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KORT
Neen, neen, neen, zo ging het
helemaal niet. Natuurlijk onderbraken stiltes de gesprekken,
maar we hebben er het raden
naar wanneer de drie genieën
besloten te zwijgen. Zo ook hebben we geen weet van de redenen. Maar goed, we hebben de
tijd niet aan onze zijde en dus
kunnen we niet blijven stilstaan
om te gissen en missen naar de
al dan niet besproken onderwerpen. Feit is dat de drie heren zich
net aan het uitlaten waren over
het moreel verval van studenten
…
“Ik ben geschokt.” Met deze
abrupte woorden doorbrak
David de langdurige stilte. De
andere twee konden slechts
instemmend knikken. Het trio
wierp de karaokende adolescent wrange blikken toe. “Dat
krijg je dan in een wereld waar
zelfs proefbuisjeneverfuiven
(Tequila, Stalhof, 29/11, 22u)
mogelijk zijn.”
“Meen je dat nou? Negers in
proefbuisjes? En dan maar fuiven!?” David rolde geïrriteerd
met zijn ogen. “Mick, David
sprak toch duidelijk over negers? Mick?”
Het hele gesprek was aan Big
Lips voorbijgegaan; een zoete
donkerharige engel had namelijk
de kroeg betreden en meteen z’n
aandacht gestolen. “Verduiveld,
zoveel schoonheid heb ik nooit
gezien,” wist hij nog uit te stoten,
en hij verdronk in haar ogen.
“Zeg, je kan niet zomaar elke
avond een ander meisje aanstaren. Of ben je het al vergeten,”
Lou’s toon werd nu echt bits, “die
keer dat we naar het galabal
(VGK, Cocteau, 07/12, 22u)
gingen en je je ogen een hele
avond niet kon afhouden van
mijn vlam, Suzanne!” “Ik weet
het, ik lijk maar niet verzadigd te
raken,” zuchtte Mick. Zijn ogen
zochten opnieuw het meisje.
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Lichtelijk uit haar mond stinkend praatte ze met vriendinnen
na over de kaas- en wijnavond
(Dentalia, Patyntje, 6/12, 20u).
“Je moet het gewoon proberen,”
moedigde David hem aan, “ik
zeg altijd, als je iets écht wil, kan
je dat ook krijgen.” “Daar zit iets
in. Misschien wel een song, wie
weet”, antwoordde Mick, maar
zijn stem was neerslachtig.
Een rookpluimpje wiegde
voor zijn met glazen bedekte
ogen. Een kuch en een slok van
het glas schuimig bier dat bleef
kleven aan het viltje. Al een tijdje
hadden hij en zijn gezel de drie
in de gaten. Hij had hun blikken
van afgunst gevoeld terwijl hij
het beste van zichzelf aan het geven was op het podium. “Wacht
maar”, siste hij tegen zijn makker, en nam nog een slok. “Mijn
dagen zullen nog komen, zo ook
hun verval. Het zal een tijdperk
worden van anarchie en leegte.”
“Weet je, never mind the bollocks
man, het wordt jouw tijdperk”,
stemde de ander in. “Laat ons
daarop drinken. God behoede de
Koningin!”
Ze dronken hun glas leeg en
verlieten de kroeg. Schijnbaar
gehaast want het liep al tegen
achten en er stond die avond nog

wat op het programma (Clouseau, VTK, Sportpaleis, 7/12,
20u). Op de stoep vroeg de jongste: “Zeg Kris, je hebt er toch wel

zin in vanavond?” “Koen, daar
zeg ik één iets op: het gaat vonken geven. Vonken, en vuur.” ¶

KRINGEN &
KONVENTEN

× Mexican Night, Politeia, Tequila, 21u

30/11
× Write on White all
Night,ESN, Charlie's, 23u

6/12
× Quiz, Filologica, Artevelde Café

3/12
× Doopcantus, Filologica,
Twieoo
× Zwemmarathon, Geograﬁca, GUSB
× Holebi-jongeren Café, Verkeerd Geparkeerd, Casa Rosa,
20u
× Filmavond, HILO, kinepolis, 20u
4/12
× Franse Film, Filologica,
Blandijn (Aud C)
× Klaascantus, GFK, Salamander, 20u
× Cocktailfuif, Geologica, Porter's House, 22u
5/12
× Vat van de Sint, KHK, Amber, 20u

× Minivoetbal, VGK, Revalidatiecentrum, 22u

× Cocoladefondue, OAK, Quetzal, 18u
× Klaascantus, Chemica, Salamander, 20u
× Sinterklaasfuif, VGK, Charlie's, 22u
7/12
× Clouseau, VTK, Sportpaleis, 20u
× Galabal, VGK, Cocteau, 22u
× Galabal, VPPK, ArtCube,
22u
10/12
× Jeneverschaatsen, KHK
× Cantus, Politeia, Salamander, 19u
× Schaatsen, HILO, Belfort,
20u
× Damesbasket, GFK, GUSB,
20u
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België knuffelt! (3) Vandenbroucke
zorgt nog steeds voor wrevel (5)
Heeft België werkelijk het beste
biotech-onderzoeksklimaat? (6)
GSR vraagt zich af wat te doen met
prestigeprojecten als UGentMUN
(7) Blandijn goes YouTube (8)
Patrick Loobuyck over de publieke
intellectueel in gevaar. (9)

DE ETHICUS

WETENSCHAP
Het DNA-labo aan onze universiteit
lost misdaden op. Tegelijk leren we
hoe de wereld te vernietigen. (12)
We interviewden Bart Keunen over
literatuur en lezen. (14)

CULTUUR
Cultuur- en ﬁlmkort zijn weer van de
partij (16-17) Schamper ging naar
de opera, naar het theater en naar I
Love Techno. Alles op (16) en (18).
Op algemene aanvraag keren we
terug naar het verleden, zonder gsm
en e-mail (19) Saskia De Coster
slaapt in een pij. Nee, echt. Een pij.
(20)

OPINIE & SATIRE
Laat uzelf weer eens grondig
misleiden door onze satire op (22).
We sluiten af met een opinie over
het hoofddoekendebat in Gent en
onze vertrouwde Het Volk. (23)
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: Tristan Hoorelbeke (chef), Katrien
Depecker, Andreas Faes, Maarten Hanssens,
Frederik Neirynck
Redactie: Axel 'Bert' de Backer, Stijn 'Sanne'
Debrouwere, Bert 'Axel' Dobbelaere, Andreas
'Laurens' Faes, Matthias 'Tim' Jacxsens, Bregt
'Niels' Saenen, Laurens 'Laure, Marjolein, Sanne,
Hannah, Margot, Ine' Lavrysen, Ruben 'Francis'
De Winne, Maarten 'Simon' Hanssens, Francis
'Ruben' Beeckmans, Simon 'Matthias' Leenknegt,
Sanne 'Lise' Huysmans, Laure 'Margot'
Nuytemans, Jonas 'Laurens' Vandroemme, Ine
'Hannah' De Jonge, Hannah '...' Demol, Margot
'Laure' van Cauwenberge, Willem 'David' Wybo,
David 'Willem' De Pue, Marjolein 'Fleur' Roelandt,
Maarten 'Maarten' Van Houte, Tristan 'Pieter'
Hoorelbeke, Nicolas 'Hans' Rennuy, Hans 'Dries'
Demeyer, Nils 'Ine' Wandels, Jason 'Stijn' Janse,
Lise 'Wendy' Beirinckx, Jan 'Kalki' Blondeel
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Matthias Jacxsens en Ruben De Winne
Cartoons: Axel de Backer
Fotograﬁe: Laure Nuytemans, Bert Dobbelaere,
Andy Eeckhaut

www.schamper.be

Stijn Debrouwere, hoofdredacteur

De New York Times heeft een wekelijkse
column die ethische dilemma’s van lezers behandelt. Een tijdje geleden werd een item behandeld van een studentenblad dat twijfelde
of ze al dan niet een stuk offline zouden halen. Een professor die zijn biezen mocht pakken aan de universiteit, vroeg het blad om
een artikel over hem offline te halen. Het verscheen bovenaan de zoekresultaten als zijn
naam gegoogeld werd. Het artikel was weliswaar positief van toon, maar vermeldde zijn
jammerlijke vertrek. Het antwoord van de
ethicus: niet verwijderen, zelfs niet tijdelijk,
onder geen beding. “Helping even a worthy
professor’s career is not sufficient reason to
falsify by omission the historic record.” Het
studentenblad nam evenwel de eenvoudige
uitweg en verwijderde het artikel.
Het blijkt een courant gebeuren te zijn
als we adviseur bij studentenbladen Rachele
Kanigel mogen geloven: “We get regularly receive [sic] requests from sources asking that
articles be pulled from the online archive for
various reasons.” Ook Schamper kan daarvan meespreken: in 2006 werd ons gevraagd
om een aantal artikels over het toenmalige
hoofd van de Dienst Financiën, Gonda Cock,
offline te halen. Nadat mijn voorganger deze
even offline haalde terwijl ze solliciteerde —
geen makkelijke beslissing — plaatsten we ze
terug. Cock vond dat niet zo leuk en dreigde
via haar advocaat ons aan te klagen voor het
gerecht. Wij waren niet onder de indruk.
Het zaakje zat al een aantal maanden terug in de koelkast, tot ondergetekende vorige
week een mail ontving van ReputationDefender met de vraag om de voornaam van Gonda
Cock uit het artikel te schrappen. U kent ze
misschien: het bedrijf uit Kentucky probeert
de internetreputatie van hun klanten zuiver
te houden door aan webbeheerders te vragen
om kwetsende of out-of-date informatie van
het net te halen. In tegenstelling tot wat je
zou verwachten, vind ik dat geen slecht initiatief: steeds meer mensen zoeken op internet
naar personen, en er staat steeds meer zever
en persoonlijke informatie over die mensen
online, dus het kan geen kwaad om daar eens
in te kuisen. Ze zeggen ook expliciet “we do
not target newsmedia articles for removal”,
hoewel ze die regel blijkbaar niet altijd even
serieus nemen. We leggen in deze de bal bij
de auteur zelf, dus we zijn even nieuwsgierig
als u waar onze oud-redacteur Eline Strik toe
zal beslissen.
Stiekem hopen we dat het antwoord “je

m’en fous” wordt. Als studentenblad is het
zeer aanlokkelijk om in te binden als advocaten met het nodige machismo het woord
“rechtszaak” laten vallen, maar dat praat het
niet goed. We zijn wel degelijk bezorgd dat
onze artikels buiten proportie kunnen worden opgeblazen als een werkgever ze leest,
maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid daar, en niet bij ons. Als werkgevers met
zin voor nuance omgaan met wat ze vinden
op internet, is het probleem een stuk sneller
opgelost dan met het inhuren van reputatieinspecteurs en -zuiveraars. Ook zin voor nuance vanwege de ‘gegriefden’ mag wel: een
artikeltje maakt of kraakt heus geen carrière
— althans dat hoop ik, anders hoeft men
maar de krantenarchieven te doorzoeken
om te besluiten dat ik een borderline alcoholicus ben met een onverklaarbare haat voor
Rik Torfs en Christophe Vekeman.
Dan zijn er ook nog die gevallen waarbij een enkel artikel net wel een impact kan
hebben op het leven van iemand. Vorig jaar
publiceerden we een stuk over het gesjoemel
van student ‘J.V.’ Initialen eerder dan Joachim
Verplancke, want we wilden liever niet dat
de zaak te breed werd uitgesmeerd, ook al
had deze dief op dat moment nota bene het
verduisterde geld nog steeds niet volledig terugbetaald aan de universiteit. Begrijpelijk:
het gaat om iemand z’n leven en dat plaatst
redacteurs die zo’n stuk moeten schrijven
voor een grote verantwoordelijkheid. Initialen dus, maar enkel na heel wat wikken en
wegen. De feiten waren geen klein bier, maar
de naam vermelden leek zowat het equivalent te zijn van een strafblad in journalistieke
termen, en of dat dan verdiend was… Klopt
allemaal, maar daarmee is de kous niet af.
Objectiviteit en doortastendheid van berichtgeving tellen immers ook voor iets.
Het verslag van de redactievergadering
na publicatie luidt: “Er barst een enorme
discussie los over privacy, journalistieke deontologie en diepgang, maar er wordt vooral
door elkaar geroepen en gebruld naar ware
Schampertraditie.” De meest pertinente
vraag bleef zonder antwoord. Is het aan de
media, een studentenblad dan nog, om mensen te straffen?
Waarschijnlijk niet. En toch. Ik weiger
onze berichtgeving te laten verwateren om
de fouten van anderen te verdoezelen. Zijzelf
en niet de pers zijn verantwoordelijk voor
hun eigen screw-ups. Dus bij deze, Gonda, en
bij deze, Joachim: kust ze. ¶
SCHAMPER 458
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds
welkom, maar we richten onze
smeekbedes vooral aan illustratoren, fotografen, layouters,
eindredacteurs en informatici.
Help ons uit de nood!
Elke maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering
in studentenhuis De Therminal. Weze welkom!
Maar je wil eerst toch wat meer
weten? No prob.
• Op www.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

