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KORT

KRINGEN & KONVENTEN

  Jonas Vandroemme  
 Af en toe wat openbare zeden-

schennis,  sava . Emotioneel exhi-
bitionisme daarentegen, daar 
krijg ik doorgaans de Spaanse 
spetter van. Er is hoop: steek alle 
bleiters en Vitaya-psychologen 
samen in een muf zaaltje! Dat 
is toch het nobel opzet van de 
 levensgespreksgroepen , ge-
organiseerd door het   OCMW  
van Gent , op 18/03. Voor al uw 
gevoelens en fi losofi sche levens-
vragen (“waarom zijn er gelijk 
zoveel sterren,  enal ?”).  

 Nu is het wel zo dat er mij iets 
van de lever moet, en dat betreft 
niet in het minst mijn dikke non-
kel Prospeer. Soms zou ik een 
paraplu in zijn hol kunnen ste-
ken, en die dan opendoen. Sinds 
hij in Hongarije wereldkampioen 
barbecueën geworden is, heeft 
hij het ferm in zijn bol gekregen. 
Gisteren nog: “Zeg, die  Bicky 
Burger-activiteit  van de  WiNa  
op 17 maart aan De Sterre, zou-
den ze daar eens geen deftige 
professional als ik voor contac-
teren? Wat weten die pipo’s nu 
over Bicky Burgers?” Echt een 
enorme blaas. 

 M’n ma zegt dan dat Prospeer 
wel meevalt, maar wat weet 
zij ervan. Ze zit daar ook maar 
hele dagen wat te breien. Pas op, 
breien is wel hip tegenwoordig, 
daar niet van. Elke dinsdag kan 
je bijvoorbeeld van halftwee tot 
halfvier naar het  “breicafé”  in 
de  Vooruit . Ervaren breiers en 
beginnelingen ontmoeten er el-
kaar en iedereen kan een stuk 
naar keuze breien terwijl we 
gezellig met elkaar keuvelen. Ik 
zou nu kunnen uitweiden over 
mijn sjaal met borstenmotiefje 
(bijna af !), maar dat zou ons te 
ver brengen.  

 Ik was bezig over nonkel 

Prospeer. Dat van die Bicky 
Burgers, sava. Maar toen ik vo-
rig weekend thuis kwam met 
mijn nieuwe vriendin, Amina 
Mbokita, een mooi meisje uit 
Burkina Faso, zat het er meteen 
bovenarms op. Ok, ze is vorige 
week 53 geworden (zot feestje!), 
maar moest Prospeer mij dan 
écht zo’n foldertje voor de lezing 
 “Seksualiteit na je 50ste”  op 
14/03 in de Vlaschaard toestop-
pen? Echt een conservatieve lul. 
En alsof het nog niet genoeg is: 
“Je weet wat ik over de zwartjes 
denk, he manneke.” Ik probeer 
het allemaal niet aan mijn hart 
te laten komen. 

 Op 13 maart ga ik met Amina 
naar de  bierkoningverkiezing  
van de   GBK   in Artevelde. Maat, 
mijn Amina kan nogal zuipen, 
dat is echt niet normaal. Ik ben 
er zeker van dat ze zal winnen. 
Ik ben erg trots op Amina, wat 
nonkel Prospeer ook zegt.  Che-
mica  heeft zelfs al laten weten 
dat ze niet welkom is op hun 
 cocktailavond  op 13/03 in de 
Porter House. Geen erg, Amina 
drinkt geen cocktails, want daar 
keert haar maag van om. Cous-
cous kotst wel makkelijk, daar 
niet van. 

 Een avondje uit is natuurlijk 

wel  kostelijk  met iemand die het 
bier per meter bestelt, maar de 
 halfvastenfoor  staat er nog tot 
16/03, dus ik kan nog wat spa-
ren. Nonkel Prospeer vindt dat 
die zigeuners hun boel beter 

zouden opkramen, maar enfi n, 
nonkel Prospeer zegt zoveel. Als 
je dit leest Prospeer: je bent een 
dikke miet. En stop met in de la-
vabo te pissen.  ¶  

•12 – 03 Lezing prof. Mertens; GBK
•12 – 03 Karaoke; ESN; Porter House, Gent
•12 – 03 Gratis vat; HILOK; ’t Kofschip
•13 – 03 Dans Show; VTK; Archiezolder Plateau
•13 – 03 Cocktailavond; Chemica; Porter House
•13 – 03 Streekbierentocht; KK; begin aan zij-ingang Blandijn
•13 – 03 Casino night; KMF
•14 – 03 vrienden- en familiecantus; KHK; salamander
•14 – 03 Galabal; Politeia; Carelshof
•14 – 03 Galabal Der Rechten; VRG
•17 – 03 OAK-kwis; OAK; Podiumzaal, de Th erminal
•17 – 03 schaatscantus; VDK  
•17 – 03 Ochtendactiviteit Bicky Burgers; Wina; De Sterre, S9
•17 – 03 “Big Lebowski”+ Bierbowling; Filologica; auditorium A
•18 – 03 Bezoek aan Filliers; Home Boudewijn 
•18 – 03 Lezing: Atmosferische modellering; VVN Plateau; aud. E
•19 – 03 Peter Hermans Quartet; VGK 
•19 – 03 Martini-avond; VLAK; Point Final
•19 – 03 Tapasavond; AIS; Gentpodiumzaal Th erminal
•19 – 03 VLK Paashaas; VLK; Vooruit
•20 – 03 Ballroom – Social – Latin dansen; GUD; Th erminal
•20 – 03 Driedaagse; GBK
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UNIEF
 De verkiezingen zijn in volle gang. 
Schamper brengt campagnenieuws 
en een overzicht van de belangrijkste 
kandidaten. (8-11) Verder gingen we 
op onderzoek naar een TBC-uitbraak 
(6) onder de architecten en begaven 
we ons tussen de fasco's op de NSV-
betoging van zes maart. (7) Als kers 
op de taart, richten we ook nog onze 
aandacht op de samenwerking tussen 
Google en de UGent. (9)

WETENSCHAP
 Tijdens het wetenschapscafé werd 
gesproken over de liefde. Onze redac-
trice was zeer enthousiast over deze 
populariserende lezingen (14-15) Ook 
gingen we op bezoek bij het museum 
voor wetenschapsgeschiedenis, in het 
kader van een driedelige reeks over 
de wetenschapsfaculteit. (16-17)

SATIRE
Het Volk ging opnieuw op zoek naar 
de beste quotes van studenten op 
het Internet. (29) Pronkstuk van deze 
Schamper zijn echter de vingerpopjes 
van onder andere Ben Crabbé, goed 
om een saaie les mee op te fl euren. 
(31)

CULTUUR
 Schamper verdiepte zich in de 
wereld van het pokeren (21) en ging 
verder op bezoek bij schrijver Yves 
Petry. (23) Ook onze Top 50 wordt in 
dit nummer verdergezet. (25)

Stijn Debrouwere, hoofdredacteur

  SD  Enkel in de economie, de rechten en de 
diergeneeskunde wordt er gekozen voor de 
faculteitsraad. Yep. In andere faculteiten, ik 
schreef er m’n vorige edito al over maar het 
is dermate schrijnend dat ik het nog eens wil 
herhalen, zitten de studenten opgescheept 
met gelijk wie zich kandidaat heeft gesteld, 
al kunnen ze nog altijd stemmen voor de 
Raad van Bestuur en de Sociale Raad. 

 Nu de verkiezingen zelf dichterbij ko-
men, komt ook de vraag bovendrijven of de 
volgende generatie stuvers ervoor zal kun-
nen zorgen dat de studenten enthousiaster 
worden over studentenvertegenwoordiging. 
Want er zijn weinig kandidaten, maar als de 
opkomst dezelfde is als twee jaar geleden, 
worden ook de verkiezingen zelf een trieste 
gebeurtenis. 

 Een paar toekomstige stuvers uit de Let-
teren en Wijsbegeerte wilden daarom de stu-
denten wakkerschudden door in de verkie-
zingsbrochure waarin alle kandidaten zich 
voorstellen, zichzelf voor te doen als zwart-
zakken. Het idee: zo beseff en studenten dat 
zelfs nazi’s de plak kunnen zwaaien als er 
niet genoeg kandidaten zijn. Maar de Gentse 
StudentenRaad moest er niet van weten en 
de tekstjes zijn niet in het boekje verschenen. 
Er valt iets te zeggen voor beide partijen. 
Enerzijds zouden de kandidaten zich waar-
diger hebben kunnen uiten door een geënga-

geerde tekst te schrijven over hun plannen 
in de faculteitsraad waar ze sowieso zullen 
zetelen, anderzijds zou ik ook niet weten hoe 
je studenten er op attent moet maken dat de 
algehele desinteresse een probleem is. 

 Misschien moeten we ons niet te druk ma-
ken in de hele materie. Het gebrek aan kan-
didaten is een deuk voor het democratische 
gehalte van deze verkiezingen om de dood-
simpele reden dat er op veel plaatsen  hele-
maal geen verkiezingen zullen zijn .  Maar stu-
dentenvertegenwoordigers die automatisch 
mogen zetelen wegens het gebrek aan kan-
didaten doen dat niet noodzakelijk slecht. Of 
ze werk zullen steken in hun mandaat kan je 
toch niet op voorhand voorspellen, en als de 
stuvers hun eigen belangen verdedigen zijn 
dat vaak ook die van andere studenten. Min 
of meer, toch. 

 Anderzijds kan iedereen wél zijn stem uit-
brengen voor de centrale raden, maar daar 
wordt twee derde van de kandidaten onder-
steund door politieke partijen of organisaties 
waarop ze heel hun beleid afstemmen, zon-
der dat de studenten daarvan op de hoogte 
zijn. Om iedereen de kans te geven zich te 
oriënteren in dat moeras, kan je verderop in 
deze Schamper een korte bespreking lezen 
over elke kandidaat voor de Raad van Be-
stuur. Ook over wat ze liever niet laten we-
ten. Zodus: lees en stem.  ¶  

POLITIEK
EDITORIAAL
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WERKEN BIJ SCHAMPER ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Illustratoren, layouters, eindre-

dacteurs en informatici: help 

ons uit de nood! We zoeken 

ook nog redacteurs voor onze 

UGent-sectie die niet vies zijn 

van wat onderzoeksjournalis-

tiek.

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in studentenhuis De Thermi-

nal. 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 vra-

gen duidelijk en zo snel moge-

lijk beantwoorden.

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

  SD  Midden februari berichtten we op 
onze website dat professor Frank Th evis-
sen, zelfverklaard marketinggod, buiten-
gebonjourd werd door de Vrije Universiteit 
Brussel waar hij doceerde. Offi  cieel omwil-
le van twee negatieve evaluaties — bibber 
maar, academisch personeel van de UGent 
— maar volgens Th evissen zelf omdat rec-
tor Van Camp hem een hak wou zetten. 
Dat academisch personeel zo kordaat aan 
de deur wordt gezet is op zich al genoeg 
om de verbazing te wekken: omdat proff en 
vastbenoemd zijn, is het notoir moeilijk 
om ze buiten te schoppen. Maar dat Th e-
vissen zijn ontslag in een mediashow pro-
beert om te toveren, zorgt voor een bizarre 
draai aan het verhaal. 

