspel Archlord. In de film worden
computerbeelden van deze game geïntegreerd, een verrassend effect die de hele
film extra confronterend maakt. Online
ontmoet hij Scarlite, een meisje dat Ben
zowel in de fantasie van het gamen als
in de echte wereld steunt. Het pesten op
school gaat van kwaad naar erger, maar
naar een oplossing wordt door leerkrachten en directie niet gezocht. Bens moeder,
www.schamper.ugent.be

gespeeld door Marijke Pinoy, probeert
wanhopig haar zoon te helpen, maar lijkt
er alleen voor te staan. Ben zelf ziet maar
één uitweg: zelfmoord.
BenX – een woordspeling trouwens,
die uit het minderwaardigheidsgevoel
van Ben voortkomt: X staat namelijk
voor Niks, Ben Niks dus – is een verhaal
dat enorm goed in elkaar zit. Dat kwam
ook al tot uiting in het boek ‘Niets is alles wat hij zei’ (geschreven door, jawel,
Nic Balthazar) en in het drama ‘Niets’.
Enkele rollen in de film waren weggelegd
voor dezelfde acteurs als uit het toneelstuk, o.a. Laura Verlinden, die haar rol
van Bens vriendin tweemaal mocht opvoeren.
Als we dan toch iets van kritiek moe-

FILM

dit absurde gezelschap – onder andere ook
nog Dirk Roofthooft, Arne Sierens en dEUSgitarist Mauro Pawlowski de revue zouden
passeren.
Ondertussen werd de Balzaal vergast op
interessante muzikale experimenten. Zo
had je de Nederlandse punkgroep The Ex,
die begeleid door onder andere de Ethiopische saxofonist Getachew Mekuria hun recente jazzproject te berde brachten. Met een
even opzwepende als gewaagde combinatie
van jazz en punk, kreeg deze anarchistische
bende het publiek moeiteloos op z’n hand.

ten geven: het taalgebruik uit het boek en
het toneelstuk komt minder goed naar
voren in de film. Een gemis in de film
is de rijm- en versvorm die het boek zo
sterk maakt. Ben was een meester in het
rijmen, maar in de film wordt zijn dichttalent bijna niet naar voren gebracht.
Autisme, drugs, pesten, zelfmoord…
Balthazar heeft met de verfilming van
zijn boek ‘Niets is alles wat hij zei’ geen
film gemaakt waar de hele familie op
een regenachtige zondag eens gezellig
kan naar gaan kijken, integendeel. BenX
is absoluut geen kinderfilm en kan met
moeite een jeugdfilm worden genoemd.
Bens verhaal kruipt in je kleren en blijft
daar nog een hele tijd zitten.
schamper 454
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Andreas

West Side Story verlamt
vakgroep sociale economie
We schrijven eind juni van vorig academiejaar.
Op de jaarlijkse vakgroepsreceptie gaan twee
dronken professoren met elkaar op de vuist, en
begint een ware lijdensweg voor de vakgroep
sociale economie.

Kort

‘Het zit zo,’ legt assistent Verdonck uit,
‘professor Vanderweerdt heeft een relatie
met de ex-vrouw van professor Dewulf,
en die laatste is daar uiteraard niet mee
opgezet. Na een paar weken van ongemakkelijke stiltes wanneer beide heren
in dezelfde kamer waren, kwam het tot
een ontploffing op de vakgroepsreceptie.
Het is namelijk de gewoonte dat iedereen
dan zijn partner meeneemt, en professor
Vanderweerdt bracht zijn nieuwe partner
mee. Tot groot ongenoegen van Dewulf,
die zich uit frustratie in de wijn smeet. Het
leek allemaal te gaan meevallen, totdat
Vanderweerdt iets naar hem riep.’
Wát er geroepen werd, wil de assistent niet herhalen, maar het volgens
hem onschuldige grapje had wél grote
consequenties. ‘Dewulf vloog op Vanderweerdt, en begon hem de huid vol