BS Laten we het eens over verdienstelijke oudstudenten van de UGent hebben. Peter Vandermeersch won onlangs de titel ‘Marketeer van het
Jaar’ door bij De Standaard met succes de muren
tussen redactie en marketing te slopen. Hoewel
het kiescomité zich in zijn motivatie op de vlakte
hield, was het vooral de gesmaakte reclamecampagne rond 10 juni die de doorslag gaf. “Ik ben
journalist in hart en nieren, maar af en toe wil ik
ook wel eens stunten”, wist Vandermeersch daar
zelf over te vertellen. Het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk.
Professor Ronald Soetaert breekt ondertussen een lans voor videogames in de vaderlandse
klaslokalen. Naast alle gewelddadige exemplaren
waarin kleine Timmy leert dat de trekker overhalen een aangenaam gevoel geeft, zijn er immers
ook nog een resem meer complexe games. Daarin
moeten bijvoorbeeld steden en zelfs hele samenlevingen opgebouwd en bestuurd worden. Zo leert

onze jonge rekel volgens Soetaert strategieën ontwikkelen en zou ook zijn motivatie op school er
profijt uit kunnen halen. Maar eerlijk, plan A lijkt
ons toch net dat tikkeltje efficiënter om iedereen
te doen boeten, Timmy.
Een Amerikaanse studie getiteld ‘Left Pipeline:
Why Conservatives Don’t Get Doctorates’ oppert
tot slot dat de ondervertegenwoordiging van conservatieven in academische middens te maken
zou kunnen hebben met uiteenlopende prioriteiten. Veel meer dan bij liberale denkers, komen een
gezin stichten en geld verdienen bij hen voor alles,
wat een langlopend doctoraatsonderzoek minder
aantrekkelijk maakt. Over intelligentie doet men
geen uitspraken en waarom zou men ook? Het uitzonderlijke respect dat conservatieve professoren
als Marc Cogen aan de UGent ontvangen, wijst er
alvast niet op dat het een factor zou kunnen zijn.
Ahum. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

BELGIË
KNUFFELT
NR “En geef elkaar nu een dikke knuffel.”
Klinkt dat niet als de verzoenende woorden
van een kleuterjuffrouw na een ruzie tussen
twee schatjes? Of als de laatste mediastunt
van de Bond Zonder Naam? In Leuven en
Louvain-la-Neuve dachten ze daar anders
over. Op woensdag 21 november hebben
ze samen een heuse knuffelactie georganiseerd. Allemaal voor de verbroedering van
Walen en Vlamingen.
Het begon, waar anders, op café. Vier
bio-ingenieurs hekelden de mank lopende
dialoog van de laatste maanden en in één
beweging hebben ze een actie bedacht.
De VUB en de ULB hadden al een maand

4
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eerder een kussengevecht
op
poten gezet, het
werd dus een
groepsknuffel. En
de volgende ochtend zijn ze daar
niet op teruggekomen.
Dat blijkt een
goede zet, want het knuffelmoment was
een relatief succes. “Met zo’n 3 à 400 man
op het ogenblik van de knuffel zijn we zeer
tevreden. Het is geslaagd”, zegt organisator
Sander Hereijgers. Met dank aan de pers,
die zich massaal op het onderwerp heeft
gesmeten, en het enthousiasme van de studentenkringen.
Alle studentenorganisaties? Neen. Loko,
de Leuvense studentenraad, is wel van plan
de collega’s van over de taalgrens uit te no-

België knuffelt!!!
Les belges
!
s’embrassent !!
digen om van gedachten te wisselen en de
samenwerking aan te halen, maar officiële
steun aan “België knuffelt” zit er niet in. En
dat wordt hen niet in dank afgenomen. Veto
wijdt een artikel aan de maatschappelijke
rol van de studentenvertegenwoordiging
met als titel “Neutraliteit achterhaald”, en
binnen de deelnemende studentenkringen
vallen hier en daar zelfs zware termen als
“morele plicht” en “gebrek aan moed”. Maar
kun je eigenlijk verwachten dat Loko zich
uitspreekt over zaken die weinig uitstaans
hebben met het universitaire wereldje? ¶

www.schamper.be
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STUDENT TREKT TEN STRIJDE TEGEN VANDENBROUCKE
BETOGING TEGEN FINANCIERINGPLAN HOGER ONDERWIJS OP 29/11
LL Wie twee jaar geleden al door de gangen van onze universiteit ronddwaalde,
herinnert zich ongetwijfeld nog de betoging
van 12.000 studenten tegen het financieringsplan van Minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke. Het vuur van mei ’68 wakkerde weer even aan in de ogen van de gemiddelde student. Al even snel ging het vuur
echter weer liggen…
We zijn nu twee jaar later en veel is er aan
de plannen niet veranderd. Hoog tijd om uit
de nasmeulende assen van het studentenprotest weer vlammen te doen opwakkeren,
dacht men bij de Vlaamse Vereniging voor
Studenten (VVS). De koepel van de Vlaamse
studentenraden organiseert op 6 december
dan ook een betoging in Brussel. Als opwarmer voor deze “grote” betoging, heeft ook de
Gentse Studentenraad (GSR) opgeroepen
om op donderdag 29 november op straat te

komen tegen het plan-VDB. Betogers worden rond 11u aan de Blandijn verwacht voor
de start van deze mars richting de terrasjes
van de Vrijdagmarkt.
De pijnpunten voor de student zijn nog
steeds grotendeels hetzelfde. Master-namasters en Bachelor-na-Bacheloropleiding
gaan vanaf 2011 hun financiering verliezen,
met inschrijvingsgelden tot om en bij de
5000 euro tot gevolg. De vrees heerst nog
steeds dat het model van de outputfinanciering, waarbij subsidies toegekend worden op
basis van uitgereikte diploma’s en creditbewijzen, voor een verlaging van de onderwijskwaliteit gaat zorgen. Koen Hostyn, studentenvertegenwoordiger en coördinator van
de Gentse betoging, waarschuwt ook voor
asociale aspecten van het plan. “Het leerkrediet, waardoor je de volledige pot moet betalen wanneer je niet snel genoeg afstudeert,

raakt alleen maar de sociaal zwakkeren, de
rijkeren kunnen dat sowieso wel ophoesten.”
Verder worden er nog steeds globaal meer
middelen geëist voor het hoger onderwijs.
Waar Vandenbroucke ondertussen wel
gevolg aan gegeven heeft, is de eis naar een
meer eerlijke verdeling van middelen over
de verschillende instellingen. Stilletjes aan
komt het einde van de structurele onderfinanciering van de UGent, ten opzichte
van onze katholieke broeders aan de Dijle,
in zicht. Daarom ook dat onze universiteit
deze betoging niet steunt, op een lesvrije
dag moet je deze keer dan ook niet rekenen.
Al zal dat ongetwijfeld de pret niet bederven
van de met slogans overladen studenten, die
zich op 29 november wagen aan een pittige
herstwandeling. ¶

KRINGEN & KONVENTEN

FILOLOGICA’S
ROCKRALLY
Op donderdag 29 november geeft Filologica niet The Jürgen Pieters Explosion,
maar wel andere talentvolle bands van de
Blandijn een kans om zich te tonen aan
het publiek. Blues-, garage- en poprock,
het passeert allemaal de revue. Na het
concours volgt er nog een optreden van
het vernietigende Penguins Know Why
(Beloften 2007). De Frontline zal het geweten hebben.

PLEITWEDSTRIJD VRG
Op maandagavond 10 december organiseert het Vlaams Rechtsgenootschap
een pleitwedstrijd ‘Assisen’ waarbij de
eindpleidooien van een echt voorgekomen
assisenzaak worden gesimuleerd. Een
professionele jury beloont de beste pleidooien.
Dit spektakel gaat door in het oude
Justitiepaleis, Koophandelsplein 23, in de
Assisenzaal op het gelijkvloers. De zitting
begint om 19u.

JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER
Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een tip over wat zeker het berichten waard is? Mail schamper@schamper.ugent.be

www.schamper.be
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Nicolas Rennuy

Een enquête van
The Scientist bombardeert België tot
“Best country to
work in Academia
2007”. De Ugent zit
daar blijkbaar voor
iets tussen, want
ze haalt zowaar de
zesde plaats op de
niet-VS lijst en de
vierde plek in het
Europees klassement. De crème de
la crème, quoi.
Lijstjes over de kwaliteit van universitair
onderzoek en onderwijs halen het nieuws
met de regelmaat van de klok. We hebben
deze eruit gepikt omdat een moddergevecht
met Leuven, een artikel van The Scientist en
(té?) straffe rankings nu eenmaal goede ingrediënten zijn voor een artikel.

MET OF ZONDER ZOUT?
De enquête peilt naar de werkomgeving
van onderzoekers in de life sciences, de biotechnologie en de farmacie dus. Enkel academici mogen hun verhaal in 5-delige schaal
kwijt, 2072 onder hen deden dat ook. Voor
alle duidelijkheid, die respondenten zijn
niet netjes verdeeld over de universiteiten,
er werd niet gestreefd naar een representatieve steekproef. Ook werd er achteraf niet
aan de resultaten gesleuteld om de representativiteit op te krikken. Als er bijvoorbeeld slechts vijf onderzoekers van een
universiteit reageren, en die stuk voor stuk
laaiend enthousiast zijn over hun werkomgeving, dan is die unief volgens de enquête
een schitterende werkgever.
Moeten we de cijfers dan ook niet met
een korreltje zout nemen? We vroegen het
aan Ignace Lemahieu, directeur onderzoeksaangelegenheden van de Ugent. “Deze
ranking is natuurlijk niet te vergelijken met
sommige andere rankings, in die zin dat het
enkel gebaseerd is op het resultaat van een
6
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GUNSTIG ONDERZOEKSKLIMAAT
VOOR LIFE SCIENCES

enquête. Niet op cijfermateriaal, publicatieoutput en dergelijke meer. Enfin, het is iets
minder objectief.”

Frans Van Roy, vakgroepvoorzitter moleculaire biologie.

WRANGE NASMAAK IN LEUVEN?
DE CRÈME IN GENT.
Dat de resultaten niet al te letterlijk mogen worden genomen, doet natuurlijk niets
af aan de algemene teneur van de enquête.
Daarom is Lemahieu ook, naar eigen zeggen, “een gelukkig mens”. “We zijn bijzonder
blij dat de Ugent er zo goed uitkomt. Het
vormt een bevestiging van hetgeen we wel
weten, namelijk dat de Ugent in het domein
van de life sciences, onder meer de biotechnologie, vrij goed bezig is. Of het nu gaat om
onderzoeksresultaten, onderzoekssfeer of
onderzoeksomgeving.”
En daar zijn goede redenen voor. “Met
mensen als Fiers, Van Montagu en Schell
had de Ugent echte pioniers in dit domein.
Ondertussen is daar verder op gebouwd en
nu hebben we een aantal echt uitstekende
onderzoeksgroepen die aan de wereldtop
meedraaien. Verder is er uiteraard ook het
gebouw op de campus Ardoyen, waar een
aantal van die onderzoeksgroepen in gehuisvest zijn ( foto, NR). Een relatief nieuw
en modern onderzoeksgebouw dat heel
wat faciliteiten biedt. Dat zal zeker een stuk
meespelen.”
Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur
en maneschijn. Naast de onvermijdelijke onderfinanciëring, heet vooral naamsbekendheid een probleem te zijn. “Als ik collega’s uit
het buitenland ontmoet, merk ik dat Gent
weinig of niet gekend is als zeer performante onderzoeksomgeving. We zijn wat slachtoffer van ‘onbekend maakt onbemind’. Deze
enquête zet de Ugent en België een beetje op
de kaart, en dat is mooi meegenomen”, zegt

Leuven haalt de top 10 niet en reageert,
op het eerste gezicht, gepikeerd. In De Morgen en Het Laatste Nieuws “wijst Paul De
Boeck (de coördinator van het onderzoeksbeleid van de KUL, NR) erop dat de KUL
vorig jaar eerste eindigde, maar dat wegens
de beperkte waarde stilhield”. Zonder verdere commentaar lijkt dat verdacht veel op
een uitnodiging voor een moddergevecht
Ugent-KUL. Zelf vindt hij het “ongelukkig
geformuleerd”.
“Mijn punt was: is die enquête methodologisch oké? Wij hebben vorig jaar een
min of meer vergelijkbare enquête niet in
de media gebracht, omdat er minder dan
10 onderzoekers van de KUL hadden gereageerd. Dat was voor ons te weinig. Ik weet
niet hoeveel Gentenaars hebben gereageerd,
dus gaat mijn vergelijking niet helemaal op.
Als mijn reactie overgekomen is als een
sneer, dan vind ik dat spijtig en dan moet ik
schuld bekennen. Ik neem soms woorden in
de mond die weinig academisch zijn, en dat
mag je natuurlijk niet doen met een journalist aan de lijn. Daarnaast heb ik tegen
de journalist gezegd dat ik Gent zijn plaats
gun en dat meen ik ook. Ik twijfel er niet aan
dat het goed werken is in Gent, dat was mijn
punt niet. Nu, ik herinner mij de precieze
woorden niet, maar de strekking van wat ik
heb gezegd is hetzelfde als wat ik nu tegen
u zeg.”
Sensatiezucht bij De Morgen en Het Laatste Nieuws, onhandige communicatie van
De Boeck, of een combinatie van de twee?
Wij kunnen het niet echt achterhalen, u
mag kiezen. ¶
www.schamper.be
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Stijn Debrouwere