 Th evissen wil er nu een boek over 
schrijven, waarin hij alle gort van de vol-
gens hem corrupte  VUB  zal bovenhalen, 
zo bericht De Moeial, het studentenblad 

alginds. Maar Van Camp is niet bang. Hij 
meent dat zijn universiteit inschikkelijk is 
geweest. Zo werd eerst een verbeterings-
traject voorgesteld waarbij Th evissen ge-
durende twee jaar minder zou moeten do-
ceren zodat hij de tijd had om de punten 
van kritiek bij zijn evaluatie te corrigeren. 
Dat wou de professor niet ondertekenen, 
zodat hij op den duur de universiteit niet 
veel keuze meer liet. 

 Frank Th evissen zelf kijkt er anders naar. 
Hij verwijt de  VUB  “fl agrante schendingen 
van de rechten van het individu, roekeloos-
heid en ongelijkheid gecamoufl eerd door 
te zeggen dat alles volgens formele proce-
dures is gebeurd”. 

 Professor Willem Elias, een collega van 
Th evissen, vraagt zich vooral af waarom 
Th evissen, los van de ‘schuldvraag’, de eni-
ge was die ontslagen werd. “Ik ken meer-
dere collegae die geen internationale pu-

blicaties hebben, geen slag verleggen om 
niet te zeggen tegenwerken, nog nooit één 
student enthousiast gemaakt hebben voor 
hun vak of voor de wetenschap. En toch 
worden ze niet ontslagen.” Volgens hem 
moet de universiteit nu, om haar credibi-
liteit te behouden, dezelfde criteria gebrui-
ken om andere professoren te evalueren 
en zo nodig ook buiten te gooien: iedereen 
gelijk voor de wet. En de procedure is wel 
degelijk streng: een professor  moet  na twee 
slechte evaluaties ontslagen worden, en 
dat binnen de twee maanden. 

 Er gaat een petitie rond om Th evissen 
te steunen, maar het feit dat de onderteke-
naars  loonies  zijn genre Johan Sanctorum 
maakt ook dat initiatief niet zo credibel. 
Toch stelt ook De Moeial zich vragen bij 
het ontslag: waarom zo snel, waarom net 
Th evissen? Het zal nog even duren voor de 
zaak uitgeklaard is.  ¶  

BPLD Problemen voor de Vlaamse scholieren: 
middelbare scholen vinden geen leraren meer 
om hun lessen te geven. Door een uitzonderlijk 
hoog ziektepercentage en een lagere instroom 
van nieuwe krachten, blijken heel wat scholen 
een probleem te hebben om tijdig vervangers te 
vinden. “De economische groei lokt veel leraren 
de privésector in”, laten enkele vakbondsmensen 
zich ontvallen. Goed nieuws voor Blandijnstuden-
ten?

TURKS
Ook goed nieuws voor een andere kansarme 

groep in Gent. Schepen voor Onderwijs Rudy Cod-
dens wil Turkse leerlingen die minder goed mee-
kunnen leren lezen en schrijven in hun moeder-
taal. Op die manier hoopt hij de leerachterstand 
van die kinderen in te halen, zodat ze later in het 
Nederlands sneller vooruit kunnen. Minister van 
Onderwijs, Frank Vandenbroucke, is alvast weinig 
enthousiast. Naar eigen zeggen is hij bezorgd, om-
dat er op die manier een grote hap Nederlandsta-
lige schooltijd zal verdwijnen.

JOHAN SEBASTIAN BACH
Aan de universiteit van Dundee houden ze zich 

ook met belangrijke problemen bezig. Onderzoe-
kers uit de forensische antropologie hebben het 
gezicht van componist Johan Sebastian Bach ge-
reconstrueerd. Op zich niet zo wereldschokkend 
(portretten genoeg), maar Caroline Wilkonson 
slaagde erin om, jawel hoor, een realistisch portret 
van Bach zónder pruik te construeren! Niet dat ie-
mand aan haar kunde twijfelt, ze reconstrueerde 
eerder het gezicht van Ramses II, enkele oorlogs-

lachtoff ertjes uit de Balkan en een Nederlands 
kinderlijkje.

MOZES STONED?
Als kers op de taart, brengen we nog een nieuw-

tje over joden. Aan de Hebreeuwse universiteit van 
Jeruzalem liet de professor cognitieve psychologie 
Benny Shanon van zich horen. Volgens hem was 
Mozes zwaar onder invloed van hallucinogenen, 
toen hij de berg Sinaï afdaalde om het joodse volk 
toe te spreken. Zijn bewijs? “De andere twee op-
ties zijn dat het om een bovennatuurlijk kosmisch 
verschijnsel gaat of om een legende. Dat geloof ik 
niet.” ¶

THEVISSEN BLIJFT SPARTELEN
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  Francis Beeckmans  
 Als een studentenvereniging geld wil 

krijgen, moet ze dit normaal bekomen via 
de  DSA  (de Dienst StudentenActiviteiten). 
Op de  VKV , de vergadering van konvent-
voorzitters, overleggen dan alle studenten-
verenigingen en leggen ze uit waarom zíj 
meer geld moeten krijgen. Tot 2008 gold dit 
ook voor Urgent, dat samen met Schamper 
doorgaans het hoogste budget binnenhaal-
de. Maar vanaf nu wordt Urgent rechtstreeks 
gefi nancierd door de universiteit. Dit zou-
den ze bereikt hebben via heel wat lobby-
werk bij de vice-rector Luc Moens. Daar is 
op zich niets mis mee, maar toch lijkt het op 
het eerste gezicht oneerlijk tegenover an-
dere studentenverenigingen. Zeker omdat 
Urgent de affi  niteit met de UGent in het ver-
leden al eens dreigde te verliezen, en ze via 
lobbywerk — waar ze blijkbaar meesters in 
zijn — ook op allerlei andere manieren aan 
geld probeerden te geraken. 

 Eén van de concrete doelstellingen van 
de engagementsverklaring die werd opge-
maakt bij de nieuwe fi nanciering is echter 
dat de band met de universiteit behouden 
wordt. Volgens Stijn Baert, die in de Raad 
van Bestuur van de UGent zit, is de nieuwe 
fi nanciering er dus wel degelijk gekomen 

om ‘een scheve situatie recht te 
trekken’. Ook Sven De Coninck, 
voorzitter van Urgent, beaamt 
dat één van de twee taken 
van Urgent eruit bestaat om 
de bekendheid van de UGent 
te vergroten. Een belangrijke 
doelstelling van de UGent is na-
melijk om via Urgent banden te 
leggen tussen de universiteit en 
het medialandschap. 

 De eerste taak van Urgent, 
aldus Sven De Coninck, is om 
informatie en amusement aan 
te bieden aan jongeren, waar-
van de studenten een belang-
rijke groep vormen. Het is hier 
echter dat het schoentje wringt. 
Omdat Urgent zich steeds meer 
profi leert als een jongerenradio, 
dreigt het contact met de stu-
denten en de affi  niteit met de 
universiteit wel eens verloren te 
gaan. Daar werd vroeger al enkele malen op 
gewezen, onder andere door Stijn Baert en 
Matthias Laevens. Het is eigenlijk ook deels 
te wijten aan hun kritiek dat de nieuwe fi -
nanciering er komt. Bijvoorbeeld bleek uit 
een enquête uit 2005 dat slechts 7.70 pro-
cent van de studenten Urgent.fm überhaupt 
kent (tegenover 30.70 procent voor Scham-
per!). Of die enquête wel betrouwbaar is, is 
volgens Sven De Coninck wel een andere 
zaak. Maar wat dan met het feit dat slechts 
een grote minderheid van de programma’s 
op Urgent.fm specifi ek voor studenten zijn 
(eigenlijk komt enkel het programma S.O.S. 
in aanmerking). Of met de bevinding dat Ur-
gent in het verleden al eens terughoudend 
bleek te zijn om hun naam te verbinden met 
die van de universiteit? 

 Volgens Sven De Conick is het inderdaad 
waar dat Urgent zich op de eerste plaats op 
jongeren richt. Maar volgens hem is dat ook 
wat de meeste studenten willen. Ze worden 
volgens hem ‘liever aangesproken als jonge-
ren die studeren in Gent’ dan constant ge-
confronteerd te worden met al het reilen en 
zeilen van de unief. Maar hij vindt dus niet 
dat dit betekent dat de banden tussen Ur-
gent en UGent kleiner worden. ‘Het is hele-
maal niet de bedoeling om afstand te nemen 

van de universiteit.’ Of zoals de voorzitter 
het ietwat poëtischer beschrijft: ‘De UGent 
is een voedingsbodem voor verschillende 
bomen, waarvan de Urgent er één is’. Ook 
de kritiek dat Urgent steeds professioneler 
wordt — en dus minder vóór en dóór stu-
denten zou zijn — pareert hij. Volgens Sven 
De Coninck is er slechts één vast betaalde 
medewerker. ‘Die zorgt voor continuïteit, 
en hij biedt daarnaast ondersteuning aan 
de 200 andere medewerkers.’ 

 De nieuwe fi nanciering hoeft dus zeker 
geen slechte zaak te zijn. Overigens is het zo 
dat Urgent nog steeds een stem heeft bin-
nen de  VKV . Op die manier is Urgent dus 
nog steeds betrokken bij de gesprekken van 
de verenigingen. Dat ze apart gefi nancierd 
worden is volgens Th ijs Verbeurgt (voorzit-
ter FK) ook een goede zaak voor de andere 
studentenverenigingen, die nu meer geld 
krijgen. ‘Het is ook maar logisch, want de 
Urgent is méér dan een studentenvereni-
ging’, zegt Th ijs Verbreugt. Daar lijkt het in-
derdaad op. Hopelijk kan de nieuwe fi nan-
ciering een impuls zijn voor Urgent om hun 
enigszins paradoxale doelstellingen te ver-
wezenlijken: enerzijds zich te profi leren als 
een jongerenradio met een breed publiek, 
maar anderzijds toch een studentenradio 
te blijven (of te worden?) die leeft bij de stu-
denten.  ¶  

Vanaf 2008 wordt 
radio Urgent niet 
langer gefi nancierd 
zoals andere stu-
dentenverenigingen. 
Urgent, dat zich ove-
rigens steeds meer 
gaat profi leren als 
een jongerenradio 
met een breed pu-
bliek, krijgt daarmee 
een speciale behan-
deling.

ENGAGEMENTSVERKLARING URGENT TREKT 
SCHEVE SITUATIE (EEN BEETJE) RECHT
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  LL  Eerste Bach Burgerlijk Ingenieur-
Architect werd opgeschrikt door een ge-
val van Tuberculose in haar midden. Pre-
ventief werd heel het jaar getest op deze 
gevaarlijke longziekte. Er lijkt gelukkig 
weinig echte reden tot paniek. 

 “U heeft reeds vernomen dat een lid 
van onze vakgroep verzorgd wordt voor 
een zogenaamde ‘open’ – dit wil zeggen: 
besmettelijke –  TBC . Er is geen reden om 
ernstig bezorgd te zijn, maar er is wel re-
den voor voorzichtigheid. Daarom heeft 
de Medische Dienst van de universiteit 
besloten dat alle studenten van 1e ba-
chelor en de stafl eden die lesgeven aan 
dat jaar ‘gescreend’ moeten worden.” 
Toegegeven, wie zo’n mail op een verder 
eenvoudige woensdagochtend eind fe-
bruari bij het ontbijt leest, verslikt zich 
toch wel even in z’n koffi  e. 

 Een anonieme student die alleen on-
der z’n scoutstotem  Klipdas  bij de re-
dactie bekend is, getuigt: “We hebben 
dus die mail gekregen dat er iemand 
besmet was uit ons jaar, waardoor zowel 
de studenten als de begeleiders getest 
moesten worden. Niemand is echt onge-
rust, iedereen ging naar die test met het 
gevoel dat er wel niets aan de hand zou 
zijn en ik ken alvast niemand die positief 
getest heeft.” 