UGent-prof voor
Nobelprijs?
AF Na illustere namen als Maurice
Maeterlinck (Literatuur, 1911), Corneel
Heymans (Geneeskunde, 1938) en Ilya
Prigogine (Scheikunde, 1977), zou professor Diederik Dujardin de tiende (individuele) Belgische Nobelprijswinnaar
kunnen worden. Professor Dujardin is
al sinds 1983 actief aan de Gentse Universiteit, en is momenteel voorzitter
van de onderzoeksgroep ‘nieuwe communicatievormen’ aan de vakgroep
Communicatiewetenschappen.
Toen we Dujardin opbelden, reageerde hij terughoudend en afwachtend. ‘Of ik kans maak om de Nobelprijs
voor Communicatiewetenschappen
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te schelden. Geen fraai gezicht. Vanderweerdt probeerde hem nog in te tomen,
maar toen hij de vuist van de andere in
zijn gezicht kreeg, werd het menens. Pas
na een aantal minuten kregen we met een

"

toegenomen animositeit was een normale werking van de vakgroep onmogelijk
geworden: Dewulf is namelijk vakgroepsvoorzitter, en Vanderweerdt is secretaris.
Een vakgroepsvergadering kan dus door
de statuten énkel geldig zijn indien bijgewoond door beide heren. En daar wringt
het schoentje.
‘Ze wilden echt niets meer met elkaar
te maken hebben. Wat begon met wat
scheldtirades via de mailing list van de
vakgroep, escaleerde dus uiteindelijk in
het volledig lam leggen van de werking
van de vakgroep. Aangezien geen nieuwe
beslissingen gevalideerd konden en kunnen worden, zijn we dus dit academiejaar
verplicht exact hetzelfde lessenrooster
aan te bieden, met alle problemen van
overlappingen erbij. Er werden ook geen
nieuwe docenten aangewezen, en be-

Het is hier een apenkot

aantal mannen van het assisterend personeel de twee uit elkaar. Daarna was het
feestje wel gedaan, ja (lacht wrang).’

Voorzitter en secretaris

Iedereen op de vakgroep hoopte dat de
kalme zomermaanden voor een détente
in de vijandelijke relaties zouden zorgen,
maar het tegendeel bleek waar. Door de
te winnen? Ach, ik vind het alvast een
hele eer om in de shortlist te staan tussen al die andere knappe communicatiewetenschappers. Ik ga niet beweren
dat ik niet ontzettend content zou zijn
met de Nobelprijs-medaille, maar of
het mij gaat tegenhouden om verder
onderzoeken te voeren (aarzelt even)
neen, dat denk ik niet. We blijven sowieso doorgaan. (lacht)’
Van professor Dujardin verschenen
een heleboel belangrijke publicaties
in het veld van de toegepaste communicatiewetenschappen. Zijn inzichten
bepalen nog altijd het opleidingsaanbod voor de opleiding communicatiewetenschappen. Belangrijkste werken:
‘Roepen = heel luid fluisteren’ (1984),
‘Gebaren = praten zonder de lippen te
gebruiken’ (1991, bekroond) en ‘Letters
= praten op papier’ (2007).

paalde vakken (het vak van de gepensioneerde prof. Vereecken, nvdr.) kunnen gewoon niet meer gegeven worden. Het is
hier een apenkot.’

Vakgroep opdoeken

Ook een crisisberaad met de decaan
en daarna de rector bleek niets te kunnen veranderen aan de patstelling. Pas
bij nieuwe verkiezingen kunnen de voorzitter en secretaris vervangen worden…
maar een verkiezing kan enkel uitgeschreven worden door een geldige vakgroepsraad. Nooit dus. ‘De knuppel die
die statuten geschreven heeft…’, verzucht
universiteitsjurist Jan Fleeminckx. ‘Op
die manier kom je er nooit. We hebben
nog één juridisch middel over: de vakgroep splitsen. Maar dan is de vraag wie
het kopiekot krijgt. Het houdt gewoon
niet op.’
Voorlopig probeert een gerespecteerde ‘wijze’ van de faculteit, professor
op emeritaat Van Rombouts, verder de
geschillen tussen beide proffen te beslechten. ‘Het is niet gemakkelijk, beide
partijen willen geen duimbreed toegeven. Het mottige is dat er nu al 112 dagen
geen vakgroepraad meer geweest is door
die historie. Zo kan het niet verder. Maar
we werken verder.’
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UGENT
Opinie