GENTSE STUDENTENRAAD RUZIET OVER CENTEN
Onlangs kwamen we te weten dat er ‘groten ambras’ was binnen de Gentse Studentenraad (GSR). De linkie-winkies van dienst
(onder meer Koen Hostyn) zouden er niet
mee opgezet zijn dat liberale lieden als Matthias Laevens zoveel geld van het bijzonder
krediet voor studentenvoorzieningen, ook
wel het Bijzonder Fonds (BF) genaamd, een
grote grabbelton die onder andere dient
om studentENmobiliteit en Gent Verkend
te financieren — in pet projects stoppen die
veel geld opslorpen maar waar de studenten
weinig mee zijn, of waar weinig studenten
iéts mee zijn.
Zo kosten de BIOS-beurzen handenvol
geld om elk jaar een aantal studenten toe te
laten op inleefstage te gaan in een ontwikkelingsland. En het Internationaal Studenten Forum, dat regelmatig héél grote sprekers uitnodigt, kan die hoge piefen niet voor
niks naar hier halen. Zelfs de Student KickOff, moeten sommigen denken, wordt toch
enkel maar groter om groter te worden.
Zijn de linkse ratten jaloers. Zijn de rechtse rakkers te zeer verlekkerd op ‘hun’ prestigeprojecten? Voer genoeg, kortom, voor een
uitstekend stuk riooljournalistiek. Terwille
van de meerwaardezoeker passeerden we
nog even bij de studentenvertegenwoordigers Koen Hostyn, Lien Coenen (voorzitter
van de GSR) en Matthias Laevens.
“Het is niet aan mij om kritiek te geven

op waar andere studentenvertegenwoordigers hun tijd in steken, dat maakt me niet.
Maar ik vind wel dat de activiteiten die door
het BF gesponsord worden, structureel belangrijk moeten zijn voor de student en
niet zomaar losse projecten”, aldus Hostyn.
“Veel van die uitgavenposten zijn ook over
de jaren gegroeid, dus er is de nood om dat
eens te herbekijken. Ik verdenk niemand
van kwade wil, hoor.” Coenen beaamt: “Het
fonds was al heel lang niet meer besproken, toch zeker niet diepgaand. Dus het zat
eraan te komen dat er vragen zouden rijzen.
Terzijde, het is soms echt moeilijk om alles
in de gaten te houden, ons GSR-werkingsbudget is behoorlijk karig, vooral als je het
vergelijkt met dat van sommige andere
Vlaamse en zeker Waalse studentenraden.”
Besprekingen over herverdelingen liggen niet zo makkelijk. “Veel gelden binnen
dat fonds zijn er indertijd bijgekomen voor
een specifieke reden of als gevolg van een
compromis, en die kan je dus niet zomaar
herverdelen. We hopen ons dus de komende
weken wat dieper te kunnen inwerken in de
materie, zodat we geen overhaaste beslissingen nemen”, zegt Coenen. “Bovendien
heeft het geen zin om van projecten geld af
te nemen als je niet weet waar het dan wél
naartoe moet.” Ook Hostyn weet dat het niet
eenvoudig zal zijn: “Het lijkt me onzinnig
om vaste regels uit te werken, maar we kun-

EAT THAT, RIK TORFS
Zat jij donderdagavond ook vol spanning naar de finale-aflevering van De Slimste Mens te kijken? En dan bedoelen we niet
voor de flauwe grappen van Rik Torfs of het
o-zo-verwijfde gegiechel van Erik Van Looy,
maar omdat onze eigen Eva Brems, professor aan de UGent, een goede kans maakte
om te winnen. Wij weten inmiddels dat zij
het niet gehaald heeft, snik, maar we mogen
er zeker trots op zijn dat prof Brems het tot
in de grote finale geschopt heeft. Reden te
meer om even op te zoeken wie deze oprecht
sympathieke vrouw nu wel is.
Eva Brems, gespecialiseerd in Mensenrechten en Niet-Westers Recht, en waarschijnlijk één van uw favoriete professoren
van de unief, nietwaar? Dat ze even de details vergat over de brand in het warenhuis
Innovation in 1967, vergeven we haar dan
IDJ

www.schamper.be

ook graag. Zoals ze zelf zei: als alles zodanig
vlug gaat en je nerveus bent, kan je bijna niet
meer nadenken. We kennen dat allemaal,
Eva, en we leven met je mee.
Brems heeft wel toegegeven dat ze het
jammer vond dat er geen twee vrouwen in
de finale zaten, het zou zeker en vast vuurwerk gegeven hebben. Maar ze gunt Annelies Rutten de titel van eerste vrouwelijke
Slimste Mens graag. Bovendien stond ze
haar mannetje tegenover Rik Torfs, wat onze
bewondering voor deze prof ogenschijnlijk
deed groeien. Meerderde keren wist ze Torfs
de mond te snoeren, iets wat niet iedereen
kan zeggen. Go Eva!
Bovenop het constant verdedigen van de
mensenrechten in haar lessen, is Brems ook
nog voorzitter van Amnesty International
Vlaanderen. Onder het motto ‘Mensenrech-

nen de uitgaven case per case bekijken en er
ons dan over bezinnen.”
Matthias Laevens ziet ook geen graten
in een constructieve bespreking, zolang het
niet de bedoeling is op voorhand al projecten te fnuiken. “Het lijkt soms alsof prestige
een vies woord is. Mag een universiteit dan
geen enkel project met wat uitstraling steunen?” Laevens merkt ook op dat UGentMUN
(Model United Nations), het project waarrond het meeste controverse bestaat omdat
er maar een paar tientallen studenten kunnen deelnemen, weliswaar een strenge selectie moet maken tussen kandidaten maar
wel open staat voor elke student. “Zo’n project is ook moeilijk goedkoper te maken, er
wordt alleszins geen geld verspild.”
“Maar een bezinning zal sowieso nodig
zijn”, zegt Coenen. “We begrijpen dat sommige kringen met een scheef oog naar dat
budget kijken omdat het een pak is in vergelijking met wat zij toebedeeld krijgen. Dus
we willen zeker zijn dat het geld zit waar
het hoort.” Voorlopig is het afwachten, maar
wie een beetje geduld heeft kan binnenkort
op de website van de GSR een overzichtje
zien van alles — we vergaten bijna de cultuurcheques te vermelden — dat uit de pot
van het BF betaald wordt.
http://www.gsr.ugent.be/ ¶

ten verdedig je met vuur’ voert ze een strijd
tegen onrechtvaardigheid van de mens, iets
wat ze sinds haar tienerjaren al deed in de
vorm van brieven schrijven. Zij is ook fel
gekant tegen het verbod op opvallende religieuze symbolen voor het Gentse stadspersoneel, met nadruk op het hoofddoekenverbod. Volgens haar draait het dragen van een
hoofddoek om twee mensenrechten, namelijk godsdienstvrijheid en vrouwenrechten.
De vrouw moet de keuze gegeven worden, ze
mag niet verplicht worden en het mag haar
niet verboden worden om een hoofddoek te
dragen. Groot gelijk, Eva, go for it!
Het lijkt ons glashelder: je kan niet anders
dan deze vrouw bewonderen. Niet enkel om
de toffe docent die zij is, maar ook om haar
talrijke inspanningen die inspirerend werken. Eva Brems, misschien niet de slimste,
maar voor ons wel de sympathiekste. ¶
SCHAMPER 458
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LEZERSBRIEF GERMAANSE
Ik lees telkens met veel plezier jullie blad,
maar Tristan Hoorelbekes terugblik op zijn
studies Germaanse talen dwingt me wel om
te reageren. Het is duidelijk dat deze jongeman in kwestie in een vlaag van frustratie
zijn filologische ei eventjes moest dumpen.
Ik spreek nu uit mijn eigen ervaringen in de
richting Engels-Nederlands, en wil geenszins generaliseren zoals de heer Hoorelbeke
dat doet, maar iemand moet erop wijzen dat
er ook een andere versie van dit verhaal bestaat.
Wie slaagt voor een vak als Historische
Kritiek en toch naar de feedback komt, wordt
met een glimlach ontvangen en geholpen.
Hetzelfde geldt voor de meerderheid van de
taalspecifieke vakgroepen: doe de moeite
om op te dagen en je wordt probleemloos
te woord gestaan. Ook de persoonlijke feedback doorheen het academiejaar is van
uitstekende kwaliteit. De vakgroep Nederlandse taalkunde bijvoorbeeld organiseert
in verschillende jaren proefexamens en laat
individuele taken bijhouden in portfolio’s
die eveneens feedback krijgen. Een ander
voorbeeld: in de cursus Engelse spreekvaar-

digheid in de tweede Bachelor wordt de
uitspraak van iedere student opgenomen
en voorzien van een rapport met de punten
waarop gewerkt moet worden. Als dat geen
hoogstpersoonlijke begeleiding is, weet ik
het ook niet meer.
Laat het duidelijk zijn dat de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte uitstekend roeit
met de riemen die ze heeft, en dat er van een
schrijnend gebrek aan feedback geen sprake
is. Zeker niet in de vernieuwde opleiding.
Wanneer de heer Hoorelbeke nogmaals dergelijke frustraties ervaart, zou ik hem vriendelijk willen verzoeken zijn gal niet meer te
spuwen in het studentenblad van de UGent.
Elly Simoens – 2de Bachelor Engels-Nederlands
Beste Elly. Ik heb zeker nooit de pretentie gehad om in mijn artikel een oordeel te
vellen over de huidige opleiding Twee Talen.
Zoals mijn artikel duidelijk stelt, gaat het
om een “laatste evaluatie van de opleiding
Germaanse Talen”. Uit jouw brief maak ik op
dat er op het vlak van feedback al heel wat
vooruitgang is geboekt, en dat kan ik uiteraard alleen maar toejuichen.

In jouw reactie haal je vakken als Nederlandse Taalkunde en Engelse Taalvaardigheid aan als voorbeelden van een goed
functionerende feedbackregeling. Het is
inderdaad zo dat reeds in ‘mijn tijd’ deze
vakgroepen duidelijk een inspanning deden
om een oplossing te vinden voor het logge
feedbacksysteem. Bij andere vakgroepen
(Nederlandse Letterkunde en Engelse Letterkunde, om geen namen te noemen) was
dit engagement echter soms ver te zoeken.
Om dit soort toestanden te vermijden, lijkt
een gecentraliseerd feedbacksysteem zoals
ik dat voorstel in mijn artikel dan ook de
ideale oplossing.
Ten slotte wil ook zeker vermelden dat ik
absoluut geen frustraties ervaar over mijn
keuze voor Germaanse Talen, integendeel
zelfs: ik ben zeer blij dat ik gekozen heb voor
deze interessante en verrijkende richting.
Dat neemt echter niet weg dat ik het gebrek
aan feedback steeds als een ernstige handicap ervaren heb, en dat is wat ik aan de kaak
wou stellen in mijn artikel.
Tristan Hoorelbeke ¶

BLANDIJN GOES YOUTUBE!
JJ Wie durft denken dat de
UGent op internationaal vlak
maar bitter weinig voorstelt,
heeft het bij het verkeerde eind!
Niet alleen krijgt men bij het
googelen van ‘UGent’ een hele
resem links naar sites (los van
die door de UGent zelf gemaakt,
uiteraard), maar ook het alom
bekende YouTube heeft een
voorraad UGent-videomateriaal.
Professor De Clercq, ook bekend als MC De Clercq, heeft
naast een gerapt sinterklaasbezoek, dat hem overigens die
naam opleverde, nog een ander
bezoek mogen doorstaan: dat
van een relatief beschonken student. (Hou u vooral niet in om
eens ‘zatte kloot tijdens les economie’ in te typen.) Natuurlijk is
zo’n voorval het einde van de wereld niet, maar het studentengelach op de achtergrond kon een
ondertoon van mogelijk plaats-
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vervangende schaamte hier en
daar niet onderdrukken. Laat
staan dat professor De Clercq er
zelf plat van lag.
Ook andere proffen zijn het
slachtoffer van dergelijke mediavormen. Professor De Grauwe,
bekend als een vriendelijk, verstandig en sereen man, werd tijdens een zwak moment op film
gezet. In één van zijn lessen konden zijn decibels allesbehalve
op tegen die van zijn studenten
en verloor hij, na lang om stilte
gevraagd te hebben, zijn geduld.
Het resultaat beluistert u zelf
maar. Een paar trouwe studenten verdedigden echter prof De
Grauwe’s uitval – een eenmalig voorval – omwille van diens
goedaardige karakter.
Auditorium E wint eveneens
aan faam: deze keer was een pikante fotoshoot van vier schone
deernes voor het mannentijdschrift Maxim de boosdoener.

De studentes gingen weliswaar
niet helemaal uit de kleren, maar
er waren slechts vier paar handen nodig om bepaalde ‘delen’
verborgen te houden. Vergezeld
van een goedgekozen streepje
muziek, is dit filmpje zonder

twijfel voor menig mannelijk
student hét beeld om naar weg
te dromen in een moment van
onoplettendheid. Pas gewoon
op dat u niet al te kwijlend op
tape wordt gezet. ¶
www.schamper.be
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Patrick Loobuyck

WAAR ZIJN DE INTELLECTUELEN HEEN?
Onderzoekers en proffen aan de universiteit worden steeds sterker
gedwongen aan specialistisch onderzoek te doen. Het onderwijs en de
rol van de professor als intellectueel lijden daaronder, aldus professor
Patrick Loobuyck (UGent/UA).
Waar er vroeger wel eens een
chaotisch sfeertje van anarchisme en vrijbuiterij
te bespeuren viel,
baadt de universitaire wereld nu
in een sfeer van
controle, reglementering en efficiëntie. De huidige logica die
zich blijkt te voltrekken heeft invloed op de
manier waarop academici naar onderwijs
kijken. Steeds meer academici beschouwen
onderwijs als een bijzaak waar men best zo
weinig mogelijk tijd en energie in steekt.
Waarom je best doen om een goede cursustekst uit te schrijven – ook al gaat het over
een tekst die door duizenden studenten
gelezen zal worden, veel academici zullen
nooit een groter lezerspubliek hebben – als
je dat half jaar ook kunt gebruiken om één of
meer wetenschappelijk artikels te schrijven.
Het eerste brengt niets op, het tweede dikt
het academische dossier aan.
De eigenheid van de universiteit bestaat
in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Een universiteit zonder onderzoek is
een school, en onderzoek zonder onderwijs
kan ook aan privé-instellingen, studiebureaus en bedrijven worden verricht. Onderwijs dreigt in de toekomst echter het stiefzusje te worden van de factor onderzoek.
Wil men de kwaliteit van het onderwijs garanderen in universiteiten die steeds meer
studenten hebben, dan zal toch nagedacht
moeten worden over hoe dat onderwijs geherwaardeerd kan worden.