 Maar hoe ernstig is de situatie nu 
echt? Prof.  Leopold de Th ibault de 
Boesinghe , hoofd van het Departement 
Medische Toezicht van onze universiteit 
stelt ons gerust: “Toen we op de hoogte 
gesteld werden van de besmetting na-
men we contact op met de dienst Volks-
gezondheid van de Vlaamse overheid. 
Met hen hebben we met behulp van een 
huidtest een duidelijke screening van alle 
betrokkenen gedaan. Het is voorname-
lijk een preventieve maatregel, al bestaat 
er theoretisch natuurlijk altijd een risico 
dat mensen besmet zijn. Er is zeker geen 
reden tot paniek, maar dat neemt niet 
weg dat we waakzaam moeten blijven. 
 TBC  mag dan wel grotendeels uitgestor-
ven zijn bij ons, maar door de verhoogde 
internationale mobiliteit is waakzaam-
heid zeker aangewezen.”  ¶  

TERING OP DE 
PLATEAU

NSV-BETOGING MAAKT VAN GENT 
BELEGERDE STAD

  Simon Demeulemeester, Tristan Hoorel-
beke  

 Elk jaar organiseert het extreem-rechtse 
 NSV  een betoging in een Vlaamse studenten-
stad, en dit jaar was het op donderdag 6 maart 
weer de beurt aan Gent. Wie drie jaar geleden 
al in Gent studeerde, weet dat dat traditioneel 
gepaard gaat met een heuse politiebelegering 
en een anti-betoging van de (extreem -) linkse 
studentenverenigingen, en dat was dit jaar 
niet anders. 

 “BELGIË BARST!” 
 Betogen om te betogen is een beetje be-

lachelijk natuurlijk, en dus waren dit jaar de 
stuntelende Belgische politici kop van jut voor 
de NSV’ers. Veel verder dan de bijzonder ori-
ginele slogans “Voor Belgique’ske, nikske!” en 
“België barst!” kwamen de betogers op hun 
tocht van de Vrijdagsmarkt naar de Katten-
berg echter niet. Daar aangekomen werd de 
betoging besloten met een meerstemmige uit-
voering van de Vlaamse Leeuw, uit volle borst 
meegezongen door opmerkelijke aanwezi-
gen Marie-Rose Morel en  NSV -oudgedienden 
Frank Vanhecke en Rob Verreycken.  

 Toen een voorbijganger zich iets te kritisch 
uitliet over het  NSV -gedachtegoed, werd hij 
onthaald op een energiek “Eigen volk eerst!”-
koor en moest hij even rennen om uit de grijp-
grage handen van enkele overenthousiaste 
betogers te blijven, maar op dit akkefi etje na 
verliep de betoging opmerkelijk rustig. 

 HOONGELACH EN CARA-PILS 
 Ook de tegenbetoging, die een kleine 1000 

man telde, verliep zonder noemenswaardige 

problemen. Of je zou de bijwijlen ondoor-
dringbare wietwalm een probleem moe-
ten noemen. “Geen fascisten in onze stad!” 
en “Vlaams Blok, rot op!  NSV , weg ermee!” 
zweepte de roodgekleurde menigte op.  

 Heel wat bitsiger ging het eraan toe op het 
St-Pietersplein, waar een 70-tal oproerkraai-
ers (afgesplitst van de offi  ciële betoging) de 
confrontatie zochten met de bijna 300 politie-
agenten. Dit gemaskerde gezelschap vaagde 
zijn combatboots aan de herhaalde waar-
schuwingen van de politie. De ultimatums 
van de politie werden op hoongelach en een 
regen van Cara-pils onthaald. Waarop het wa-
terkanon ingezet werd en de krakers van de 
weldaden ener douche konden genieten.  

 Heel wat minder opgefokt was het kermis-
volkje. Steunbetuigingen allerhande, dat wel, 
maar ook bezorgdheid over hun kraam. Be-
grijpelijk, aangezien het waterkanon de sub-
versievelingen tussen die kramen gespoten 
had. Daar escaleerde de zaak toen de fl ikken 
chargeerden. Opeengepakt en natgespoten 
haalden de anarchisten uit naar de met roze 
verf besmeurde klabakken. Lieverdjes kon je 
die ook niet noemen: ze trakteerden de mani-
festanten op een matrakkenregen van jewel-
ste.  Ordnung sollst sein!  

 De menigte kalmeerde enigzins, waarop 
meer dan 160 betogers werden gearresteerd. 
Als waren het jachttrofeeën werden de an-
tifascisten een voor een uit de groep getrok-
ken en meegesleept.  Een occasionele knie in 
de nek en/of matrak in de een of de andere 
lichaamsholte bedaarde de hardnekkigsten. 
Eenmaal gegroepeerd op de arrestatiebus 
werden de slogans hervat: “Toen niet! Nu niet! 
Nooit meer fascisme!”.   ¶  

Foto door Simon Demeulemeester
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  TH  De toon van protest was al goed gezet 
eerder op de dag met een studentenbijeen-
komst in de Blandijn, georganiseerd door 
de communisten van Comac. Aanzet voor 
deze bijeenkomst was de nakende stem-
ming over de erkenning van het  NSV  door 
het Politiek-Filosofi sch Konvent. 

 Tijd voor actie, dachten de jongens van 
Comac, en ze slaagden erin om in een week 
tijd 3.300 handtekeningen te verzamelen 
tegen de erkenning van het  NSV . Zeker niet 
slecht als je weet dat de UGent een goede 
30.000 studenten telt. Democratisch als ze 
zijn, besloten ze de mening van ‘het volk’ 

te raadplegen aan de hand van een studen-
tenbijeenkomst om te beslissen wat er nu 
moest gebeuren met die handtekeningen. 
Dat verenigd links allerminst een blok 
vormt, werd nog maar eens pijnlijk duide-
lijk toen enkele  ALS -leden meermaals op-
riepen om naar de anti-betoging te komen 
die avond, en moderator Tijs Hostyn er 
even mee dreigde om ze uit de zaal te laten 
zetten. 

 Het voorstel om het rectoraat te bezet-
ten werd uiteindelijk wijselijk afgewezen en 
er werd besloten om de petitie vreedzaam 
te overhandigen aan rector Van Cauwen-

berge. Op weg naar het rectoraat ontstond 
er nog even opschudding toen een verme-
tele ziel aan de haal ging met het petje van  
een van de protesterende NSV’ers op de 
Blandijntrappen. 

 Een veertigtal studenten arriveerde uit-
eindelijk aan het rectoraat, waar de rector 
hoogstpersoonlijk de petitie in ontvangst 
kwam nemen. In een reactie hield hij zich 
op de vlakte en zei hij dat hij de beslissing 
van het  PFK  over de erkenning van het  NSV  
zou afwachten.  ¶  

STUDENTENBIJEENKOMST TEGEN ERKENNING NSV
TH De toon van protest was al goed gezet

eerder op de dag met een studentenbijeen-
komst in de Blandijn, georganiseerd door
de communisten van Comac. Aanzet voor
deze bijeenkomst was de nakende stem-
ming over de erkenning van het  NSV  doorV
het Politiek-Filosofi sch Konvent. 

Tijd voor actie, dachten de jongens van
Comac, en ze slaagden erin om in een week 
tijd 3.300 handtekeningen te verzamelen
tegen de erkenning van het NSV . Zeker nietVV
slecht als je weet dat de UGent een goede
30.000 studenten telt. Democratisch als ze
zijn, besloten ze de mening van ‘het volk’

te raadplegen aan de hand van een studen-
tenbijeenkomst om te beslissen wat er nu
moest gebeuren met die handtekeningen.
Dat verenigd links allerminst een blok 
vormt, werd nog maar eens pijnlijk duide-
lijk toen enkele  ALS   -leden meermaals op-
riepen om naar de anti-betoging te komen
die avond, en moderator Tijs Hostyn er
even mee dreigde om ze uit de zaal te laten
zetten. 

Het voorstel om het rectoraat te bezet-
ten werd uiteindelijk wijselijk afgewezen en
er werd besloten om de petitie vreedzaam
te overhandigen aan rector Van Cauwen-

berge. Op weg naar het rectoraat ontstond
er nog even opschudding toen een verme-
tele ziel aan de haal ging met het petje van
een van de protesterende NSV’ers op de
Blandijntrappen. 

Een veertigtal studenten arriveerde uit-
eindelijk aan het rectoraat, waar de rector
hoogstpersoonlijk de petitie in ontvangst
kwam nemen. In een reactie hield hij zich
op de vlakte en zei hij dat hij de beslissing 
van het  PFK over de erkenning van het K NSV
zou afwachten. ¶

STUDENTENBIJEENKOMST TEGEN ERKENNING NSV

Foto door Simon Demeulemeester

Foto door Pieter Morlion
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  Hannah Demol  
 Meer nog, aan de UGent mogen de stu-

denten al 15 jaar lang hun zegje doen en 
zelfs meebesturen. En alsjeblieft, vergelijk 
de studentenparticipatie aan deze univer-
siteit niet met de schaamtelijke klassenra-
den in het secundair onderwijs, neen, het is 
onze Alma Mater serieus!  De studenten krij-
gen de kans om in zowat alle advies- én be-
stuursorganen te zetelen. Om het allemaal 
nog wat beter aan te tonen dat studenten-
vertegenwoordiging  big business  is: De stem 
van de student is in heel wat commissies 
evenwaardig aan die van het personeel en 
professoren. Zo kwamen de “stuvers” tot le-
ven, eigen aan het studentenjargon en voor 
wie nog niet geweten, een abbreviatie  voor 
“studentenvertegenwoordiger”. 

 WAT, WAAR EN HOE?! 
 De universiteit van Gent heeft zoals ge-

zegd verscheidene commissies en raden 
waar die stuvers achterover mogen leunen 
in hun comfortabele bestuurszetel. De eer-
ste en meteen ook belangrijkste van die 
raden is de Raad van Bestuur (RvB). Deze 
wordt voorgezeten door dhr. Van Cauwen-
berge, onze rector dus.  Au grand total  telt 
de RvB 34 zitjes, waarvan er vier door recht-
streeks verkozen studenten worden inge-

nomen. De voorbije jaren waren dit Stijn 
Baert, Matthias Laevens, Olivier Pintelon en 
Koen Hostyn. 

 Elk van hen nemen ook enkele bijzondere 
commissies of raden voor hun rekening. De 
belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de 
Onderwijsraad, de Bouwcommissie en de 
Sociale Raad. Wie waar terechtkomt hangt 
vooral af van de interesses en de capacitei-
ten van de studentenvertegenwoordigers. 
Voor sommige kleinere of gespecialiseerde 
commissies (zoals de computercommissie) 
kan er gekozen worden om een student van 
buiten de RvB aan te stellen. 

 De Raad van Bestuur is verantwoorde-
lijk voor het benoemen van professoren, 
assistenten en ander ongeregeld dat deze 
universiteit draaiende houdt. Ook maken 
ze beslissingen met betrekking tot de be-
groting van de UGent en het onderzoeks- en 
onderwijsbeleid.   

Om niet steeds de volledige RvB bijeen 
te hoeven roepen werd het Bestuurscollege 
(BC) opgericht. Dit compacte college telt 
acht stemgerechtigde leden, waarvan één 
stuver, nu nog Stijn Baert, en vier raadge-
vende, allen afkomstig uit de Raad van Be-
stuur.  