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’,
dicht Herman Gorter in zijn bekende
werk ‘Mei’. Een gelijkaardige sensatie
raast momenteel door mijn bloedvaten,
al heeft het allerminst met de start van
een nieuw jaargetijde te maken. De gedachte aan iets nieuws ontlokt de traditionele cocktail van hormonen die het tot
in de meest verborgen weefsels van het lichaam doet kriebelen. Dat geldt ook voor
mijn intrede aan de unief.
Wat maakt beginnen aan de universiteit anders dan pakweg beginnen aan de
kleuterschool? Zijn de allereerste stapjes
op school, met bijhorende traantjes van
mama en kind, niet van een meer cruciale
betekenis? Kijken kindjes van het eerste
leerjaar niet net meer uit naar hun eerste sommetjes en gelezen zinnetjes? Of
wat te zeggen van die stoere jongens van
twaalf, die met hun veel te zware eastpackrugzakken de ingang van de secundaire scholen onveilig maken, met het
gevoel dat de grote wereld zich aan hun
voeten openbaart?
De instap op respectievelijk de kleuterschool, de basisschool en het middelbaar
getuigen nog van een enigszins ‘verplicht’
traject dat iedere jongeling moet doorlopen. De meerwaarde van beginnen aan
het hoger onderwijs is dan ook het aspect
(red.) Na de neergang van het studentenleven heeft Het Volk – u, de
student – de laatste jaren massaal
de internetfora van de vele kringen
ontdekt. Het spuwt er zijn gal, brengt
er de lange winteravonden door en
versiert er en passant ook een lief.
Schamper laat zich van zijn meest filantropische kant zien en selecteert
tweewekelijks de meest amusante
quotes.
“Een doorsnee sp.a’er is een postpolitieke puber-bohemien met een zak vol
moralistische vingerwijzingen, maar
heeft tegelijk ook de moed niet om enig
weerwerk te bieden tegen de huidige
gang van zaken. Dit verklaart ook de
hymne aan de EU, België, de globalisering, etc…” (Praetorian scheldt iemand
uit naar aanleiding van de strubbelingen binnen de sp.a)
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van de keuze. Of om het in existentialistische bewoordingen uit te drukken: de
mens geeft betekenis aan zijn bestaan
door de zelfverwezenlijking die gepaard
gaat met elke keuze die hij maakt. Het is
in die optiek dat ik mijn eigen studiekeuze
wil bekijken. Zo heeft het bij mij heel wat
tijd en besluitvaardigheid gekost vooraleer ik me op 31 augustus laatstleden in
de richting ‘biochemie en biotechnologie’
liet inschrijven.
Op minder idealistische momenten
durf ik wel eens te denken dat er mensen bestaan die zich na afloop van veel
minder uitgebreide overwegingen aan de
universiteit inschrijven. Zo zijn er meer
dan genoeg eerstejaars die het waard vinden hun ouders 530 euro te laten betalen
om even een universitaire richting ‘uit
te proberen’, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Anderen, de zogenaamde
‘fils-à-papa’, voelen zich dan weer moreel
verplicht in de voetsporen van vader advocaat, burgerlijk ingenieur of dokter te
treden. Het is natuurlijk hun volste recht,
alhoewel ik er soms aan twijfel in hoeverre zoon- of dochterlief volledig achter
de hen opgedrongen keuze staan. Anderen zien een universitair diploma als een
toegangskaartje tot de maatschappelijke
elite. Het spreekt voor zich dat al deze ‘ca“De kust is een reservaat voor marginalen en bejaarden, waar elke echte
West-Vlaming op neerkijkt.” (Dworkin
schat zijn polders hoog in)
“Oh man, wat een pornowijf ben jij!
je maakt me heet, je maakt me blij! ik
vroeg me af: wie oh wie, maakt mijn penis stijf wanneer ik ze zie?” (Heer_Halewijn doet een dappere poging tot eloquentie)
“kga hem eens in uw dik gat steken
lol” (fogteKno #1 JPM ook)
“Serieus, het blanke Brugge is gewoon vreselijk. Vind daar maar eens een
sappige dürüm of köfte, quasi onmogelijk.” (R.L. Emmery, Esq. argumenteert
voor de multicul)
“Ontelbare foute hits in 2fabiola,
Nunca en op zichzelf, je moet het maar
kunnen.” (Deladav verklaart waarom
Pat Krimson onlangs boven Regi verko-