DE TAAK VAN DE UNIVERSITEIT
De taak van de academicus is onderverdeeld in wetenschappelijk onderzoek,
onderwijs en dienstverlening. Een eerste
veelgehoorde klacht is dat één of meerdere
www.schamper.be

van deze drie kerntaken onder druk komen
te staan door administratieve overlast en
publicatiedruk. Hoewel nogal wat voorstanders van de meetbaarheid van onderzoek
het tegendeel beweren, kunnen we ons niet
van de indruk ontdoen dat de bestaande publicatiecultuur en de nadruk op het publiceren van artikels in ISI tijdschriften de aard
van het onderzoek niet ongemoeid laten.
Niet elk soort onderzoek leidt even gemakkelijk of even snel tot internationale publicaties. Van de jonge onderzoekers die eerst
drie jaar data moeten verzamelen in het
kader van een empirisch onderzoek of eerst
jaren bronnenonderzoek moeten doen in
moeilijk toegankelijke archieven, kan men
toch moeilijk verwachten dat men al in de
eerste jaren internationaal publiceert?
Er zijn nu al steeds meer mensen die hun
doctoraal en/of postdoctoraal onderzoek
strategisch afstemmen op de publicatiemogelijkheden en de outputverwachtingen.
Durft men die afweging niet openbaar maken, dan rekenen velen dat alvast voor zichzelf uit. Veel jonge mensen worden, of ze
willen of niet, tot deze strategische afweging
gedwongen, willen ze een kans maken om
een rol aan de universiteit te blijven spelen.

NICHEDENKEN
Bijkomend resultaat is dat academici in
toenemende mate niche- of trechterdenkers
(moeten) worden. Het heeft geen enkele zin
om ‘breed’ over bepaalde onderwerpen, tijdvakken of probleemstellingen na te denken,
dit krijg je toch niet gepubliceerd in artikels.
Men kan zich het best terugtrekken in een
gespecialiseerde wetenschappelijke niche
waartoe een (soms beperkte) internationale groep onderzoekers behoort die liefst
goede contacten hebben met internationale (niche)tijdschriften. De ‘cultuur van het
denken’ die de traditionele Humboldtiaanse
en Kantiaanse universiteit eigen was, moet
wijken voor een ‘cultuur van excellentie’
waarbij niet de vraag naar (het belang van)

het onderzochte centraal staat, maar de manier waarop het onderzocht wordt en vooral
de manier waarop het gemeten en gevaloriseerd kan worden.
De deelname aan het publieke debat – in
de meest ruime zin van het woord – wordt
niet bevorderd, laat staan aangemoedigd. In
elke rede van een rector, decaan of minister
over de universiteit en in tal van universitaire beleidsverklaringen wordt inderdaad
steeds aangegeven dat de universiteit en
haar wetenschappelijke personeelsleden
maatschappelijk een belangrijke rol te spelen hebben. Nagenoeg niets in het huidige
universitaire beleid wijst er echter op dat
men dat ook meent.

DE NIEUWE PROF
Gerenommeerde professoren die in het
verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in de publieke sfeer, zouden er vandaag alvast een heel andere (publicatie)
strategie moeten op nahouden. Dit gaat ten
koste van de inspanningen voor onderwijs,
publiek debat en het schrijven van bijvoorbeeld Nederlandstalige boeken. En juist
omdat ze die dingen zo belangrijk vonden,
zou het kunnen dat ze voor de huidige publicatiedruk zouden passen. Nogal wat figuren die Vlaanderen in het verleden als intellectuele autoriteiten heeft gepercipieerd,
zouden in de huidige academische context
diezelfde rol niet meer kunnen spelen.
Zullen er toch enkelen blijven in slagen
niet weg te zakken in het analytische, gespecialiseerde nichedenken en een brede synthetische kijk op mens, cultuur, wetenschap
en samenleving kunnen behouden? De toekomst zal het moeten uitwijzen. We zien
alvast dat enkele van die jonge proffen het
ondertussen niet opgeven en het publieke
debat en het maatschappelijke belang van
de academie ter harte nemen. Hopelijk zullen zij niet de laatste generatie zijn die dat
inderdaad doet, wil doen, kan doen. ¶
SCHAMPER 458
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10.00 - 21.00 H
DONDERDAG = VO

LABYRINTH

DE MEESTERWERKEN VAN
HOSSEINI IN HET ENGELS

6.95

THE KITE RUNNER

NU

THE KITE RUNNER,
ILLUSTRATED EDITION

NU 24.

A THOUSAND
SPLENDID SUNS

NU 14.

95

ZE ZIJN ER ALLEMAAL! ALLENDE · ASPE · BALDACCI ·
BRUSSELMANS · CLAUS · BROWN · FREDRIKSSON · FRENCH
· GAARDER · GERRARD · GIPHART · GRISHAM · GRUNBERG ·
HOSSEINI · KING · KINSELLA · LANOYE · LIEKENS · LUDLUM ·
MANKELL · MOSSE · MULISCH · NOORT · RANKIN · RUSHDIE ·
S L A U G H T E R · S M E E T S · Z A F Ó N · Z WA G E R M A N · E N Z . E N Z . E N Z .

DE KRACHT F. LELORD,
VAN EMOTIES C. ANDRÉ
Verstandige
adviezen om
gericht met gevoelens om te gaan.
Leer kracht te putten
uit je emoties.
50

NU 2.

BESLISSEN!

J.K. MURNIGHAN,
J.C. MOWEN
Een betrouwbaar
stappenplan om
moeilijke problemen
te analyseren en risicovolle beslissingen
te structureren.

NU 4.

50

BESTSELLER

95

EFFICIËNT
LEIDERSCHAP
R. HELLER
Over de vaardigheden en
persoonlijke
eigenschappen die
nodig zijn om
manager te
25 worden.

NU1.

DIRECT MARKETING
INSPIRATIEBOEK
E. VAN
VOORDEN
Helder en
gestructureerd.
Een inspiratieboek
voor iedere
marketeer (in
95 opleiding).

NU 3.

JONATHAN SUSANNA
STRANGE & CLARKE
MR. NORREL Een echte klassieker
en een geweldige
historische roman.
Hard back.

KATE MOSSE
3 geheimen, 2
vrouwen en 1
heilige graal.
Intrigrerend en
gepassioneerd
van begin tot eind.
Engelstalig

ENGELSE
TOPLIST

Ook in het
Nederlands.

NU 4.

95

NU 4.

95

BIG CHOICE: 200.000 ENGLISH BOOKS!

CODEX
MEDICUS

POLY-TECHNISCH
ZAKBOEK

DARWIN
THE ORIGIN OF SPECIES

Over wat
leven is
en hoe het
begon.

NU 4.

95

14.95

NU

95
16.
Op CD-Rom 9,99

NU

COËLHO
BASIC & CLINICAL
PHARMACOLOGY
BERTRAM G. KATZUNG
Meest gebruikte en up-to-date ‘text
book’ voor studenten en professionals.
Inclusief online resource center.

9.99

NU
Op CD-Rom 6,95

NU 6.

95

CURRENT CONSULT MEDICINE
PAPADAKIS, McPHEE
In enkele minuten tijd antwoord
op diagnostische vraagstukken.
50

NU 7.

STUDENTEN OPGELET!
DIKKE PILLEN VOOR EEN PRIKKIE • BEKENDE UITGEVERS VOOR
B O D E M P R I J Z E N ! W I L L I A M S • M C G R AW H I L L • S A U N D E R S • O X F O R D
•PRENTICE HALL •WILEY •MOSBY •ADDISON WESLEY • EN NOG VEEL MEER

S EXPO GENT
i

zat/sam

zon/sun

4 15 16
C

DEC

SCIENTIF

DEC

10.00 - 18.00 H
= VOORVERKOOP!

IC & COM
P
UTER
BOOK SA
LE

UNIEKE GRATIS CONSUMENTENBEURS MET ACTUELE BOEKEN,
M U LT I M E D I A E N H O B B Y- A R T I K E L E N A A N S C H E R P E P R I J Z E N

er

GRATIS INKOM

5

KORTINGEN TOT

90%

5

OP BOEKEN,
MULTIMEDIA EN
HOBBY-ARTIKELEN

TEL. INFO: 03 820 72 58
0

R
D
R

WWW.BOEKENFESTIJN.COM

WETENSCHAP

WETENSCHAP

OVER HAREN, HUIDSCHILFERS EN SPERMA
OF HOE HET DNA-LAB VAN DE UGENT MISDADEN OPLOST
Laurens Lavrysen

ZIE!

Wie geregeld eens naar CSI kijkt, weet
ongetwijfeld dat je als moordenaar geen
met speeksel besmeurde sigaretten meer
achter kan laten op de plaats van de misdaad. Ook huidschilfers tussen de nagels
van het slachtoffer of sperma tussen de
benen van een rape-killing victim leiden al
eens tot het klissen van de bad guy. Wat
voor jou misschien spannende televisie
is, is voor het Laboratorium DNA Analysis van onze universiteit echter dagelijkse
praktijk…
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VERNIETIG DE AARDE!
LB Sommige wetenschappers houden zich zo af en toe bezig met de vraag
“hoe kan ik de aarde vernietigen?” Dan
denken ze diep na en verzinnen ze de
gekste mogelijkheden. Enkele ideetjes.
1. De aarde bestaat uit allemaal
kleine deeltjes. Voor elk reëel deeltje,
kan er in principe ook een antideeltje gemaakt worden: hetzelfde deeltje
maar met tegengestelde samenstelling
en elektrische lading. Wanneer beide
deeltjes elkaar tegenkomen, wordt hun
massa volledig omgezet in straling. Je
moet dus voor elk aards deeltje een
antideeltje maken en die allemaal op
de aarde droppen. Een zeer efficiënte,
propere en milieuvriendelijke manier.
2. Strangelets zijn een soort quarks,
kerndeeltjes, met een heel grote dichtheid. Wanneer ze op de aarde vallen,

SCHAMPER 458

DNA ANALYSIS
Professor Dieter Deforce is directeur
van het Laboratory for Pharmaceutical
Biotechnology, waaronder DNA Analysis
valt. “Wij verrichten DNA-analyses in
het kader van gerechtelijke onderzoeken,
we doen dus onderzoek in opdracht van
onderzoekrechters en procureurs. Onze
analyses worden gebruikt ter opheldering
van allerhande misdrijven: moord- en
verkrachtingszaken, maar ook inbraken,
kunnen ze door het oppervlak gaan. Je
kan dus de aarde perforeren met strangelets. Alleen zijn die dingen niet zo
stabiel en komen ze enkel voor bij heel
extreme omstandigheden, zoals net na
de Big Bang of in deeltjesversnellers.
Mocht je toch in staat zijn om een stabiele strangelet te produceren, dan heb
je een uiterst krachtig wapen in handen
want sommigen beweren dat ze zelfs
een zwart gat kunnen vernietigen!
3. Sommige mensen wisten het al
langer: als je met iets of iemand wil
afrekenen, dan sla je die best gewoon
in elkaar. Dat geldt ook voor onze planeet. Neem een stuk materie met een
volume en massa die ongeveer gelijk is
aan die van onze planeet. Smijt het met
voldoende kracht en snelheid op ons
wereldbolletje, en het zal snel afgelopen zijn. Waarschijnlijk blijft er nadien
enkel nog een asteroïdengordel over. ¶

diefstal, carjacking, enzovoort. Kortom
bij alle dossiers waar de identificatie van
biologische sporen kan bijdragen tot het
ophelderen van de waarheid.”
“We kunnen in principe alle stalen
die DNA bevatten analyseren. Alle cellen
met een kern – zelfs dode cellen – kunnen dus onderzocht worden. Concreet
gaat het hier bijvoorbeeld over bloed- en
spermasporen, of over sporen van speeksel die we terugvinden op sigarettenpeuken, blikjes of postzegels. Ook huidcellen
en haren leveren bruikbaar materiaal op.
Zelfs minimale sporen volstaan, enkele
cellen zijn immers voldoende voor een
DNA-analyse. We kunnen zelfs op specifieke cellen, die we door middel van een
microscoopsysteem selecteren, een analyse uitvoeren.”