 VAN RESTO’S TOT HUISVESTING 
 Dan is er ook nog de Sociale Raad (SoRa), 

de bevoegdheden kunt u al raden: alle soci-
aal getinte dossiers van de universiteit. Deze 
raad is wel enkel bevoegd voor die dossiers 
die de student aanbelangen. De problemen 
die de raad worden voorgeschoteld heb-
ben dus betrekking tot de sociale sector: 
huisvesting, de resto’s, sportvoorzienin-
gen en nog meer van dat gedoe. De Sociale 
Raad speelt enkel een adviserende rol, de 
beslissingen die de Raad neemt moeten 
steeds worden bekrachtigd door de RvB of 
het bestuurscollege — al is dat in de prak-
tijk zelden een probleem. Nog een verschil 
is dat niet de rector, maar wel een student 
(momenteel Ludovic Bol) voorzitter is. De 
studentenvertegenwoordiging in de Sociale 
Raad bestaat uit vier rechtstreeks verkozen 

studenten, drie leden uit de Raad van Be-
stuur en een afgevaardigd student van de 
Vergadering van Konventsvoorzitters die de 
studentenverenigingen representeert. Meer 
dan de helft van de zetels worden ingeno-
men door studenten. 

 DE STUDENTENRAAD 
 Ten slotte is er nog de  GSR  of de Gentse 

Studentenraad. Dit is de eigen raad van de 
stuvers, dus geen professoren of dergelijk 
hoogstaand volk die zich moeien. De  GSR  
kan de studenten die de belangen van de 
student ter harte nemen in de SR en de RvB 
enkel adviseren en heeft dus geen recht-
streekse invloed op het stemgedrag van de 
stuvers. 

 De  GSR  moet zowat de bekendste raad 
zijn onder de studenten. Dit danken ze 
vooral aan de verschillende eigen projecten 
die ze op poten hebben gezet de voorbije ja-
ren. In het verleden zagen initiatieven als de 
cultuurcheques, het  boeksken  Gent Verkend, 
de  BIOS -Beurzen en de UGent-inbreng in de 
vzwStudentEnMobiliteit al het licht dankzij 
de Studentenraad. Recenter kwamen het 
Internationaal Studentenforum ( ISF ) en 
de Student Kick-Off  daarbij. Allemaal zeer 
spannende en boeiende dingskes die de stu-
dent zeker weet te appreciëren!  ¶  

ONZE LIEVE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
“STUVERS” – EUH WATTE?

Negen jaar geleden, 
1999, werden de 
Vlaamse onderwijs-
instellingen decre-
taal verplicht om de 
student inspraak te 
geven in het doen en 
laten van hun instel-
ling. Zo gezegd, zo 
geschied!

  SD  Studentenvertegenwoordiging 
mag dan wel alomtegenwoordig zijn 
aan de UGent, bekijk het niet als dwaas-
weg een gegeven waar je je niks moet 
van aantrekken. Bij een te lage opkomst 
behoudt de universiteit zich namelijk 
het recht voor om de studentenverte-
genwoordiging niet te erkennen. Dat 
zou zo onwaarschijnlijk lullig zijn, dat je 
 echtig echt  beter stemt. Dat kan vanuit je 
luie zetel via het wereldwijde interweb, 
van 10 tot 14 maart.  ¶  

STEM, OF VERLIES 
JE STEM
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RACISTEN TUSSEN DE STUVERS?
SATIRISCHE TEKSTJES VERWIJDERD UIT FOLDER STUDENTENVERKIEZINGEN

  Bert Dobbelaere  
 Dan geef je studenten inspraak, blijken ze 

helemaal niet te popelen om daar iets mee 
te doen. Dat blijkt althans uit de veel te lage 
kandidatuurcijfers. In veel faculteiten zijn er 
niet eens genoeg kandidaten om de beschik-
bare zitjes op te vullen, wat het organiseren 
van verkiezingen meteen nagenoeg zinloos 
maakt. Wie opkomt, is immers rechtstreeks 
verkozen.  

Zo ook op de Blandijn, aan de faculteit 
Letteren & Wijsbegeerte. Daar waar de 
maatschappijkritiek doorgaans nochtans 
weelderig tiert, blijken slechts elf studenten 
gemotiveerd genoeg om een van de twaalf 
beschikbare plaatsen op te nemen. Iets waar 
geschiedenisstudenten Bram Bombeek, Em-
melien Werbrouck en Joeri Deryckere zich 
zorgen om maakten. Echter, in plaats van 
vrienden aan te spreken om zich tóch kandi-
daat te stellen, of op de website van de  VGK  
mensen op te roepen om zich te engageren, 
gooiden zij hun sensibiliseringscampagne 
over een andere boeg. 

 HALVE GARE 
 Een aanpak die controversieel bleek te 

zijn. Bombeek en Deryckere deden zich 
voor als doorgewinterde racisten, terwijl 
Werbrouck zichzelf afschilderde als een vro-
me huisvrouw. Met stukjes tekst als “In mijn 
vrije tijd loop ik op de eerste rij bij  NSV -beto-
gingen of verdrink ik gratis en voor niets de 
ongewenste puppy’s hier in de buurt” sprin-
gen ze alvast uit de toon. Dat vond ook de 
 GSR , de Gentse Studentenraad, die de bro-

chures met de standpunten van alle kandi-
daten uitgeeft.  

Wie die brochure al doorbladerd heeft, 
was het zeker opgevallen: de tekstjes van 
Bombeek en Deryckere zijn er uiteindelijk 
niet doorgekomen. Die werden door de  GSR  
verwijderd, wegens te racistisch geïnspi-
reerd. Bram Bombeek verduidelijkt echter: 
“Wij menen dat natuurlijk niet, het is ge-
woon een satirische manier om aan te kaar-
ten dat er toch écht meer studenten zich 
kandidaat zouden moeten stellen. Er moet 
immers keuze zijn, want op dit moment kan 
elke halve gare een plaatsje in de faculteits-
raad veroveren.” 

 Dat is ook de mening van Joeri Deryckere, 
die zich op de Schampersite verdedigt tegen 
kritiek als zou hun tekstje het sérieux van de 
verkiezingen ondermijnen:  “Mensen mogen 
denken over mij en mijn tekst wat ze willen, 
maar mijn enige hoop is dat het over 2 jaar 
niet meer nodig zal zijn om op zo’n extreme 
manier de aandacht te trekken.” 

 VERGISSING 
 Nochtans staan de tekstjes wel in hun ge-

heel op de  GSR -website. Lien Coenen, voor-
zitster van de  GSR , legt uit: “De website is 
volledig van ons, het boekje werd met geld 
van de universiteit gedrukt en brengt ook 
een aansprakelijkheidsrisico voor de druk-
ker met zich mee. We moesten, tegen de 
naderende deadline, ook snel werken: toen 
heel de situatie voor iedereen duidelijk was, 
was de deadline om het boekje naar de druk-
ker te brengen al verstreken.”  

 Toch zit de  GSR  nog steeds erg verveeld 
met de hele situatie. Aan de ene kant vinden 
ze censuur eigenlijk niet kunnen bij verkie-
zingen, maar aan de andere kant bleek het 
bijzonder moeilijk om in een offi  ciële bro-
chure satirische tekstjes een plaats te geven 
en zaten ze nog steeds met het probleem van 
de juridische aansprakelijkheid.  

 Voor alle duidelijkheid: beide partijen 
hebben zich ondertussen verzoend, nadat de 
hele zaak werd uitgeklaard. Coenen is zelfs 
positief over de actie: “Ik vind die studenten 
hun boodschap trouwens super. Ik ben blij 
dat er mensen zijn die begaan zijn met het 
lot van studentenparticipatie.”  ¶  

Om hun medestudenten 
duidelijk te maken dat 
het lage aantal kandi-
daten een probleem is, 
deden drie Blandino's 
zich voor als racisten en 
bange huismoeder. De 
GSR zit met de handen 
in het haar.

Stel ik mezelf even voor. Sinds een 
jaar of wat ben ik geëngageerd in het 
studentenleven als pretor van de Ver-
bondswacht. Daarnaast bekleed ik ook 
de functie van junior Grand Wizard van 
de Ku Klux Klan Belgium. En nu kandi-
deer ik dus voor een zitje in de Facul-
teitsraad. Mijn programmapunten zijn 
de herwaardering van Kerk, gezin en 
etnie en het met tak en wortel verdel-
gen van het goddeloze socialisme. In 
mijn vrije tijd loop ik op de eerste rij bij 
NSV-betogingen of verdrink ik gratis en 
voor niets de ongewenste puppy’s hier 
in de buurt. Ik heb een hekel aan Walen, 
joden en rosse mensen en mijn grote 
politieke voorbeeld is George W. Bush. 
Of om het met aanstekelijk rijm te zeg-
gen: Bram Bombeek, uw beste garantie 
op een compromisloos en radicaal nor-
men- en waardenverhaal. Je mag me al-
tijd aanspreken, maar kijk me best niet 
recht in de ogen, want dan krijg ik soms 
woede-aanvallen. Ik ben ervoor in be-
handeling en de dokter zegt dat we mis-
schien heel binnenkort mijn medicatie 
kunnen beginnen afbouwen…

Check ook zeker mijn campagneslo-
gan: “Blandijn? Platgooien en bomen op 
planten.” Bedankt voor het mandaat! ¶

BOMBEEK 
LETTERLIJK
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BART BOGAERTS
Bart Bogaerts is nen kei-lieven. En met 

kei-lief bedoelen we dat hij zwaar gepusht 
wordt door het Katholiek Vlaams Hoog-
studenten Verbond — ietwat foute rechtse 
rakkers. Zijn offi  cieuze campagnemanager 
is Tom Vandendriessche, voorzitter van het 
KVHV. U misschien gekend van de vele pro-
cessen en dreigementen tegen zijn geliefde 
alma mater.

Weinig verbazend, bijgevolg, dat het pro-
gramma een kopie is van wat Vandendries-
sche al jaren verkondigt op allerhande in-
ternetfora: invoering van maaltijdcheques, 
afschaffi  ng van de Dienst Studentenacti-
viteiten en een grote gesubsidieerde can-
tuszaal voor de studentenkringen. O ja, en 
Schamper moet verdwijnen.

Bogaerts maakt kans op een mandaat 
door de faculteitsregel (iedere faculteit mag 
slechts één verkozene voor de RvB leveren 
en Bogaerts is de enige ingenieur van de 
kandidaten). Bovendien voert het KVHV erg 
aggressief campagne voor hem op internet-
fora en elders.

De Raad van Bestuur is het belangrijkste orgaan van deze universiteit, dus 
stuvers die er inzitten hebben heel wat in de pap te brokken. Maar pas op 
voor de hidden agendas.

DE KANDIDATEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

KOEN COLPAERT
Colpaert is fan van Schamper dus wij zijn 

fan van Colpaert. Hij werkte in het verleden 
mee aan onder andere de Student Kick-Off , 
Rock Stalhof en de FPPW-jobbeurs.

Net als Cleuren zet hij in op minder bu-
reaucratische rompslomp en meer transpa-
rantie, om zo de studentenvertegenwoor-
digers dichter bij de mensen te  brengen. 
Verder is het programma een samenraapsel 
van ideeën waar iedereen en niemand zich 
in kan vinden. De Durf Denken campagne 
bestendigen of uitbreiden, toegankelijk en 
kwalitatief onderwijs en vrije toegang tot 
sportvoorzieningen. Het is niet duidelijk of 
het gebrek aan rode draad in zijn program-
ma hem zal helpen, of er daarentegen voor 
zal zorgen dat hij tussen kandidaten met 
meer uitgesproken meningen als grijze mus 
wordt bestempeld. Koen doet alleszins geen 
onhaalbare beloften.