tegorieën’ elkaar kunnen overlappen. Het
is niet aan mij om dat alles aan de kaak
te stellen, laat staan te veroordelen, maar
in ieder geval hoop ik dat deze groep in
mijn richting slechts een minieme fractie
zal beslaan.
Ik moet vaststellen dat het levensmotto ‘Ik verwacht niets, maar ik hoop alles’
niet opgaat voor mijn – ik verklap het al
– verwachtingen omtrent het reilen en
zeilen op de ‘grote school’. Verwachtingen richting de universiteit en de medestudenten, maar ook richting mezelf. Wie
vooraleer hij een opleiding in het hoger
onderwijs start alleen gewag maakt van
hoop op slagen, lijkt al op voorhand veroordeeld. Voor een geslaagde carrière
in het hoger onderwijs is er immers veel
meer nodig dan hoop, en moeten de verwachtingen die men zichzelf stelt grotendeels zelf verwezenlijkt worden. Zo denk
ik er althans nu over, goed wetende dat
het om pure hypotheses gaat. Ik ben bij
nader inzien momenteel nog steeds een
universitaire maagd, rondhangend aan
de poorten van de grote school. En wat
dat levensmotto betreft: misschien ga ik
beter op zoek naar een meer polyvalente
leuze.

zen werd door de geschiedenisstudenten)
“Noch ik, noch (…), zijn racist.” (Justice for all weerlegt enkele aantijgingen)
“Hoe meer allochtonen, hoe meer
criminaliteit.” (Justice for all, zeven minuten later)
“Op een enorm zatte avond, ben ik
eens naar het toilet geweest in het Hof
van Beroep. Nu kan het gebeuren dat
een toilet volledig ondergepist wordt,
maar ginder liep het echt de spuigaten
uit. Eén of andere Sjarel had zelfs de
volledige voorraad toiletrollen ondergezeikt.” (De Poon,op Schamper)
De quotes werden zonder toestemming weggeplukt van op de fora van de
VGK, het VRG en Filologica. Because we
can.
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Het volk

Aan de poorten van de grote school

OPinie

David De Pue
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Battle Brains
OF
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Dé Hamvraag:

Wie wint de ?
on
Polo BlueMoti
by
powered

Hoe zit het met jouw brain power?
Schrijf je nu in op www.destrafstestudent.be

en bewijs jezelf! Je kunt je vanaf 15 september

2007 opwarmen voor de echte Battle of the Brains aan de hand van enkele keiharde hersenbrekers. De strijd
breekt pas echt los op 15 oktober 2007. Hak je tegenstanders één voor één in de pan en word de Strafste
Student van Vlaanderen. Naast eeuwige roem, win je misschien een Dexia-effectendossier met Dexiaaandelen, een Sony Ericsson toestel of één van de andere, talloze prijzen... Of misschien schiet je de hoofdvogel af en rij je met een Volkswagen Polo BlueMotion naar huis!

44400_SS_SCHAMPER.indd 1

05-09-2007 10:03:46