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Naast het dienen van de sterke arm
van de wet, houden Deforce en co. zich
ook bezig met ‘echt’ wetenschappelijk
onderzoek. “We werken onder andere
aan de ontwikkeling van nieuwe technieken in het veld van DNA-analyses, met
het oog op forensische identificatie. Een
ander project gaat dan weer over het isoleren van foetale cellen uit het bloed van
zwangere vrouwen, om zo prenatale diagnoses toe te laten. Verder voeren we in
samenwerking met de dienst Reumatologie van onze universiteit ook onderzoek
naar auto-immuunziekten.”
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BELAC
Wie zich hierdoor aangesproken voelt
en plots zelf een DNA-lab wil oprichten,
komt bedrogen uit. Om de kwaliteit van
het DNA-onderzoek te verzekeren, is er
immers een erkenning door de Belgische
Accreditatieorganisatie BELAC vereist.
Deze accreditatie is niet van de poes, als
we Deforce mogen geloven. “De accreditatie regelt alle aspecten van de activiteiten van het laboratorium. Zo moeten de
analyseprocedures vastliggen in protocols en moeten ze gevalideerd worden.
Ook worden er zogenaamde ringtesten
georganiseerd, dat zijn analyses die uitgevoerd worden door meerdere laboratoria, waarbij het resultaat op voorhand
al gekend is. Men moet dus aantonen dat
men ook tot de juiste resultaten komt.
Daarnaast moeten we ook aandacht besteden aan de beveiliging van onze documenten en ons laboratorium.”
Het Laboratory for Pharmaceutical
Biotechnology beschikt al sinds 1996
over deze accreditatie. Ondertussen is ze
dan ook uitgegroeid tot een belangrijke
partner van justitie bij het oplossen van
allerlei misdaden. Denk dus twee keer
na alvorens je iemand naar de eeuwige
jachtvelden helpt, want naast de gerenommeerde Gentse Flikken lopen er ook
experts inzake forensisch DNA-onderzoek rond in de Arteveldestad. Een gewaarschuwd aspirant-moordenaar is er
gelukkig nog steeds twee waard. ¶

DDP De UGent scheert dezer dagen
wederom hoge toppen op het vlak van
innovatie en wetenschap. “Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie
in Vlaanderen (IWT) en Desso Sports
Systems hebben een contract getekend
voor onderzoek naar een nieuw type
kunstgras.” Wat heeft onze geliefde universiteit hiermee te maken, hoor ik u
luidop denken?
“Desso Sports Systems zal hiervoor samenwerken met de Universiteit Gent.” Aha! Het is met name het
Centrum voor Materiaalstudie &
Engineering (CMSE) dat zich met het
razend interessante onderzoek naar
kunstgrasvezels bezighoudt. Voor het
sporttechnische aspect werd samengewerkt met de vakgroep Bewegings& Sportwetenschappen. Zo werd de
kunstmatige grasmat getest met een
unieke ‘sliding-testmethode’. Onder
andere RSC Anderlecht heeft de nieuwe
kunstmat al in zijn trainingscentrum
geïnstalleerd. Of dit het lamentabele
voetbal van de laatste weken kan redden, is maar de vraag.
De unief heeft de goede gewoonte
om uit te pakken met de vele decoraties, lofbetuigingen, spectaculaire benoemingen en eredoctoraten die haar
godenkinderen te beurt vallen. Wij van
Schamper zijn zo goed geweest om uit
de longlist van twaalf namen waarmee op de site van de UGent ‘gestoefd’
wordt, een shortlist van vijf te distilleren. De enveloppe wordt geopend … Hier
volgen de winnaars.

Professor Norbert De Kimpe, actief
in de vakgroep Organische Chemie,
heeft een eredoctoraat ontvangen van
de Universitiy of Szeged in Hongarije.
Die universiteit klinkt nu niet meteen
in de oren alsof ze op het lijstje van
‘Best Places to work in Academia’ staat,
maar voor de rest laten we onze vooroordelen achterwege.
Gudrun Rawoens, vakgroep Scandinavistiek, bewijst het onmogelijke:
dat er in de Taal- en Letterkunde ook
serieus onderzoek verricht wordt. Ze
ziet haar werk bekroond met een postdoctoraal mandaat van de Franqui
Stichting.
Kristof Dekeyser ontving de jaarlijkse prijs Topsport en Studies van de
UGent. Hij toont aan wat we allang wisten: studies Burgerlijk Ingenieur vallen
perfect te combineren met uit de hand
gelopen hobby’s.
Koen Thas, vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra, heeft de
Kirkman Medal gewonnen. Papa prof
Joseph Thas en nonkel prof Charles
Thas mogen terecht trots zijn op hun
Koen.
Sofie Verhaegen van de faculteit
Diergeneeske tenslotte, kreeg de Eurodogshow Award van de vzw Vlaanderens Rashondenfestival aangereikt.
Meer uitleg hoeven we daar echt niet
bij te geven.
Ziezo, u bent weer op de hoogte. Als
u ook ooit in een dergelijk eervol lijstje
wil terechtkomen, wensen we u alvast
veel ijver en voorspoed toe. ¶

KORT

WETENSCHAP

COMMENTAAR?

Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be

www.schamper.be
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"ECHTE" WETENSCHAP

Bregt Saenen
Hannah Demol

“DE GECULTIVEERDE BURGER VAN
VANDAAG IS EEN ALLESETER.”
BART KEUNEN OVER DE GESTAGE NEERGANG VAN DE LITERATUUR
“Literatuur? Da’s
boeken lezen!” kraaide de immer montere Jos Bosmans
jaren geleden in Het
Peulengaleis. “Niets
van!” verbetert Bart
Keunen ons wanneer
we zelf de beiden gelijkschakelen. “Niet
alle boeken zijn literatuur. Het is enkel
dat laatste dat in de
problemen zit.”
Professor Bart Keunen is voor de vele
studenten van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte hét gezicht van all things literature.
Hij doceert er voor alle eerstejaars het vak
‘Inleiding tot de voornaamste Moderne Literaturen’ waarin hij hen kennis laat maken
met de grote en kleine papieren meesterwerken uit de geschiedenis. Heden ten dage
is het echter maar de vraag of die student,
iPod en dvd-speler in de hand, daar nog op
zit te wachten.
Was de gemiddelde student vroeger beter belezen?

Vroeger was het zo dat de meeste studenten al vrij belezen waren voor ze op de
universiteit aankwamen. Het middelbare
onderwijs legde er erg de nadruk op en voor
de kinderen uit de hogere milieus die uiteindelijk naar de universiteit doorstroomden,
was het een echte prestigezaak. Voor lesgevers kwam het er dan enkel nog op aan
om hun studenten gesofisticeerder te doen
lezen.

14
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Bij studenten van nu zie je inderdaad
dat dit veel minder het geval is, maar dat
moet genuanceerd worden. Er wordt niet
zomaar minder gelezen, vooral wát er gelezen wordt, is de laatste decennia sterk veranderd. De aandacht verschuift eerder dan
dat ze afneemt.

WAAROM TOCH?
Wat zijn de redenen voor die evolutie?

Er zijn verschillende redenen te onderscheiden en zoals vermeld, is onderwijs daar
zeker één van. De belezenheid van een persoon hangt heel sterk af van het soort opleiding dat hij of zij op dat vlak heeft genoten
in het secundair onderwijs. Met welke genres is men vertrouwd geraakt? In bepaalde
scholen worden leesopdrachten echter heel
minimalistisch ingevuld. Leerlingen mogen
er zelf bepalen welke boeken ze lezen en
zo gebeurt het dat sommigen jeugdboeken
blijven lezen tot in hun laatste jaar. Andere
scholen spenderen dan weer veel aandacht
voor de grote werken uit de literatuurgeschiedenis. Het hangt allemaal sterk af van
de leerkracht die het vak doceert.
Nu, daarom is er nog geen reden om
meteen cultuurpessimist te worden. Cultuur interesseert de jongeren zeker nog heel
sterk, maar de aandacht is verschoven naar
minder tijdsintensieve vormen. De waaier
aan mogelijkheden die ze nu hebben, is
een tweede belangrijke reden voor wat we
nu zien gebeuren. De rol van de computer
mag daarin niet onderschat worden. Het
internet met websites als YouTube is een
erg vluchtig gegeven, maar het is niettemin
ook een vorm van cultuur. Daarnaast zijn
muziek en film via de pc ook een minder intensieve bezigheid geworden. Andere communicatievormen, zoals gsm en tv, vormen
eveneens concurrentie voor literatuur. Door
al die zaken is er steeds minder tijd voor een
intensieve bezigheid, wat dat laatste toch
bij uitstek is.
Specialisatie in een gebied komt veel
minder voor door het grotere aantal mo-

gelijkheden om de vrije tijd in te vullen. De
gecultiveerde burger van vandaag is een
omnivoor. Het is iemand die verschillende
soorten van cultuur consumeert: een beetje
theater, een beetje cinema, internet, lezen
enz. De alleseter is daardoor erg veelzijdig,
maar is nergens echt in gespecialiseerd.
Binnen de wereld van boeken zelf zie je
precies dezelfde evolutie, overigens. De hedendaagse lezer leest zowel non-fictie als
paraliteratuur (literatuur met een ontspannend en soms ook informatief karakter,
red.). Dat laatste heeft natuurlijk ook zijn
waarde, maar de groep die zich concentreert op bellettrie, de schone letteren waarvoor enige vorming nodig is, wordt steeds
kleiner en meer het terrein van vrouwen.
Oudere, ‘klassieke’ literatuur is zeker op zijn
retour, dat merk je zelfs bij hooggeschoolden die gespecialiseerd zijn in letterkunde.
Er zijn er nog maar weinigen die Les RougonMacquart van Zola of het verzamelde werk
van Shakespeare gelezen hebben. Ook de
groep van lezers die de hedendaagse literatuur volgen, komt steeds meer onder druk
te staan. Dit wordt steeds meer een gespecialiseerde niche van de markt.

DEN UNIEF
Kan de universiteit een rol spelen in het promoten van literatuur? En zou ze dat wel moeten doen?

BOEKENFESTIJN TE GENT
BS Altijd al zin gehad om op een blauwe maandag ‘ns het respect van de maatschappij af te dwingen, maar niet het talent om een AIDS-vaccin te ontwikkelen?
Ja? Welaan dan, hebben wij even goed
nieuws voor u! Van donderdag 13 tot en
met zondag 16 december gaat in Flanders
Expo Gent het Boekenfestijn door. Memoriseer nog snel even het alfabet, pik een
willekeurige klassieker uit de vele stapels
boeken aldaar en zet u op een opzichtige
plek te lezen. Succes verzekerd! ¶
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Ja, onze andere foto's waren mislukt. Nu tevreden?

Onrechtstreeks kan en moet ze dat zeker
doen, ja. Wij, van de universiteit uit, moeten bijvoorbeeld de inspanningen vergroten
om betere leerkrachten af te leveren. Het is
belangrijk dat leraren beter gewapend zijn
tegen de nieuwe uitdagingen van onze gediversifieerde cultuur, zodat ze aan hun leerlingen het verschil tussen bijvoorbeeld film
en literatuur duidelijk kunnen maken. Het
probleem hierbij is natuurlijk dat de universiteit soms een wat inerte instantie is, die
zich maar moeilijk aanpast aan de realiteit
om zich heen. Ze houdt liever vast aan wat
ze als ‘waardevol’ bestempelt. Ik vrees dat
die aanpak op termijn ervoor zal zorgen dat
leraren het actuele debat niet meer kunnen
volgen en zich dan ook maar moeilijk gaan
inzetten voor de herwaardering van literatuur. Aan inhoudelijke kennis is er zeker
geen gebrek, maar het heikele punt is het
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vormen van breed geïnteresseerde cultuurburgers. De universiteit laat dat nog te veel
aan het toeval over. Soms moet je de zaak
durven opengooien en rekening houden met
je ‘vijanden’ zoals film en internet.
Zijn er nog andere mogelijkheden om mensen
weer warm te maken voor het lezen der schone
letteren?

Ik denk dat je het grote publiek zeker ook
moet proberen te bereiken via de grote kanalen van onze hedendaagse cultuur, zoals
radio, televisie en internet. Literatuurprogramma’s voor een klein publiek moeten volgens mij absoluut kunnen, zeker op de radio,
en waarom ook geen laatavondprogramma
op Canvas?
Wel moet je vermijden dat literatuur een
sektarische bezigheid wordt. Het meest succesvolle boekenprogramma van de laatste
decennia was ‘Alles uit de Kast’ en dat ging

maar in zeer kleine mate over literatuur. Het
ruimere begrip boeken, dus ook non-fictie,
stond centraal. Voor veel mensen volstaat
het om zo een leuke schrijver te ontdekken
en dan via die weg de stap naar literatuur
te zetten. Heel wat sportliefhebbers zijn
bijvoorbeeld bij bellettrie terecht gekomen
nadat Herman Brusselmans in Studio 1
opdook als analist. Het opzetten van nicheactiviteiten is geen overwinning voor de literatuur, de mensen die daarin geïnteresseerd
zijn, zijn al overtuigd. Dat is preken voor de
eigen kerk.
Dit ‘inbreken’ in de andere media en een
gedegen onderwijs zijn volgens mij de twee
grote pijlers om literatuur op de agenda te
houden. Het grote publiek moet ermee in
contact blijven komen en ook het universitaire onderwijs heeft daarin een rol te spelen. ¶
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Simon Leenknegt

Gelukkig kan men in deze tijden van
politieke en sociale vertwijfeling nog rekenen
op één zekerheid in het leven: de cultuurkort.
VOORUIT
Liefhebbers van postmodern danstheater, ze bestaan. En ze hebben hun tickets
voor Menske van Wim Vandekeybus en
Ultima Vez (6/12 tot 8/12) al lang geleden gereserveerd. Niet getreurd, want u
kunt nog altijd op 20, 21 en 22 december
naar de Lobstershop van Needcompany gaan. Naast al dat hedendaags dansgeweld serveert de Vooruit u van 12/12
tot en met 15/12 Etoiles Polaires, een
festival met gasten uit de Finse alternatieve muziek- en kunstenscène. Wie het
allemaal liever binnen zijn of haar provincie houdt, kan op 1 december nog altijd
naar de Finale van het Oost-Vlaamse
Rockconcours gaan.

EDVARD GRIEG

ZIE!

Wie zweert bij de muziek van Edvard
Grieg zal zich drie dagen lang kunnen uitleven in de Rode Pomp. Op 9, 15 en 16
december wordt daar immers een heuse
Grieg marathon gehouden, waarbij vrijwel alle kamermuziek van de 19e-eeuwe
componist wordt gebracht.
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me? Heeft de aandoening een lichamelijke of een geestelijke oorsprong? Voor
u uw hersens pijnigt met het zoeken
naar antwoorden, breng eens een bezoekje aan Ziek. Tussen lichaam en
geest. Rond het thema ziekte en
de diagnose organiseert Museum dr. Guislain een tentoonstelling met werk van
bekende en minder bekende schilders, met etnografische stukken uit alle uithoeken van de wereld en
met een fotoreeks over
psychiatrische patiënten. Alsof dat nog niet
genoeg is, worden er in
samenwerking met de Bijloke en STAM/cultuurstad
Gent een hele trits concer- ten,
theatervoorstellingen en lezingen georganiseerd die min of meer met het thema
te maken hebben. Ziek. Tussen Lichaam
en geest loopt nog tot 27 april 2008. Tijd
zat!