Koen is duidelijk de kandidaat van Stijn 
Baert, en profi leert zich net als Baert als po-
litiek onafhankelijk.

CHARLES VAN DEN BOSSCHE
Aaaah, die Charles. Deze overmatig ge-

bruinde LVSV’er — skireizen of zonneban-
ken, we zijn er nog niet uit — kan misschien 
wel enige schwung in de raad brengen. LVS-
V’ers beschouwen een mandaat vooral als 
een carriereopportuniteit. Het voordeel is 
dat ze dus gewoonlijk braaf hun best doen. 
Het nadeel dat netwerken en prestigeprojec-
ten al eens voorrang kunnen krijgen op de 
studentenbelangen — een verwijt dat soms 
al mompelend ook tegen Matthias Laevens, 
Van Den Bossches spirituele voorganger, 
wordt geopperd. Hij staat dan ook te pope-
len om het Internationaal StudentenForum 
over te nemen, om met veel belangrijke 
mensen handjes te kunnen schudden.

Verder op het programma staat een op-
timalisatie van de administratie (we willen 
godverdomme toch een béétje op voorhand 
onze examenroosters al kennen) en het be-
waken van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Waar hebben we dat nog gehoord? Toch één 
liberaal punt: Charles wil betere contacten 
tussen de universiteit en de bedrijfswereld.

Studenten
verkiezingen
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GEERT CLEUREN
Geert Cleuren, ook al een dagje ouder 

met zijn 28 lentes, is een liberaal van signa-
tuur. Hij is lid van het Liberaal Vlaams Stu-
dentenverbond (LVSV). LVSV-kandidaten 
hebben in het verleden bewezen dat ze vaak 
een postje kunnen veroveren in de Raad van 
Bestuur, en vaak ook met de meeste stem-
men zodat ze in het Bestuurscollege terecht 
komen. (Stijn Baert, de huidige stuver met 
de meeste stemmen, was daarop als niet-
partijpolitiek gebonden fi guur een uitzon-
dering.)

Cleuren wil het onderwijsniveau bewa-
ken, dat door de outputfi nanciering wel 
eens in het gedrang zou kunnen komen. 
Daarnaast zet hij in op grotere inspannin-
gen om de infrastructuur van de UGent te 
verbeteren, en meer aandacht voor admini-
stratieve vereenvoudiging.

THIJS VERBEURGT
Th ijs wil hoogstaand onderwijs en meent 

daarom dat de proff enevaluaties een stuk 
serieuzer genomen moeten worden, bij-
voorbeeld door goede proff en geldelijk te 
belonen. Hij gaat akkoord dat de univer-
siteit moet innoveren op onderzoeksvlak, 
maar de studenten moeten daarvan kunnen 
meeprofi teren: “Studenten moet de moge-
lijkheid worden geboden om onderzoek in 
te passen in hun curriculum.” Tot slot wil hij 
een gestructureerdere studentenvertegen-
woordiging en meer begeleiding voor stu-
vers, zodat ze hun inspraak ten volle kunnen 
benutten.

Th ijs is misschien geen dossiervreter 
maar het scheelt niet veel. Hij is volledig 
partijonafhankelijk, al vragen we ons af of 
hij als kandidaat van het FaculteitenKon-
vent niet te zeer gebonden zou zijn aan wat 
de verenigingen van hem verwachten. 

JASPER D’HOOGHE
Jasper is de Animo-kandidaat, en hij 

steekt dat ook niet weg. Olivier Pintelon, 
de huidige socialistische stuver, zou uiterst 
graag hebben dat D’Hooghe verkozen raakt. 
D’Hooghe ziet de verbetering van de sociale 
voorzieningen dan ook als topprioriteit: een 
betaalbaar kot en geen prijsstijgingen meer 
in de resto’s. En den boef moet niet alleen 
goedkoper maar ook beter. 

Een ander punt dat Jasper als enige kan-
didaat aankaart is een kans op deliberatie 
voor iedereen. Op een aantal faculteiten 
werden onlangs buispunten afgeschaft.

Dat D’Hooghe een Animo-kandidaat is, 
betekent niet noodzakelijk dat hij ook een 
slechte kandidaat is, maar er zijn een paar 
‘catches’. Het Animokamp houdt van de 
ABBV, en dat is niet altijd in het belang van 
de student. Eens verkozen zal hij ook af en 
toe rekenschap moeten afl eggen bij Animo.

Animo is gekend om een nogal oneerlijke 
campagnevorming, meer daarover op onze 
website.

KOEN HOORNAERT
Hoornaert wil zich “met hart en ziel 

willen inzetten voor [zijn] medestuden-
ten”. Hij zetelde de voorbije twee jaar in 

de faculteitsraad van de rechten. 
Zoals Cleuren en Verbeurgt wil hij ervoor 

ijveren om ten allen koste de kwaliteit van 
onze diploma’s te waarborgen. En de infra-
structuur moet geüpdatet worden om het 
stijgende studentenaantal te compenseren. 
En er moet minder administratieve romp-
slomp komen. Allemaal goede ideeën na-
tuurlijk, maar zo onderscheidt hij zich am-
per van zijn medekandidaten.

Koen is wel de enige die erop hamert dat 
meer studenten de kans moeten krijgen om 
even in het buitenland te studeren of stage 
te volgen.

Hoornaert studeert rechten, heeft al in 
de faculteitsraad gezeten en is een bekende 
bij het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), 
wat hem wel eens een voordeel kan opleve-
ren binnen de rechtenfaculteit.

KOEN HOSTYN
Koen Hostyn is Comac — daar valt niet 

veel meer over te zeggen.
Koen zat de voorbije twee jaar reeds in de 

Raad van Bestuur en de Sociale Raad, dus hij 
is al vertrouwd met hoe de hoogste regionen 
van de universiteit werken. Waar een aantal 
andere studentenvertegenwoordigers vooral 
bekommerd zijn om “het prestige van onze 
instelling”, in de woorden van Hostyn, zet 
hij naar eigen zeggen de studentenbelangen 
voorop. Daarom wil hij dat de stuvers in de 
Raad van Bestuur verplicht worden om ver-
antwoording af te leggen aan de studenten-
raden van elke faculteit.

Een interessant idee, maar voor de rest 
vertrouwt Koen op de wisdom of the crowd 
(tiens, is dat geen liberaal concept?): via een 
enquête op www.doedestuvertest.be vroeg 
hij aan studenten waarvoor hij zich moest 
inzetten de komende jaren. Jaaah, die com-
munisten, ze zijn er voor het volk.

WILLEM VAN TITTELBOOM
Willy is, om het oneerbiedig uit te druk-

ken, een geriatrisch patient. Willem is niet 
gebonden aan gelijk welke vereniging, al wist 
hij ooit eens te zeggen dat hij de VolksUnie 
van binnenuit heeft vernietigd. Hij heeft 
ook de tabaksautomaten geïntroduceerd in 
België om de controle over dat vieze goedje 
te behouden, wat hem helaas niet gelukt is. 
Allez, dat hebben we van horen zeggen. Vol 
goede bedoelingen, iemand die zich inspant 
voor de studenten en op de Blandijn gekend 
als een ongeloofl ijk sympathieke peer, maar 
verder een lichtgewicht dat niet echt thuis-
hoort in de Raad van Bestuur.

Het programma van Willem houdt min of 
meer in dat hij de studenten wil helpen en er-
voor wil zorgen dat meer eerstejaars slagen. 
Daarin is hij naar eigen zeggen alvast erva-
ringsspecialist: hij heeft de voorbije vier of 
vijf jaar aan deze universiteit de ene richting 
na de andere doorlopen, telkens als eerste-
jaar. Kweenie.
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  Bregt Saenen, Simon Leenknegt  
 “Het leuke aan dit gebouw is dat er overal 

veel natuurlijke lichtinval is”, vertelt  Sylvia 
Van Peteghem , hoofdbibliothecaris van de 
centrale bibliotheek, terwijl ze ons door de 
gangen van de boekentoren loodst. We zijn 
onderweg naar het kantoor waar de werk-
nemers van Google nu al enkele maanden 
bezig zijn met het selecteren van de boeken 
die elders door het bedrijf ingescand zullen 
worden. Zij zijn echter niet de enigen die 
er aan het werk zijn. In veel van de andere 
bureaus zijn de eigen personeelsleden druk 
bezig aan andere projecten en dan moeten 
we op de gang nog even uitwijken voor een 
imposante hoop wachtende archiefstuk-
ken. Er waait hier al enkele jaren een nieuwe 
wind en dat is duidelijk te merken. 

 OPEN ACCESS 
 De laatste maanden liet de vierde toren 

van Gent zich meermaals positief opmerken 
in de actualiteit. Tijdens het eerste semester 
was er de aankondiging dat men ging mees-
tappen in het  Google Book Search  project en 
onlangs werd nog het  Antifonarium Tsgroo-
ten  in opdracht van de Vlaamse Gemeen-
schap gedigitaliseerd. Onze universiteit 
mag op dat vlak – het is eens wat anders – 

zonder schroom de koploper in Vlaanderen 
genoemd worden. 

 Geen toeval, zo blijkt, want vandaag plukt 
men slechts de vruchten van een jarenlange 
ondersteuning voor  open access . Binnen die 
fi losofi e staat de vrije beschikbaarheid van 
materiaal voor het grote publiek centraal. 
Gent heeft reeds een lange traditie op dat 
vlak, waarover verderop meer, maar con-
cretiseerde die door vorig jaar als eerste in 
Vlaanderen de  Berlin declaration on Open 
Access  te ondertekenen. Die moedigt zowel 
onderzoekers als erfgoedbewaarders aan 
om hun onderzoek en bezittingen vrij aan 
te bieden op het internet. Of hoe Van Peteg-
hem het verwoordt: “Wanneer je een heel 
uniek of belangrijk werk in handen hebt, 
kun je dat in een kluis steken en slechts de 
grote wetenschappers toegang geven. Wij 
kiezen er echter voor om het in te scannen 
en op grote schaal beschikbaar te maken.” 

 Sinds zijn interne herstructurering aan 
het begin van de eeuw had de bibliotheek 
reeds enkele projecten in die zin aange-
vat. Zo werd met  Recollecting Landscapes  
bijvoorbeeld een uitgebreide fotoreeks ge-
digitaliseerd die de transformatie van het 
Vlaamse landschap tijdens de laatste hon-
derd jaar toont. En ook de Beelddatabank, 
een topografi sche collectie met 40.000 his-
torische postkaarten, foto’s, etc., die twee 
jaar geleden gelanceerd werd, kwam zo tot 
stand. Op zich lijkt dat niet zo belangwek-
kend, maar toen de mensen van Google er 
via enkele toevallige ontmoetingen lucht 
van kregen, was men er bijzonder gechar-
meerd door. 

 BOOK SEARCH 
 Tijdens een handelsmissie onder voor-

malig Vlaams minister van Economie 
 Fientje Moerman  kwam Van Peteghem in 
contact met  Philippe Colombet , die mee 
instaat voor de strategische keuzes achter 
het  Book Search  project. Een eerste samen-
komst te Gent werd nog wat op de lange 
baan geschoven, maar al snel werd het me-
nens. In het grootste geheim – “maar wel al-
lemaal met een rugzak met daarop in grote 
letters Google”, lacht de hoofdbibliothecaris 
–  kwam een team de collectie die de Boe-

kentoren herbergt bekijken. Nog diezelfde 
dag kwam dan de melding dat zij van hun 
kant een samenwerking best zagen zitten. 

 Concreet komt dat erop neer dat het 
bedrijf alle boeken waarop geen copyright 
meer rust zal inscannen en ontsluiten via 
hun eigen website. Dat gaat in dit geval dan 
om zo’n 300.000 werken waarvoor een ter-
mijn van vijf à zes jaar is uitgetekend. Met 
die ‘bijdrage’ vervoegt onze bibliotheek een 
immer groeiende lijst waar we klinkende 
namen als Oxford, Princeton en Stanford 
terugvinden. Het uiteindelijke doel is, bij 
woorden van Colombet, zelfs om ‘de boeken 
van de hele wereld beschikbaar te maken’. 

 Het valt nog te bezien of het zover komt, 
want intussen maant men vanuit bepaalde 
hoeken ook aan tot voorzichtigheid. Google 
is immers een commercieel bedrijf en op 
een bepaald moment moet die zijn inves-
tering op een of andere manier ook gaan 
terugverdienen. “Daar zijn we ons van be-
wust”, zegt Van Peteghem, “maar een ope-
ratie op deze schaal hadden wij alleen nooit 
aangekund. Daarbij komt dan nog eens dat, 
terwijl zij zich daarmee bezig houden, wij 
de handen vrij hebben om ons te concen-
treren op onze unieke en meest waardevolle 
stukken. Sowieso staat in het contract ook 
ingeschreven dat wij hoe dan ook het recht 
hebben om alle resultaten autonoom te ont-
sluiten.”  

 ZELFDE FILOSOFIE 
 Voor onze alma mater zijn er dus be-

hoorlijk wat voordelen aan verbonden. Blijft 
de vraag echter wat Google nu precies in dit 
project ziet. Wanneer je het ze vraagt, krijg 
je het vrij cryptische antwoord dat het een 
ondernemen is ‘dat de  founding fathers  van 
het bedrijf na aan het hart ligt.’ Klinkt inder-
daad lang niet gek voor een bedrijf dat heel 
in het begin als een zoekmachine begon, 
al zal de toekomst moeten uitwijzen welke 
vorm die  open access  gedachte zal aanne-
men wanneer de commerciële motieven 
meer op de voorgrond treden. 

 Niettemin zijn onze Gentse universi-
teitsbibliotheek en Google op dat vlak 
voor elkaar gemaakt. Reeds in de 19de 
eeuw was toenmalig hoofdbibliothecaris 

De Gentse univer-
siteitsbibliotheek 
werkt sinds dit jaar 
mee aan het Book 
Search project van 
Google. Schamper 
ging op verkenning 
en zag dat men met 
nog wel meer bezig 
is daar in de fi ere 
Boekentoren.

‘DE BOEKEN VAN DE HELE WERELD DIGITAA
STUDENT VAN NU HELAAS EEN PAAR JAAR TE VROEG GEBOREN
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TAAL BESCHIKBAAR MAKEN’
 Ferdinand Vander Haeghen  gefascineerd 
door de structuur en verspreiding van ken-
nis. Vandaag staat hij geboekstaafd als de 
grondlegger van de rijke collectie die op de 
Blandijnberg wordt bewaard, maar ook de 
ontsluiting daarvan hield hem bezig. Tijdge-
noot  Paul Otlet , die met zijn Mundaneum 
een groots project met steekkaarten opzette, 
kwam zelfs zover om reeds toen al de wer-
king van een rudimentair soort internet uit 
te tekenen. Helaas liepen beide mannen en 
hun projecten stuk op de technische beper-
kingen van die tijd. “Mochten ze kunnen zien 
wat vandaag allemaal mogelijk is met het 
internet, mogelijkheden waarvan we door 
deze samenwerking volop gebruik maken, 

dan zouden die twee  op hun kop  hier terug 
buiten komen”, lacht Van Peteghem. 

 Dat brengt ons terug tot vandaag: waar 
kan de hedendaagse student zich aan ver-
wachten? Bestaat de mogelijkheid dat op 
termijn gewoon alles wordt ingescand en 
intern toegankelijk wordt gemaakt? Van 
Peteghem schetst ons daarover een aan-
genaam toekomstbeeld: “In Michigan in de 
 VSA  werkt Google al op die manier. Hun bi-
bliotheek telt zo’n 7,5 miljoen boeken en die 
zijn binnen de universiteit allemaal digitaal 
toegankelijk. De uitgevers zorgen wel nog 
voor problemen, maar uiteindelijk is het 
weer een stap naar het einddoel: iedereen 
met een internetverbinding toegang geven 
tot alle boeken in de wereld.”  ¶  

Foto door Simon Leenknegt
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  Lise Beirinckx  
 In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, is het wetenschapscafé veel 
meer dan wat tooghangers die in een 
groezelig cafeetje uit hun nek kletsen over 
zaken waar ze eigenlijk niets van weten. 
De tooghangers moeten doorgaan voor 
publiek, de gebruikelijke betweters wor-
den gerenommeerde en eerbiedwaardige 
professoren, de barman die de heethoof-
den moet bedaren is omgetoverd tot een 
moderator. 

 Hoe het allemaal precies in elkaar zit? 
Wel, er is een onderwerp, de laatste keer 
“de liefde”, en dan mogen de heren en da-
mes professoren daar eerst even een uit-
eenzetting over geven. Aanwezigen waren 

professor  Johan Mertens , gedragseco-
loog en sociobioloog, en professor in de 
psychologie  Ann Buysse , die onderzoek 
doet naar gezinnen en relaties. De bio-
loog belichtte de liefde vanuit de evolutie. 
We zijn bijvoorbeeld niet monogaam, net 
zoals de meeste diersoorten. Zo willen 
mannen hun zaad aan zoveel mogelijk 
vrouwtjes doorgeven, en zijn vrouwen 
op zoek naar de meest geschikte partner 
voor hun kostbare eicellen. Maar het is 
niet tegennatuurlijk dat een man bij zijn 
vrouw blijft, want door haar en het kind 
bescherming te bieden, is er meer kans op 
overerving van de genen.  

 De psychologe bevestigde dat volledig. 
Een relatie is ten slotte ook niets meer dan 
een samenlevingsvorm vol afspraken, en 
daar zijn wij intelligent genoeg voor. Eén 
van die afspraken is (meestal toch): “Als 
jij wilt dat ik bij jou blijf, dan kan je maar 
beter niet met die ander liggen rollebol-
len. “ 

 Maar een relatie is niet hetzelfde als 
verliefdheid, voegde professor Buysse 
eraan toe. Verliefdheid is dat heerlijke ge-
voel, het idee dat je je partner nooit meer 
wil loslaten! Tijdens deze periode leren 
de partners elkaar echt kennen, maar 
zitten ze ook nog met die roze bril. Wan-
neer die afvalt, kom je in de “werken-aan-
de-relatie-fase”. De ruzies beginnen, de 
kleine trekjes worden ergerlijk, de grapjes 
saai. Had je al deze miserie op voorhand 
geweten, was je nooit aan de relatie be-
gonnen waarschijnlijk. 

 Over deze onderwerpen spraken de 
professoren een drietal kwartier waarna 
het publiek zijn vragen op hen mocht af-

Een tijd geleden na-
men enkele Gentse 
studenten het ini-
tiatief om weten-
schap uit dat stoffi ge 
hoekje met vergrijs-
de neo-Einsteins en 
Darwin-look-a-likes 
te halen en in een 
café te plaatsen. En 
zo ontstond het we-
tenschapscafé! 

HET WETENSCHAPSCAFÉ

  LN  Opschudding alom in de farma-
ceutische wereld. Onderzoek toont 
aan dat onze mild tot matig depressie-
ve medemens er niet beter vanaf komt 
met de gangbare ‘offi  cieel-werkende’ 
antidepressiva zoals Prozac dan met 
een placebo-pilletje.  

 Het gaat hier om een meta-analyse 
van alle klinische studies verzameld in 
het kader van de registratie van anti-
depressiva. Men probeerde te achter-
halen of deze geneesmiddelen tot een 
verschillend resultaat leiden bij lichte, 
matige en zware depressies.   

Besluit: wanneer je een lichte tot 
matige depressie hebt, maakt het niet 
veel uit of je nu placebo’s slikt of Pro-

zac. Bij een zware depressie zouden de 
gangbare geneesmiddelen dan weer 
voordeliger uit de hoek komen, maar 
het resultaat daarvan valt veeleer toe 
te schrijven aan het falen van de pla-
cebo dan aan de eff ectiviteit van het 
antidepressivum. 

 Belangrijk om weten is dat dit on-
derzoek niet gesponsord werd. Best 
logisch, als je beseft dat dergelijke 
resultaten in ‘eigen vlees’ snijden van 
farmaceutische bedrijven die antide-
pressiva op de markt brengen. Moraal 
van het verhaal? – Tic Tacjes en ander 
snoepgoed zijn beestig eff ectief om je 
uit je zwarte gat te tillen.  ¶  

WERKEN ANTIDEPRESSIVA?
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COMMENTAAR?

  FN  Ook in de bizarre subcultuur van 
de exacte wetenschappen zijn sommi-
ge zaken voor discussie vatbaar: terwijl 
Pluto anderhalf jaar geleden nog zijn 
planetentitel moest inleveren (reden: 
“te veel rotzooi in de buurt van zijn 
baan rond de zon”), meent een groep 
Japanse onderzoekers rond professor 
 Tadashi Mukai  van de Universiteit van 
Kobo nu binnen afzienbare tijd een ob-
ject te kunnen vinden dat opnieuw de 
status van negende planeet zou kun-
nen verwerven. Het hemellichaam, 
voorlopig nog weinig poëtisch  Planeet 
X  gedoopt, zou in de buurt van de bui-
tenste grenzen van ons zonnestelsel in 
een baan rond de zon draaien. Verder 
zou het ongeveer half zo groot zijn als 
de aarde, en lijkt het er nogal frisjes. Ga 
vannacht echter niet meteen op uw dak 
zitten: de planeet bevindt zich niet al-
leen belachelijk ver van de aarde, voor-
lopig blijft het ook niets meer dan een 
— al dan niet verantwoorde — gok op 
basis van een theoretisch model. Met 
behulp van computersimulaties onder-
zocht men de evolutie van de buitenste 
regionen van ons zonnestelsel in de af-
gelopen vier miljard jaar. Daarbij kon 
de hypothese van een extra planeet in 
die omgeving de beweging verklaren 
van de massa kleinere hemellichamen, 
die we nu wél al kunnen waarnemen, 
uit die regionen. De onderzoekers ho-

pen over minder dan tien jaar met een 
ruimtetelescoop een glimp op te van-
gen van Planeet X. 

 Heel wat meer down-to-earth gaat 
het er aan toe in het nieuwe  ICPMS -lab 
van de  Vakgroep Analytische Che-
mie . Alhoewel: het lab, dat uitgerust 
is met een hoogtechnologische massa-
spectrometer, zal niet enkel de ouder-
dom van geologische materialen trach-
ten te bepalen via C14-datering, ook de 
herkomst van ondermeer meteorieten 
zal onderzocht kunnen worden. Geïn-
teresseerden konden tijdens de inhul-
diging op 3 maart een bezoekje bren-
gen aan het lab, dat gesponsord werd 
door de Vlaamse Regering. Toevallige 
voorbijgangers konden zich dan weer 
vergapen aan de rode loper of zich la-
zarus drinken in de onvermijdelijke 
feesttent. 