ZIEK

ZET JE SCHOEN MET WORTEL
MAAR AL KLAAR…

Waarom is iemand ziek? Wat is de oorzaak van hoofdpijn, depressie of alcoholis-

Sinterklaas – dat commercieel fenomeen met lange baard en mijter – komt

OPERA: SIEGFRIED
In de Vlaamse Opera van Gent
speelt nog tot 1 december Siegfried,
de derde opera in Richard Wagners
tetralogie Der Ring des Nibelungen. Na
Das Rheingold en Die Walküre gaan regisseur Ivo van Hove en dirigent Ivan
Törzs verder op hun elan.
In een moderne, harde sfeer wordt
Siegfried gepresenteerd als een geïsoleerde jongeman die opgroeit in een
wereld van videogames. Hij leert geen
angst kennen, en heeft een onstuitbare
drang om de werkelijkheid te ontdekken. In die echte wereld zaait de impulsieve Siegfried dood en vernieling, tot
een onverwachte liefde voor Brünnhilde hem leert vrezen.
JV
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Cho Seung-hui, de Zuid-Koreaanse
student die begin dit jaar 32 mensen
doodschoot in de Amerikaanse universiteit Virginia Tech, is overvloedig
aanwezig op het podium en stond eerder ook al op de affiche. Alle opschudding en politieke correctheid ten spijt:
er is een opvallende parallel tussen de
geïsoleerde Siegfried en Einzelgängers
als Cho Seng-hui of pakweg Hans Van
Themsche. Een pijnlijk actuele boodschap in een opera die al sinds 1876
gespeeld wordt.
Siegfried weet op verschillende vlakken te boeien: is het niet de muziek,
dan is het wel de aparte podiumsfeer,
de prachtige operazaal of die blonde violiste in de orkestbak.

naar de Handelsbeurs. Verwacht echter geen hebberige snotaapjes die op de
schoot van de goedheilige man hun verlanglijstje te kennen geven. Op woensdag
5 december wordt er immers een soulvolle fuif gehouden met Muriel Scherre,
Freddy de Vadder, Belgian Associality
en Faster Pussykat. Met andere woorden: een heus nachtje fuiven voor brave
en stoute volwassenen! Ook Sinterklaas
himself zal er aanwezig zijn en ik kan al
verklappen dat hij verdacht veel wegheeft
van – huiver – Pascale Platel.

HANDELSBEURS – BIS
Naast Sinterklaasfuiven worden er
ook serieuze concerten georganiseerd
in de Handelsbeurs. Zo is er de 24e editie van Kraakpand op 4/12, waarin er
weer aandacht wordt geschonken aan
opkomende Belgisch groepjes. Admiral
Freebee komt solo op 7/12 het beste van
zichzelf geven en Praga Khan doet op 7
en 8 december de Handelsbeurs aan in
het kader van hun nieuwe theatertournee Frame by Frame.
Surf en verblijd
www.vooruit.be
www.rodepomp.be
www.museumdrguislain.be
www.handelsbeurs.be ¶

Voor info over voorstellingen en tickets: www.
vlaamseopera.be ¶
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Andreas Faes

FILM KORT - ANGELINA BLOOT
en Mama Grendel, gettin’ it on. Oh yeah.
*** In de Sphinx kan je naar de romantische komedie Caramel gaan kijken. Wie
een schattig glimlachende Hugh Grant
verwacht, met aan zijn zijde een even
onbeholpen schattige Renée Zellweger,
komt van een kale reis terug. De film gaat
immers over vijf Libanese vrouwen die
over hun liefdesleven in Beirut vertellen.
Yeah, I know. Vijf Libanese wijven die tetteren over venten die hen toch gewoon
gaan afslaan, verkrachten of stenigen.
Niet aan mij besteed. In mijn hoofd zal de
film altijd gaan over Hugh Grant als onhandige fabrieksdirecteur (van een caramelfabriek, dat spreekt) die na anderhalf
uur eindelijk de vrouw van zijn leven, de
verlegen Renée, binnendraait. This I gotta
see. *** Tot slot nog even over American
Gangster, met Denzel Washington en
Russell Crowe in de hoofdrollen. Een
selfmade zwarte gangsterbaas die zijn eigen ethische code volgt en een loner cop
die de misdaad in zijn stad in kaart probeert te brengen. Spannend. Voeg daarbij
wat gratuit geweld, goede acteerprestaties en hippedihop, en je hebt een dijk
van een film. En het bevestigt stereotypen
over negers, wat wil een mens meer? ¶

HJD Deze week willen we eens wat
anders, daarom een verhaaltje: “Het
sprookje dat eindigde in de Kana Karam”.
Er waren eens een schone deerne en
een knappe hengst. Op een avond gingen ze naar de Kana Karam. Daar lagen
ze te nippen aan hun Westmalle en
hun appeltheetje. Oh, u heeft het goed
gelezen, ‘lagen’. Want Westmalles hebben ze verder in de straat ook en zelfs
appelthee valt in de supermarkt te vinden, maar zo’n zithoekje met kussens in
overvloed, zoals in de Kana Karam, dat
hebben ze nergens. Draai dan ook nog
de juiste muziek (pas op hier, de muziek durft wel eens de kwade stiefmoeder te zijn in dit sprookje) en de avond
zit meteen goed. Knusjes naast elkaar
keuvelden ze tot in de vroege uurtjes,
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was daar iets moois op komst? Ha, dat
dacht je! Want toen ze de volgende keer
in de Kana Karam verschenen, was de
sfeer wat bedrukt, zelfs het opmerken
van de kast vol Scrabble, Kolonisten
en Monopoly kon hen niet opbeuren.
De schone ging op een kussen zitten,
de hengst volgde haar voorbeeld, maar
nestelde zich niet te dichtbij. Hij vertelde haar alles, over hoe hij haar stiefzus
zoveel knapper vond. De schone deerne begon zachtjes te snikken, en zocht
troost in de kussens. Maar dan, zoete
wraak! Een sms’je van de stiefzus voor
de hengst: “Sorry, het wordt niets tussen ons. Ben gisteren in de Kana Karam
compleet gevallen voor de vriendelijke
man achter de toog!”

UIT DRINKEN

AF Hoe verkloot je een van de eerste
geschreven epische gedichten? Zeer eenvoudig: je neemt het originele verhaal vol
draken en zotte peten, plaatst het in een
volslagen belachelijke CGI-omgeving,
geeft een middelmatige game uit en daarna probeer je dat allemaal te verbergen
door te beweren dat je de tetten van Angelina Jolie (de mama van Grendel) kan
zien. Maar daar wringt hem het (eerste)
schoentje: het zijn de CGI-tetten van Angelina, en dus kunnen enkel mangafreaks
hier ejaculatiegewijs iets mee aan. Gemiste kans. *** Wat het recept van een
middelmatige film lijkt – twee nerds die
op een zotte queeste naar tail, bootie of
punani trekken – wordt door de puike
acteerprestaties van Michael Cera (George Michael uit Arrested Development!)
en Jonah Hill een heerlijke over-the-top
komedie. Grove en aangebrande grappen
die uit de monden komen van de meest
lief aandoende mensen en de perfecte
timing van de grappen, Superbad heeft
het allemaal. Hoewel een intellectueel
normaalgezien zo’n films zou mijden,
raden wij hem toch aan. En de makers
van Beowulf hadden er het een en ander
van kunnen leren. Stel je voor: Beowulf

Kana Karam, Sint-Kwintensberg 28 ¶
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MUZIEKTHEATER: KONIJNE LIJM
MADAMME ROSA'S HARLEM PALACE
SD Geknetter van elektronische contrapties, fluctuerende gloeilampjes en een ineengeknutselde muziekinstallatie verbonden met een opengevezen grammofoon.
Dat zag en hoorde je als je even geleden de
Norbertijnenkapel binnenstapte. Een verlaten kapel met enkel wat infraroodlampen
als verwarming, maakte een vestiaire alvast
overbodig.
Een knap decor dus, en de sfeer zat goed:
al voor het stuk begon, liepen de acteurs
rond en was de ‘technicus’ van dienst reeds
allerlei geluiden aan het voortbrengen. Het
leek wat op een huiskamer gekruist met het
labo van een gekke wetenschapper. Plots
werd ons het doel van de reis verteld: de ziel

van het instrument terugvinden, het diepere bereik. Niet van zomaar een instrument.
Toevallig van het hipste instrument dat de
mensheid ooit gekend heeft: de basviool, het
hondenhok met snaren op, enfin, de contrabas. Noemenswaardig voor de germanisten
onder ons, is dat de aimabele Peter Flynn
meegeschreven heeft aan de tekst.
De ziel terugvinden, dus. De pointe
neemt eigenlijk de achtergrond in, en het
is niet altijd even duidelijk waar alles naartoe gaat. Terwijl het verhaal voortkabbelt,
wordt het stuk aaneengelijmd met prachtige muziek door de vier bassisten die het
stuk ondersteunen. Het werd even warmer

door een impromptu klinkende “You Are My
Sunshine”.
Na een uurtje van soms bombastische
acteerprestaties en trage momenten, maar
in het achterhoofd voornamelijk de nazinderende instrumentale stukjes, eindigt het
stuk met het in brand steken (maar niet
echt!) van een gigantische contrabas die
tot bovenaan de kapel reikte. De ziel werd
teruggevonden, en het publiek kon zijn stoelen verlaten en nog van een warme wijn sippen. Al bij al niet overdonderend goed, maar
toch de moeite waard.
Een interview met de regisseur vind je op http://shurl.
org/RKjXy. Op 5 april (nog een hele tijd wachten)
spelen ze opnieuw in Gent, in de Minard. ¶

DURE D.A.N.C.E.
SCHAMPER GING NAAR I LOVE TECHNO ÉN BLEEF VAN DE DRUGS
MR, TH Don’t believe the hype:
I Love Techno betekent vooral
ellenlange wachtrijen, stampvolle zalen, uitgelaten Hollanders,
stinkende toiletten en pounding
techno music. Moet u daar 45
euro voor neertellen? Wij zochten het voor u uit.
We zetten de avond rustig in
met een bezoekje aan de Yellow
Room, waar Trentemøller (live)
een intrigerend concert ten beste
gaf. We ontwaarden zelfs een gitarist op het podium, al konden
we niet precies uitmaken voor
welk bliepje die verantwoordelijk was.
Gitaren waren er ook te vinden bij Goose (live). Onze favoriete Kortrijkzanen spelen al de
hele zomer dezelfde set en nog
steeds staan we elke keer te dansen en te springen als gekken.
Had je echter positie genomen
opzij of achteraan de Orange
Room, dan moest je al wat beter
luisteren om de muziek goed te
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horen. Nuja, springen deden we
nog steeds.
De set van Alter Ego (live)
mocht dan wat trager op gang
komen, de tien minuten (!) durende remixes van “Rocker” en
“Why Not?” wisten wij toch fel te
smaken.
Een kort verblijf in de Red
Room met Dave Clarke bevestigde ondertussen al onze vooroordelen over ‘echte’ techno:
hersenloos gebeuk dat volgens
ons enkel met de nodige hallucinogene middelen te genieten
valt.
We hadden toch een beetje
reikhalzend uitgekeken naar
Justice (live). Geen leuke samples echter, en geen dj Mehdi zoals op Dour, maar wel een strakke set waarin de cd volledig tot
zijn recht kwam. Euforie bij de
eerste tonen van “Genesis” ging
dan ook al snel over in pure extase bij “D.A.N.C.E.” en “We Are
Your Friends”.
Turken, ze zitten overal, zelfs

tot in Groot-Brittanië. En ze doen
het daar blijkbaar nog niet eens
zo slecht: Erol Alkan verblijdde
ons nog maar eens met een uitstekend dansbare mix van toegankelijke electro en het hardere
beukwerk.

Voor electro-clash moest je
niet bij Felix Da Housecat zijn.
Zware beats domineerden en af
en toe gooide Felix er een funky
disco-sample tussen. Het publiek
maalde er niet om en de Orange
Room dampte voort tot 6u45. ¶

www.schamper.be

NOSTALGIE

Bert Dobbelaere

TYPEMACHINES EN BRIEFWISSELING
OVER HET LEVEN AAN DE UGENT VOOR DE INFORMATISERING
Internet en gsm zijn nauwelijks tien jaar gemeengoed en heel wat studenten
kunnen nu al niet meer zonder. Hoe deed men dat vroeger dan?
Bzzt bzzt bzzt: “vanavond 19u brugske?”.
Een herkenbaar fenomeen: zo goed als alle
afspraken tussen studenten onderling gebeuren vandaag via sms, instant messaging
of het forum van de studentenkring. Die
uitvindingen zijn echter allemaal bijzonder
recent: tien jaar geleden zag de communicatie onder studenten er fundamenteel anders
uit.