 Tot slot nog deze tip: ook zonder 
computersimulaties of peperdure ma-
chines kunt u in het nieuws komen. 
Herlees bijvoorbeeld een passage uit 
het Oude Testament en verkondig — 
we zeggen maar wat — de hypothese 
dat  Mozes  aan de geestverruimende 
plantjes had gezeten toen hij de berg 
Sinaï afdaalde. Wedden dat uw artikel 
zonder enige zin voor nuance wordt 
overgenomen door alle Vlaamse kwa-
liteitskranten? Het Nieuw Atheïsme uit 
Schamper 460 is er niks tegen.  ¶  

vuren. Er waren bijvoorbeeld mensen die 
zich afvroegen waarom koppels die in 
een scheiding zitten, toch weer meer seks 
gaan hebben. Maar er was ook een vrouw 
van middelbare leeftijd die een complot 
achter de liefde vermoedde. Haar vraag, 
die een kwartier in beslag nam en alge-
mene hilariteit opriep bij de toeschou-
wers, luidde samengevat als volgt: “Ik 
ga regelmatig met mannen op stap, en 
vroeger waren het gewoon vrienden, ze 
voelden helemaal niets voor mij. Tegen-
woordig echter, zie ik dat ze meer willen 
omdat ze die verliefde schittering in hun 
ogen hebben. Als ik daar dan naar vraag, 
komen ze uit de lucht vallen. Vaak is de 
schittering na een tijdje ook verdwenen. 
Zou het kunnen dat zij misschien iets 
pakken — een drug ofzo — om verliefd te 
lijken?” Het antwoord hierop was twee-
maal: “Ik zou het niet weten, maar dat 
lijkt me erg onwaarschijnlijk”. De enige 
keer dat het antwoord korter was dan 
de vraag en de proff en niet wisten wat te 
zeggen! 

 De evaluatie: het concept werkt! Door 
haar aan een alledaags onderwerp te lin-
ken en de locatie gezelliger te maken dan 
een laboratorium, wordt wetenschap bij 
de mensen gebracht op een leuke manier. 
Het publiek wordt heel erg bij het onder-
werp betrokken en die interactie zorgt 
mee voor dat vertrouwde cafégevoel. Het 
is echt niet zo dat er de hele avond se-
rieus gepraat wordt, er is volop tijd voor 
een grap, videofragmenten, een modera-
tor die de vrijgezellen in het publiek kop-
pelt… Maar bovenal blijft de avond heel 
erg informatief.  Voor de organisatoren is 
de missie dus geslaagd!  ¶  
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  David De Pue, Pieter Van Nuffel  

 Omgeven door wat zo ongeveer de meest 
verfoeilijke gebouwen van de UGent zijn, de 
hoogbouw op de  campus Sterre , is het mu-
seum voor de geschiedenis van de weten-
schappen niet meteen op de meest aantrek-
kelijke locatie ondergebracht. Toch is dat 

niet altijd zo geweest, aldus  Prof. Danny 
Segers , diensthoofd van het museum. Sinds 
het museum werd opgericht, in 1948, vond 
de collectie onderdak in respectievelijk de 
Bijloke, het Museum voor Schone Kunsten, 
en de huidige faculteit Pol & Soc op de Kor-
temeer. Sinds 1995 worden de stukken ten-
toongesteld in een hangar-achtig gebouw, 
dat de nummering  S30  meekreeg. De odys-
see zou nog steeds niet afgelopen zijn, aan-
gezien er plannen bestaan om het museum 
naar de Ledeganck te verhuizen. Gelukkig 
komen we niet voor de architectuur, maar 
voor de merkwaardige en interessante col-
lectie. 

 FENAKISTIWADDE?  
 De permanente collectie is zowel ten-

toongesteld per onderwerp als per persoon. 
Je kan er een rijke verzameling antieke 
 microscopen , elektriseermachines, land-
meetkundige toestellen en voorhistorische 
rekenmachines in terugvinden. De evolu-
tie van het wetenschappelijke instrument 
is er duidelijk te zien: van een type waarbij 
het esthetische nog op de voorgrond stond, 
naar louter functionele toestellen. Ben je 
daarentegen eerder gefascineerd door het 

leven en werk van  Joseph Plateau , de be-
faamde Gentse natuurkundige waarnaar 
zowel de Gentse fi lmprijs als het  burgie-ge-
bouw  genoemd zijn, dan ben je in het mu-
seum ook op het juiste adres. Zo kan je er 
het toestel zien waarmee hij een serie van 
opeenvolgende tekeningen doorlopend ‘in 
beweging’ kon brengen, en zo een animatie-
fi lm maakte  avant-Disney  en tientallen jaren 
voor de fi lmindustrie uit zijn voegen barstte. 
Zo’n toestel, een ronde schijf met fi guurtjes 
op, wordt een fenakistiscoop genoemd, en 
is één van Prof. Segers persoonlijke favorie-
ten. Een andere heldendaad van Plateau: hij 
liet ooit per toeval een druppel olie in een 
bad met water vallen, en merkte op dat deze 
een bolvorm kreeg, te wijten aan de opper-
vlaktespanning. Voor dergelijke  Archimede-
siaanse badfysica : eeuwig respect, Plateau. 

 BEESTIG BENZEEN 
 Naast Plateau komen ook andere genie-

en aan bod die ooit aan onze universiteit 
vertoefden. Zo kan je moleculemodellen, 
het lesbord en andere aanverwanten van 
de Duitse chemicus  August Kekulé  gaan 
bewonderen. Kekulé werd indertijd naar 
Gent gehaald om het toenmalig lamenta-
bele niveau van de richting Scheikunde 
wat op te krikken. Daarbovenop achter-
haalde hij hier de aromatische structuur 
van  benzeen . Naar verluidt zou hij op het 
idee van de cyclische structuur van die stof 
gekomen zijn na een nachtmerrie over een 
slang die in z’n eigen staart bijt. In het mu-
seum kan je de structuur van benzeen dan 
weer bewonderen als een kringetje van zes 
hangende apen. Nog present in het lijstje 
geniale Gentse hoogleraren:  Baekelant, Van 
Monckhoven en Verschaff elt. Als je deze il-
lustere lieden niet kent, dan is het hoog tijd 
om ze te ontdekken! 

 LELIJKE DINGEN MET 
VEEL KNOPJES 

 Wat je beslist niet zomaar voorbij mag 
wandelen, is de ‘moderne’ collectie: een 
resem prehistorische computers. Énorme 

In een driedelige reeks 
belicht Schamper een 
aantal pareltjes en 
curiositeiten van de fa-
culteit Wetenschappen. 
Zo trokken we, met de 
bedoeling de drempel 
voor andere geïnteres-
seerden te verlagen, 
naar het Museum voor 
de Geschiedenis van 
de Wetenschappen op 
de Sterre.

GRASDUINEN IN HET ROEMRUCHTE VERLEDEN 
VAN DE WETENSCHAP
SCHATTEN VAN DE FACULTEIT WETENSCHAPPEN (1)

Foto's door David
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dingen die nogal redelijk veel plaats inna-
men (een  understatement ), en die er vandaag 
 hipper  dan ooit uitzien. Zo is er een  analo-
ge computer  te bewonderen, die niet met 
bits werkte, en naar verluid een kanjer was 
in het diff erentiëren en in het oplossen van 
integralen. Prof Segers herinnert het zich 
nog goed vanuit zijn studententijd: “Je kon 
de eerste computers niet gewoon program-
meren zoals je dat vandaag doet: je moest ze 
 plotten . Dit hield in dat je vooraf een pons-
kaart moest bewerken.” Een ponskaart is 
kort gesteld een stuk papier waarin door een 
bepaalde confi guratie van gaatjes informa-
tie kon worden opgeslagen of doorgegeven 
aan de computer. Een ander topstuk in de 
categorie  lompe toestellen met veel knopjes  
is een primitieve  massaspectrometer . Met 
veel fantasie waan je jezelf in het labo van 
professor Gobelijn.  

 WAAROM GAAN? 
 De voornaamste reden waarom het zeker 

eens de moeite loont om het museum een 
bezoekje te brengen, is volgens Segers het 
feit dat je er de stapsgewijze evolutie van 
wetenschappelijke innovaties als het ware 
uitgestald ziet. Zo kom je tot het besef dat 

alle moderne technologieën en wetenschap-
pelijke disciplines er niet vanzelf gekomen 
zijn. Bovendien is er altijd wel een interes-
sante tijdelijke  tentoonstelling , die een 
extra meerwaarde biedt. Zo valt momenteel 
 Oog & Blik  te bewonderen, dat onder an-

dere handelt over de fysica, de biologie en 
de psychologie van het zien. Deze expositie 
loopt nog tot 16 mei. Als je er tegen dan niet 
meer zou geraken is dat niet zo erg, want de 
permanente collectie is een bezoek op zich 
waard.  ¶  
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BOEKBESPREKINGEN

FANTASTISCH! OVER HET UNIVERSUM IN ONS HOOFD

  LB  Op 17-jarige leeftijd schreef Chris Ver-
burgh zijn eerste boek: “Schitterend! Over 
het universum”. Nu zijn we 4 jaar later en ligt 
zijn tweede boek in de rekken: “Fantastisch! 

Over het universum in ons hoofd”. In dit 
nieuwe boek vertelt Verburgh van naaldje 
tot draadje het hele verhaal van ‘het leven’, 
te beginnen bij de oerknal, de vorming van 
ons zonnestelsel en de aarde, tot de evolutie 
en het ontstaan van het leven en de mens. 
Hierna gaat de auteur dieper in op de men-
sensoort: waarom zijn wij slimmer dan de 
andere dieren, wat zijn gevoelens, hoe werkt 
ons brein, waarom creëren we goden die het 
altijd hebben gedaan en is er eigenlijk een 
‘zin van het leven’?  

 Dit mag misschien wat zwaar en bela-
den klinken, het is het zeker niet. Verburgh 
legt bijvoorbeeld heel erg duidelijk uit wat 
het heelal nu precies is, iets waar mijn leer-
kracht aardrijkskunde nooit in geslaagd is. 
Bovendien troost de auteur je met de woor-
den dat zelfs die stoere en slimme fysici het 
ook niet helemaal kunnen bevatten. Dat het 
leven niet ontstaan is met Adam en Eva we-
ten we al langer, maar hoe het dan wél zit, 
wordt in het boek in verstaanbare taal uit-
gelegd. Al die ingewikkelde tenenkrullende 
onderwerpen worden verbazend helder uit-
gelegd, wat een erg knappe prestatie is. 

 Het boek is dus geen zwaar wetenschap-
pelijk werk. Op  500 bladzijden kan je ook 
niet alles vertellen. Voor wetenschappers 
bevat het dan ook niet echt iets nieuws, 
maar wordt alles nog eens op een rijtje gezet 
en dat kan nooit kwaad. 

 Voor niet-wetenschappers kan het boek 
heel erg nuttig zijn, want na die 500 bladzij-
den weet je de meeste essentiële dingen over 
het leven, het universum,  DNA  en evolutie. 
Het boek lijkt ook geschreven te zijn voor 
mensen die echt niets over het onderwerp 
weten en de auteur lijkt bang dat iemand 
ergens een klein stukje niet zou snappen. 
Maar het boek is dan ook voor zijn groot-
ouders geschreven en die zijn nooit zo sterk 
met evoluties en universums rond de oren 
geslagen als onze generatie en ook deze 
mensen zullen het boek snappen. 