BEHELPEN
“Post-its waren toen bijzonder populair. Je
kon die aan de kotdeur van iemand hangen
om af te spreken.” Jacques Pottie is een van
de weinige studenten aan de universiteit die
nog kan vertellen over hoe het toen was. Ondertussen is hij 75 jaar oud, sinds 1996 studeert hij op zijn eigen tempo Geschiedenis
aan de UGent. Over de vraag hoe hij vroeger
met medestudenten communiceerde, moet
hij even nadenken. “Dat was natuurlijk een
pak moeilijker: het was altijd een beetje behelpen. We spraken bijvoorbeeld vaker af in
cafés of andere plaatsen met een vaste lijn,
zo konden laatkomers of afzeggers ons toch
nog bereiken.” Natuurlijk was ook de mentaliteit anders: “Mensen kwamen vroeger veel
meer op tijd en hielden zich beter aan afspraken, die overigens al langer op voorhand
vastlagen, want tussen brieven zat altijd een
vertraging van enkele dagen. Bovendien was
het aanbod niet zo groot, dat scheelde ook.”
Jacques beweert de liefde van zijn leven
verloren te zijn door het gebrek aan gsm:
“Ik kwam met de trein van Nederland en
was op weg naar Kortrijk. In Brussel-Noord
zou ik haar opgehaald hebben, volgens mijn
tijdstabel moest dat mogelijk zijn. De trein
reed echter eerst nog naar het station Leopoldsburg, waardoor ik hopeloos te laat
zou komen in ‘t Noord. Ik heb toen nog heel
veel geld uitgegeven aan een taxi, maar tevergeefs: ze was ervan overtuigd dat ik haar
vergeten was”.

www.schamper.be

HET SERIEUZE WERK
Uitgaan is één zaak, maar studenten hielden zich vroeger natuurlijk ook bezig met
het schrijven van papers en thesissen, en het
studeren van cursussen. Dirk Batens, professor Filosofie, draait al een hele tijd mee op
de Blandijn. Volgens hem moet je de impact
van gsm en internet alvast op één vlak nuanceren: ook vandaag weten heel wat studenten niet wat er van hen verwacht wordt:
“Voor mijn grote vakken maak ik slides: alle
informatie over de cursus, het examen en
de lessen zet ik daarin en na de les plaats
ik ze op Minerva. Vroeger bestond dat allemaal niet: je moest zelf noteren en naar de
les komen om te weten wat je te doen stond.
Helaas zijn er vandaag de dag nog steeds
heel veel studenten die blijkbaar die elektronische documentatie niet raadplegen.” Dat
blijkt dan ook uit de mailbox van professor
Batens. “Ik krijg veel mails van studenten die
warrig opgesteld zijn of nergens over gaan.
De meeste daarvan delete ik dan gewoon.”
Opzoeken is via internetdatabases veel gemakkelijker geworden. Het opzet van de papers die studenten moeten schrijven, is dan
ook erg veranderd. Waar je vroeger vooral de
opdracht kreeg een tekstje te schrijven rond
een bepaald boek of artikel, moet je nu echt
opzoekwerk gaan doen. Zulke dingen waren
voor de komst van het internet niet eens
haalbaar. Batens illustreert: “Je had dan eindelijk de titel van een interessant boek beet,
maar vaak lag het niet in de vakgroepbibliotheken. Dan moest je een formuliertje gaan
invullen in de Boekentoren en een dag wachten op je boek, om dan de volgende ochtend
te constateren dat de informatie waarnaar je
op zoek was, er niet eens in stond.”
Eén van de problemen met het internet
is volgens de universitaire gezagsvoerders
plagiaat bij masterproeven. Dankzij het internet is er zo’n enorme hoop bronnenmateriaal vrijgekomen, dat het gevaar reëel is
dat een student die de helft van zijn thesis
kopieert, nooit gepakt wordt. De universiteit
heeft daarom sinds kort een computersysteem dat die passages probeert op te spo-

ren. “Ik heb echter niet de indruk dat het zo
goed opgevolgd wordt”, vult Batens aan. “Nu
hebben we tenminste dat systeem, twintig
jaar geleden kon je obscure en onbekende
werken kopiëren en niemand kon dat ooit te
weten komen, behalve dankzij stom toeval.
Het probleem is ook niet zo groot: de goeie
scripties, die waarover is nagedacht, bevatten een duidelijke lijn. De echte moeilijkheid
zit bij de masterproeven die een 10 of 11 verdienen. Omdat daar vaak een duidelijke gedachtegang ontbreekt, is het moeilijk om te
oordelen of een student bepaalde passages
al dan niet zelf geschreven heeft.”

STUDENTENPERS
Ook voor de studentenpers betekende de
komst van gsm en internet een grote vooruitgang. Het werd niet alleen gemakkelijker
om kort op de bal te spelen, een uitgebreide
informaticastructuur zorgde ervoor dat het
werk veel efficiënter kon verlopen. De eindredactie van Schamper is hier een mooi voorbeeld van: waar vroeger de papieren versie
van een artikel drie keer doorgegeven werd
om gecontroleerd te worden, staat alles nu
mooi centraal op één server, waarvan dagelijks een back-up gemaakt wordt. Urgent.fm,
de studentenradio van Gent, ziet er vandaag
ook heel anders uit dan bij het begin in 1995.
Volgens Tim Rootsaert laat het internet de
radiozender toe om steeds dichter bij haar
doelpubliek te staan: “Van een radiozender
die beslist wat mensen goed moeten vinden,
evolueren we naar een platform waarbij de
inbreng van de luisteraars heel belangrijk
wordt.”
Voor studenten die er middenin zitten,
valt het misschien niet zo op, maar het
steeds toegankelijker worden van telecom
veranderde het universitaire landschap significant. Wie dat niet gelooft, moet maar
eens het volgende proberen: een week
doorbrengen zonder gsm en computer. Veel
geluk met de post-its, informatiefiches en
telefoonkotjes, maar bedenk vooral dat generaties studenten voor jou geen alternatief
hadden. ¶
SCHAMPER 458
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Hans Demeyer

"ALLEMAAL IN
HET TEKEN VAN
DE KUNST"
SASKIA DE COSTER OVER HAAR STUDENTENTIJD,
HAAR LETTEREN EN OOK EEN BEETJE OVER HAAR
SLAAPKLEDIJ
“Je bent eigenlijk een vliegje, maar dat
wordt zo opgeblazen totdat je groter wordt
dan een huis. Het is een klein dingetje, maar
doordat het bereik zo groot is, lijkt het:
“Wow, die is met de media bezig.” Zo krijgt
het veel meer gewicht dan wat het eigenlijk
is, omdat dat ook weer de dictatuur van de
mensen is die het gezien hebben. En dat
stoort mij voor een deel wel”, aldus Saskia
de Coster (1976). En gelijk heeft ze. Een
paar tv- en radio-optredens en de mensen
vergeten al snel waarom ze daar eigenlijk
zat. Omdat ze boekskes schrijft. Vier zijn het
er ondertussen, waarvan de laatste, Held,
onlangs verschenen is. Het is over de literatuur, haar kunst, dat we het vandaag willen
hebben, maar omdat we nu eenmaal een
studentenblad zijn, eerst eventjes iets anders.
Waarom studeerde u Germaanse in het saaie
Leuven en niet in het toffe Gent?

(lacht) Ja, als je iets doet, moet je het
goed doen. Als je kiest om een saaie richting
te studeren, moet je het ook op een saaie
plaats doen. Maar Leuven is inderdaad
enorm beperkend: het is het gevoel van
duizend visjes in een visbokaal en je kunt
er niet uit. Gent heb ik dus gemist en kan ik
spijtig genoeg niet meer inhalen.
Was u een brave seut of een wild feestbeest?
En heeft u daaruit veel inspiratie kunnen halen?

Goh, ik was nooit praeses ofzo, maar ik
had wel een vast groepje van ‘poètes maudits’ waarmee ik nachten zat te leuteren, wat
rond te dwalen en wat graffiti te spuiten. Allemaal in het teken van de kunst natuurlijk.
20
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Zij waren wel inspirerend in die zin dat wij
de wereld gingen veranderen en manifesten
gingen verspreiden. Maar verder… niet echt.
Ik deed dan pogingen om in het kringblad
te schrijven, maar dat werd dan geweigerd
omdat ik een prof beledigde.
Ik wist wel altijd dat ik ging schrijven,
maar ik heb daar eigenlijk niks gedaan. Ik
moest eerst drie nachten uitgaan en toen
ging het gebeuren: toen ging ik mij achter
m’n tafel zetten en het ultieme schrijven.
Maar zo gebeurt er uiteindelijk niks en beland je in een soort vicieuze cirkel.

HELD
Wat vindt u van de recensies van Held tot nu
toe? Terecht of niet?

Wat me heel fel stoort, is dat er zo ad
hominem gespeeld wordt. Tegen mij als,
weet ik veel, kakwijf. Daar gaat de eerste
paragraaf dan al over bij de meesten. NRC
was dan wel zeer jubelend, dus die hebben
gelijk. (Schamper lacht) Ja, omdat die ook
beter gelezen hebben naar mijn gevoel.
Het valt me op dat de meesten klagen over
een gebrek aan grote thema’s. Lezen die recensenten niet naast de kwestie? Zo praten ze
over een autist en die is er wel, maar hij lijkt
me niet realiteitsgebonden.

Hij is inderdaad niet vaststaand. Kijk,
ik vertrek niet vanuit een kader, maar eerder vanuit een niks. Dus als ze zeggen dat
het over niks gaat, oké, dat is waar. Maar
een recensent kan kiezen om dat negatief
te duiden. En als het volgens hen over iets
zou gaan, dan is het over een autist en een
anorexiapatiënte ofzo. Dan zit je duidelijk

met een verhaal. Maar dat is idioot, want
ik zet een veld uit en daar zitten dan trekken in van een autist, maar ik wil helemaal
geen beeld scheppen over autisme. Ik gebruik sommige elementen en ik breng die
dan samen om iets anders te vertellen. En
in dat opzicht kun je dan zeggen: het gaat
over niks, maar niks is ook onmiddellijk geput uit de realiteit. Voor mij zit er ook een
groot element liefdesverhaal in, maar ik wil
nu niet beweren dat het een liefdesverhaal
is. Het gaat in de literatuur uiteindelijk ook
over het onderzoeken: de dingen vanuit verschillende hoeken bekijken. En dan neem
je een risico, dat je op een moment komt
dat dingen niet bestaan. Maar dat moet zo
zijn en daar zit ook een element van een systeem in dat zichzelf vernietigt. Maar als je
het dan legt naast het bestaande – wat dus
vrij vaak gebeurt, ook in recensies: toetsen
aan wat er bestaat in de literatuur en in de
werkelijkheid en waar wringt dit verhaal ermee – dan kun je gemakkelijk zeggen: het
klopt niet, het gaat nergens over, het gaat
geen richting uit.
In het begin van haar schrijverscarrière
werd de Coster nog in hetzelfde vakje als
Peter Verhelst gestopt omdat ook zij de
lezer onderdompelde in een wereld ‘meer
vermalen dan beschreven’ en versmoorde
in een overvloed aan beelden. Nu worden
haar novelles telkens realistischer, in die zin
dat ze zich niet langer in een droomwereld
afspelen, maar in een werkelijkheid zoals
wij die (her)kennen. “Ik wilde in Held en
Eeuwige Roem (2006) bepaalde mechanismen van de geest tonen. En het is veel handiger om dan te vertrekken vanuit een situatie geplukt uit de wereld. Zo verschuift het
vervreemdingselement. Waar in Vrije Val
(2002) en Jeuk (2004) de bevreemding in een
andere wereld zit, bevindt die zich in Held
meer in de mentale toestand, de denkwijze
en de manier van handelen in de bekende
wereld.”

ZUIVERHEID
Vroeger werden er verschillende beelden voor
één iets gebruikt, nu slechts één enkel beeld
meer. Waarom dat zuiverheidsstreven?

Het geeft een ander effect, nl. een grotere
sterkte. Je kunt iets met vele dingen vergelijken en dan krijg je veel verbrokkelde elementen die je kunt samenbrengen. Maar je
kunt ook zeggen: pats, het is dat. Voor een
deel wil ik wel dat er veel richtingen in zitten, maar soms kan dat ook verwarrend
www.schamper.be
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werken. Verwarrend in de zin van onkunde,
onduidelijkheid. En dat vind ik heel flauw.
Omdat net door de kracht van iets accuraat
vanuit je eigen blik te benoemen en daar een
concept aan te verbinden, er iets uitkomt en
niet twintig verschillende dingen die het ook
wel kunnen zijn. Dat vind ik een soort van
zuiverheidsschrijven.
Is er een connectie tussen die twee verschuivingen, aangezien ze beide sinds Eeuwige
Roem optreden?

(denkt na) Ja, omdat het een nog duidelijkere manier is om de werkelijkheid naar je
hand te zetten dan omgekeerd. Als je exact
weet hoe het past in jouw wereld, dan kun je
er een twist aan geven. In een eigen wereld
kun je dat veel minder. Je moet er je behelpen met stukken uit de werkelijkheid: dat
verwijst daar naar, en dat daar naar. Maar ik
denk dat als je de realiteit opengooit en die
gaten opzoekt, je daar beter je eigen stukken
kunt tussen plakken. Op die manier hangt
dat dan wel samen: beelden tussen de realiteit stoppen en die er dan laten doorsijpelen.

DE KRACHT VAN TAAL
Een constante is dat u altijd de link tussen taal
en lichaam maakt …

Dat is literatuur eigenlijk: dat je dingen
uitzoekt, en terwijl je ze neerschrijft zijn ze
waar. Dat wordt een beweeswording, een lichaam, iets echts en zo hangt dat zeer sterk
samen. Ik geloof ook echt dat ons lichaam
een plan heeft en een richting heeft die verder gaat dan onze geest, die daar maar wat
aan vastgehaakt is. Het gaat er dus mee op
de loop. Ik vind ook dat het leven op zich bestaat en ik vul dat leven in, en dat blijft beslaan en wordt telkens opnieuw ingevuld. Zo
is een lichaam een invullen van het bestaan,
van een plan, van iets.
Een andere constante is het belang van taal,
woorden, verhalen. Staat taal boven de realiteit?

(snel) Ja, absoluut. Ik vind dat verschrikkelijk: de werkelijkheid beschrijven. Ik zou
ook niet weten hoe dat moet. Het is een poging om samen te vallen met een verschijningsvorm van de waarheid. Maar ik vind
beschrijvingsliteratuur deprimerend omdat
daar niks uitkomt. Taal is net datgene wat
zichzelf maakt, dat elementen uit de werkelijkheid omzet in iets anders en dat vind ik
juist het boeiende en interessante aan literatuur: dat het daar kan, dat je niet blijft steken in het entertainmentsgehalte van alles
www.schamper.be

een beetje van plaats veranderen en er een
mooi geheel van maken. Taal heeft juist de
kracht dat ze zichzelf kan construeren en
onderhouden, dus lichamen maken en prikkels geven die verder dragen dan gewoon
“Hector zat op café en toen kwam de vrouw
van zijn leven binnen. En ze dronken tien
pinten en ze belandden in bed.” Doe maar,
maar ik heb daar niks aan als schrijver.
Tijdens ‘De Biecht’ op StuBru zei u dat u
slaapt in een pij, wat een nogal twijfelachtige
uitspraak is. Doet u zoiets ook om de kracht
van taal aan te tonen, dat zij inderdaad boven
de werkelijkheid staat?

Ja, dat klopt. Omdat het ook mijn werkelijkheid is en ik eigen mijzelf het recht toe
om daar op mijn manier mee om te gaan.
Ik kan mezelf ook niet los denken van mijn
schrijven. Ik wil dat ook niet, want dat is
mijn keuze en mijn bestaanswijze. Er zijn

mensen die niet los kunnen van het feit dat
ze elke morgen hun rolluiken omhoog moeten doen omdat er anders geen licht binnen
kan en ze ook niet bestaan. Ik kan dan weer
niet denken zonder woorden. Ik kan mezelf
af en toe eventjes bewusteloos, high maken,
maar dat mag geen aanhoudende toestand
worden. Ik word daar ook superangstig van,
want dan glippen woorden weg en dat kan ik
niet aan. In taal en literatuur kan alles, waardoor er een soort van vrijheid is. Daarmee
bedoel ik niet: alles kan in een totaal ongeconstrueerde manier, maar zelf vanuit taal
je elementen in de werkelijkheid plaatsen en
niet omgekeerd.
En draagt u nu echt een pij om te slapen?

(lacht) Ja, natuurlijk. Maar enkel op zondag. En wel een pij van mensenhuid, niet van
kamelen. ¶
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Willem Wybo

OVER DE (ON)WENSELIJKHEID VAN EEN
MULTICULTURELE SAMENLEVING
HET NATIONALISTISCH STUDENTENVERBOND DEBATTEERT
In linkse kringen wordt beweerd dat
Schamper een rechts blad zou zijn en,
sterker nog, dat de halve redactie uit racisten bestaat. Deze geruchten willen wij
niet alleen bevestigen, maar ook kracht
bijzetten door u hier een verslag te presenteren van een debat van het NSV (Nationalistisch Studentenverbond) dat wij
bijwoonden.
Het NSV is een daadkrachtige organisatie die zich bezighoudt met verschillende protestacties, waaronder het pesten
van ALS-activisten (Actief Linkse Studenten, nvdr) en het illegaal verspreiden van
racistische pamfletten. Ook roept ze op
tot verzet tegen de cultuur van politieke
correctheid en tolerantie die er tegenwoordig heerst. In dat kader moet ook
het debat gezien worden, dat ging over de
(on)wenselijkheid van een multiculturele
samenleving.

KORT

Hallucinante negermuziek
Joost Vanhemperd, tweede bach economie, verwoordde treffend de algemene
teneur: “Wat men allemaal niet tolereert
tegenwoordig! Gewoon uit schrik om
een racist genoemd te worden. Echt hal-
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BRUG VOORTAAN 10
GRADEN KOUDER?
BPLD Sinds dit academiejaar is ongezonde voeding in de studentenresto’s
duurder geworden. Bedoeling is natuurlijk de studenten te motiveren om
bewuster te eten. Hoewel de eerste resultaten reden tot vreugde bieden, is
bezieler Stijn Braet niet van plan op
zijn lauweren te rusten.
Volgens hem zijn er immers nog hopen mogelijkheden om de calorieconsumptie van het studentenkorps naar
beneden te halen. Braet: “Op de Raad
van Bestuur heb ik vorige week bijvoorbeeld voorgesteld om de verwarming
in de Brug vanaf nu standaard tien graden lager te zetten. Studies hebben uit-
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lucinant. Neem nu die negermuziek. Die
mannen brengen dat mee vanuit hun
contreien en iedereen neemt dat hier
over, louter omdat het politiek correct
zou zijn. Hiphop bijvoorbeeld: van die
halfzachte would-be criminelen die wat
rijmpjes op muziek opzeggen, niet omdat
ze graag musiceren, maar omdat ze geen
goesting hebben om te werken. Of R&B:
van die omhooggevallen paaldanseressen die per se willen zingen tijdens hun
acts, terwijl ze beter zouden kuisen en
de was doen. Ik vind dat schandalig. Indien ze zich echt zouden integreren, dan
lieten ze dat achterwege. En het ergste is
dat iedereen er in trapt, zelfs de universiteit: ‘om haar pluralistisch karakter te onderstrepen’ heet dat dan. Het gaat zelfs zo
ver dat de rector zogenaamde negrospirituals is gaan zingen op studentenkoten!”
“Ik heb trouwens nog meer over
die rector en zijn pluralisme gehoord,”
strooide Tim Lanendal, een derde bach
communicatiewetenschappen, nog wat
zout in de wonde, “het schijnt dat hij nu
ook gaat jodelen. Niet gezeverd. Gelijk die
Oostenrijkers en Zwitsers. Na de examenperiode begint hij ermee. De kostuums,

gewezen dat het lichaam op die manier
meer energie verbruikt, aangezien het
meer moeite moet doen om haar temperatuur op peil te houden”.
Tot nu toe is er echter weinig animo
voor het idee van Braet. Vooral het personeel van de resto’s is tegen, hun uniform zou niet in staat zijn voldoende
warmte te garanderen. Vooral de oudere werkneemsters, die ervoor gekend
staan weinig kleren onder hun schort
te dragen, voelen zich erg miskend.
Braet zelf blijft echter optimistisch:
“Het is alleszins het meest haalbare
plan. Roltrappen die in tegengestelde
richting draaien of het uitrusten van de
plateaus met extra gewichten kunnen
dan wel effectiever zijn, maar passen
eenvoudigweg niet in de begroting van
de universiteit.” ¶

compleet met kousen tot aan de knieën,
bergbottienen en alpenmantels zijn al
besteld. Hij zou het nodig hebben om
zich op iets anders toe te leggen, want die
negrospirituals vindt hij vocaal niet meer
uitdagend genoeg.”
“Dat is waar”, bevestigde Anita Schelders, eerste master geneeskunde, “Mijn
prof farmacologie, Dhr. Fraeyman, die gitaar speelde bij de negrospirituals, is not
amused. Hij is namelijk uit de band gezet,
net als de andere twee gitaristen, die allebeide vervangen zijn door accordeons en
alpenhoorns. Nu zaagt hij daar continu
over tijdens de lessen: dat het echt een
kaakslag is voor het cultuurniveau van
de universiteit en dat het niet kan dat iemand met een dergelijke gezaghebbende
positie zich verlaagt tot de Hoempapamuziek van een stelletje middeleeuwse
herders.”
Enkele mensen wouden hierop verdergaan, maar de moderator vond het welletjes en stuurde het debat terug naar zijn
oorspronkelijke onderwerp, met als argument dat de discussie duidelijk op een
zijspoor beland was. Ondertussen stond
de rector, zich niet bewust van dit alles,
afwisselend hoge en lage keelklanken te
produceren voor zijn spiegel, ter repetitie
van zijn komende muzikale exploot. ¶
www.schamper.be

OPINIE

HOOFDDOEKENDEBAT IN GENT
Normaliter zou ik er u niet mee lastigvallen, maar
laatst voelde ik me angstig. Angstig, verongelijkt en
woedend terzelfder tijd. Een opiniestuk drong zich op.
Aanleiding? Het regelmatig opduiken
van onrustwekkende krantenberichten
de laatste weken over hoofddoekenhommeles in Gent. Vlaams Belang wou er een
debat over de zogenaamde hoofddoekenproblematiek én had al een voorstel tot
hoofddoekenverbod voor ambtenaren in
de pijplijn. Ik wist niet wat me overkwam,
ik was geschokt. In Antwerpen of Frankrijk, tot daar, maar plots werd het een
Gentse kwestie.
Gelukkig was daar de oer-Gentse
burgervader Daniël Termont. “Hoofddoekendebat? Da’s een geïmporteerd
probleem,” vond die, “geen debat waard”.
Opluchting. Of niet? Ging Termont met
zijn uitspraken wat kort door de bocht?
VB’ers zullen hoe dan ook hun voorstel
indienen, maar ook bij tegenstanders van
een verbod schoten Termonts uitspraken
in het verkeerde keelgat. Zij vrezen eind
november een stemming in de gemeenteraad, met doordrukking van het verbod
tot gevolg. Die stemming over het VBvoorstel zal er ongetwijfeld komen, maar
geen paniek: andere partijen zullen dit
niét goedkeuren. Meer kans maakt Open
VLD met haar meer algemene voorstel

Schamper laat zich tweewekelijks van zijn
meest ﬁlantropische kant zien en plukt de
meest amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
JV “Wanneer verschijnt mijn naam
eindelijk eens in Schamper?” (Een meelijwekkend verzoek van … Lap, vergeet
ik dát nou net.)
“Er zijn geen berichten in dit forum.”
(Het culturele onderdeel van het VPPKforum. Ik wil maar zeggen.)
Op hetzelfde forum: “jaaaah sam
gooris! Ik ook! :D maar da was wel juist
voor n optreden op de waterfeesten…
kheb in zijn poep geknepen ! :D” (Mies
lijkt iedereen te gaan overtreffen in het
topic BV’s die IK heb gezien.)

www.schamper.be

om ‘uiterlijke tekenen van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke aard’ te
verbieden voor Gentse loketambtenaren.
Een wisselmeerderheid van christendemocraten, VB’ers en liberalen stemt
waarschijnlijk voor.
Met recht en reden? Uiteindelijk beoogt het verbod alleen de neutraliteit van
ambtenaren, een eerbiedwaardig principe. Maar waar vele tegenstanders zich
net aan storen is het misbruik van dit
neutraliteitsprincipe. Kan een vrouw met
een kruisje om haar hals, een religieuze
tatoeage op haar schouder of, godbetert,
een hoofddoek niet neutraal haar job
uitoefenen? En verandert het feit dat zij
geen uiterlijke tekenen vertoont iets aan
haar levensinstelling? Kan die instelling
niet gewoon los staan van haar openbare
functie? Natuurlijk wel. De praktijk bewijst dit ook: tot op heden werden in Gent
géén klachten genoteerd. Bovendien,
moet een beoordeling van ambtenaren
(en mensen tout court eigenlijk) niet op
basis van effectieve merites gebeuren?
Los daarvan dient ook opgemerkt dat een
verbod ernstige repercussies kan hebben

Nieuwsflash van Junior: “Stéphanie
heeft haar sleutelbeen gebroken. Gelukkig voor haar is het de linkerschouder,
dus ze kan nog steeds haar lint aandoen
en met de hamer zwaaien.” (Die van de
Gentse studentenclub ’t Stropke kennen hun prioriteiten.)
“Amerikaans, Brits, Belgisch, Tunesisch, Mexicaans, Spaans, Italiaans,
Zweeds, Deens, Russisch en Frans”
(CrashNemesisII antwoordt op de
vraag: “Met hoeveel verschillende nationaliteiten heb je al sex gehad?” Mocht
hij/zij dit lezen: www.sensoa.be. Gewoon doen.)
Sjappie: “de bloem als idee, moet
niet aanschouwt (sic) worden, ze is gewoon mooi.” Bambi: “Maar verreist (sic)

op de kansen van vele vrouwen op de arbeidsmarkt.
Maar wat mij eigenlijk het meeste
stoort, is de algehele hypocrisie. Neutraliteit beschermen? M’n hoela: hier wordt
klaar en duidelijk een belangrijke groep
in onze maatschappij geviseerd. Brings
back memories, zeker omdat een en ander
(opnieuw) uit extreemrechtse hoek komt.
Ook nu schuw ik de nuance, en dat is
gevaarlijk. Dit bestek laat mij echter niet
toe deze kwestie uitgebreid te beschrijven. Jammer, want het is een zeer delicate, voor interpretatie vatbare materie. Dat
vindt men ook terug in de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Mensenrechten, dat oordeelde dat een verbod
niet per se strijdig is met de godsdienstvrijheid, maar wel verantwoord moet
worden met sterke argumenten zoals een
schending van het algemeen belang of de
rechten van anderen. Maar dat is nu net
wat mij zo angstig maakt. Wat kunnen
die sterke argumenten in hemelsnaam
zijn? En waar zijn mooie idealen als verdraagzaamheid en broederlijkheid plots
heen? Opgeslorpt in de algemene verrechtsing die Vlaanderen in haar greep
houdt? En eerlijk: wiens rechten worden
er nu eigenlijk geschaad als hij bediend
wordt door een vrouw met hoofddoek? ¶

COMMENTAAR?

Zever! U wil reageren? Surf naar
onze site en plaats je reactie.

schoonheid niet op zijn minst een moment van contemplatie?” (’t Zijn filosofen, daar bij de WiNA.)
“Gezondheid is gewoon weer een
nieuw consumptiedogma van het kapitalisme. And Fuck That Shit.” (En mayhem ging nog maar eens frieten eten in
De Brug.)
“Ik ben het meest interessante item
(in Schamper, nvdr) sinds jullie voorgangers een negerobsessie hadden ontwikkeld.” (Is Praetorian dan geen neger? Kan iemand a.u.b. snel bevestigen
dat Praetorian een neger is?)
De quotes werden uit hun context
gehaald op de fora van VGK-flwi, VPPK,
WiNA, Politeia en ’t Stropke. ¶
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