 Kortom: zeker lezen als je een goed over-
zicht wil krijgen van wie we zijn en waar 
alles vandaan komt zonder dat er een god 
hoeft te zijn. 500 pagina’s mag dan veel 
klinken, het boek is zeer vlot geschreven en 
neemt je mee op de fantastische reis door 
het universum in je hoofd.  ¶  

HITTE, DOOR GEORGE MONBIOT

  B.B.  Global warming, sinds Al Gore’s an 
inconvenient truth worden we er, willen of 
niet dagelijks mee om de oren geslagen. Bij 
vele mensen is er dan ook een soort van kli-
maatoververzadiging opgetreden. Ook on-
dergetekende, nochtans bioloog in hart en 
nieren en dus per defi nitie begaan met elk 

ecosysteem groot en klein, moet toegeven 
dat hij soms zijn blik afwendt en met een 
zucht de bladzijde omslaat als hij in zijn da-
gelijkse portie kwaliteitskrant weer op een 
stukje klimaatpessimisme stuit.  

 Hieraan probeert George Monbiot, gere-
nommeerd klimaatwetenschapper, met zijn 
laatste boek , “hitte” genaamd, iets te ver-
anderen. Hij poneert hierin de stelling dat 
we de desastreuze gevolgen van een graadje 
meer, die hij het begin van zijn boek nog eens 
schrikwekkend uitgebreid uit de doeken doet, 
nog grotendeels kunnen afwenden indien we 
doortastend handelen. Als streefdoel stelt hij 
een CO2-reductie van 90 percent tegen 2030, 
tegenover de schamele CO2-reductie van 30 
percent tegen 2020 die vele EU-landen nu 
ambiëren (maar naar alle waarschijnlijkheid 
niet zullen halen). Hoe het komt dat we de 
lat voor onszelf zo teleurstellend laag leggen, 
snijdt hij al in een van de eerste hoofdstuk-
ken aan: iedereen is er zich wel van bewust 
dat klimaatverandering voor apocalyptische 
problemen kan zorgen, maar we stoppen 
deze gedachten diep weg om toch maar niets 
aan onze comfortabele levenswijze te moe-
ten veranderen. De verwarring over global 

warming die gezaaid wordt door lobbywerk 
van grote bedrijven, genre Exxon mobile, 
geeft ons op dit vlak een duwtje in de rug.  

 Voor het schrijven van dit boek is George 
Monbiot echter uitgegaan van een optimis-
tische instelling. Hij probeert dan ook met 
alle mogelijke middelen aan te tonen dat een 
CO2-reductie van 90 percent (ook op econo-
misch vlak) realiseerbaar is. Het overgrote 
deel van zijn boek besteedt hij daarom aan 
een uitgebreide bespreking van de vele mo-
gelijkheden en ook nadelen van duurzame 
energie, passiefhuizen, nieuwe vervoersy-
stemen tot zelfs virtueel winkelen toe. Dat 
hij daarbij de moed heeft om niet enkel luie 
politici maar ook de groene jongens tegen de 
schenen te schoppen (hij pleit bijvoorbeeld 
voor kernenergie) maakt zijn betoog alleen 
maar bewonderenswaardiger. Spijtig genoeg 
maakt de uitvoerigheid van zijn betoog de 
tekst, doorspekt met een overdaad aan cij-
fertjes en statistieken, op sommige plaatsen 
onleesbaar. 

 Desalniettemin is dit een goed boek voor 
wie nu eindelijk eens wil weten welke mid-
deltjes er nu wel of niet werken tegen die 
dekselse global warming.  ¶  
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  Sanne Huysmans  
 De opgang van het Boombal, begon-

nen in het folkwereldje, is stilaan een rage 
geworden die heel Vlaanderen arm in arm 
doet huppelen. 7 jaar geleden werden in de 
Gentse Boomstraat de kiemen gelegd voor 
het volksfeest.  Wim Claeys  (Ambrozijn) 
kwam op het idee zijn accordeonleerlingen 
hun dansmelodietjes op een podium van 
bierbakken te laten brengen. De keer daar-
op mochten ze vriendjes meebrengen en 
het publiek steeg exponentieel. Het succes 
ontgroeide zijn locatie, de bals verhuisden 
eerst naar de Kelderzaal van de Centrale 
(capaciteit 200 personen) en heden is de 
grote zaal maandelijks goed voor zo’n 500 
dansers. Elke laatste dinsdag van de maand 
kan je er terecht voor volgend recept. 

 Rond 20u begint de dansinitiatie. 
Groepsdansen, koppeldansen, slingeren en 
doorschuiven,  you name it . Als je daar geen 
zin in hebt, mag je je pasjes op het Boombal 
ook zelf uitvinden.   

Tussen 21u30 en 22u begint dan het bal 
zelf. Eén of twee bandjes met professionele 
folkmuzikanten spelen de typische stijlen 
van het genre: mazurka, wals, polka, jig, 
enzovoort. De zaal ontploft, iedereen danst 
zich in het zweet en gaat loos op Ierse en 
andere folk.  

 WEG MET HET INDIVIDUALISME 
  Frederik Claeys , een van de organisato-

ren, ontrafelt het geheim van het concept: 
“Ten eerste spreekt de muziek veel mensen 
aan, ook al hebben ze thuis geen folkcd’s. 
Ten tweede dansen de mensen — letterlijk 
— samen, het is een reactie op de individu-
alistische maatschappij. Alles komt terug: 
wat we nu doen is een moderne variant van 
die traditionele bals. Vooral het groepsdan-

sen is populair, dat gebeurt ofwel in een 
sliert ofwel in een cirkel. Je danst ook vaak 
samen met iemand, maar er wordt dan aan 
partnerruil gedaan. In een discotheek heb je 
op het einde van de avond in het beste geval 
oogcontact gelegd of een drankje aangebo-
den gekregen. Helemaal op het laatst kan je 

misschien “ nen doef zetten ”. Bij een boombal 
is het net omgekeerd: eerst raak je iemand 
aan en dan pas leer je ‘m kennen.”  

Hij vreest niet voor de vluchtigheid van 
het succes: “We zijn hip, geen hype. Doordat 
we geleidelijk aan organisch gegroeid zijn en 
onze lokale werkingen hebben uitgebouwd, 
hebben we een brede basis. De pers is er pas 
achteraf mee opgesprongen. Dus, neen, het 
Boombal zal niet snel verdwijnen.” 

 Het publiek is ook gaandeweg geëvolu-
eerd. De eerste jaren kwamen er louter fol-
kies naar de bals, maar sinds de organisatie 
verhuisde naar de grote zaal van de Cen-
trale, voerde men bewust promotie om het 
publiek te verbreden. Ook studenten zijn 
mee op de kar gesprongen, op dit moment 
vind je op de bals in Gent zo’n 70% jonge 
mensen. 

 De drempel wordt bewust heel laag ge-
houden, tijdens de dansinitiatie kan eender 
wie een basisniveau halen en ook de prijzen 
zijn zeer democratisch. Ondanks de livemu-
ziek, betaal je niet meer dan bij de entree 
van een fuif. Zo wil men ook mensen die 

niet meteen tot het folkwereldje behoren 
aanspreken. Op de vraag of het Boombal 
dan de missing link tussen fuif en optreden 
is, antwoordt Frederik Claeys bevestigend: 
“Er hangt een typische fuifsfeer met 2 grote 
verschillen: de muziek is live en er wordt sa-
men gedanst.”  

 FESTIVAL 
 Het originele concept 

groeit steeds aan met aller-
lei varianten. Ondertussen 
zijn er ook  TLS -boombals 
(Th ope Leren Spelen/Tune 
Learning Sessions), hierbij 
is de initiatie op voorhand 
niet voor dansers maar voor 
avontuurlijke muzikanten 
bedoeld. Op een paar uur-
tjes leer je, onder begelei-
ding van de ervaren “tune-
masters”, enkele wijsjes op 
het gehoor aan. Tijdens het 
Boombal dat volgt word je 
dan verondersteld de dan-
sers in de maat te doen wie-
belen. Volgens Claeys klinkt 
het resultaat “sympathiek 

amateuristisch”.  
 Naast de gevestigde festivals, waar men 

soms plaats maakt voor een avondje boom-
ballen, vindt deze zomer reeds de derde edi-
tie van het boombalfestival plaats. Frederik 
Claeys: “Op het festival komt alles samen en 
combineren we alle soorten die op de nor-
male boombals aan bod komen. We hebben 
moderne folk, maar ook traditionele, be-
kendere namen zoals Bart Peeters of Urban 
Trad treden dan op, er zijn ook dj’s, dansini-
tiaties, boombals voor kids,… Het zijn met 
andere woorden hoogdagen voor ons, waar 
we met veel energie en enthousiasme voor 
werken.”  

 Dat laatste zou meteen wel eens hét 
geheim van het Boombal kunnen zijn: het 
mateloze enthousiasme van haar medewer-
kers.  ¶   

 Op 22/4 verhuist het Boombal voor zijn jaarlijkse 

editie in de Vooruit. 1000 zielen, voornamelijk stu-

denten, bezetten voor een avond de dansvloer voor 

Boombal Fuift!  

Meer informatie op boombal.be  

Een mysterieuze orgie 
van niet nader te noe-
men alternativo-sub-
culturen of simpelweg 
een groot feest voor al 
wie niet vies is van, 
neem nu, baldansen?

HIP, MAAR GEEN HYPE: HET BOOMBAL
IDEAAL OM “NEN DOEF TE ZETTEN”
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  Simon Leenknegt  

 DESIGNMUSEUM 
 Na pijnlijk genegeerd te zijn in de vo-

rige cultuurkort, is het toch wel tijd om 
u erop attent te maken dat er in het  De-
signmuseum  weer wat nieuws te zien 
is.  Challenging the châtelaine!  Klinkt 
spannend. Maar wie is die châtelaine en 
waarom wordt ze uitgedaagd? Wel beste 
Schamperlezertje, het gaat hier om ket-
tinkjes. Kettinkjes die zowel sierraad als 
gebruiksvoorwerp zijn. Vertrekkend van 
dit concept hebben internationale ont-
werpers hedendaagse versies van deze 
juwelen ontworpen en het resultaat is 
nog  tot 27 april  te bezichtigen. Klinkt al-
lesbehalve spannend? Het is een design-
museum, had u iets anders verwacht? 
Ook het werk van  Nedda El-Asmar , in 
België uitgeroepen tot ‘Designer van het 
jaar 2007’, en de internationaal gegeerde 
brilmonturen van  Th eo Design  worden 
er geëxposeerd. En dan heb je nog Tai-
wan. Naast ooit uit de VN te zijn gegooid, 
hebben die Taiwanezen ook nog eens 
een lange traditie van theeproductie.  De 
kleuren van Th ee. Th eecultuur in Tai-
wan , gaat in op die rijke, euh, theecultuur 
van dat land. Al deze exposities lopen 
eveneens nog  tot 27 april . 

 125 JAAR SPORT GENT 
 U hebt ze ongetwijfeld al opgemerkt, 

die blauwe spandoeken met een witte 

driehoek en daarin het getal 125. Het gaat 
hier om reclame voor de tentoonstelling 
over de  Koninklijke roeivereniging 
Sport Gent  die in 1883 werd opgericht. In 
het  Huis van Alijn  kunt u nog  tot 22 juni  
de geschiedenis van deze Gentse roeiver-
eniging gaan bekijken. Zo kunt u alles te 
weten komen over die ene keer dat deze 
dappere waterpeddelaars de Britten lik 
op stuk gaven en als eerste buitenlanders 
de Challenge Cup in Henley wonnen.  

 ERFGOED IN BENEDEN-CONGO 
 Op  19 maart  organiseert de  Afrika-

Vereniging , de  Universiteitsbiblio-
theek  en de  Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw  in de  Film-Plateau  een 
aantal  lezingen over Beneden-Congo . 
Immer leerrijk, want wat weet u over het 
stedelijk erfgoed ginds, de handelsbe-
trekkingen tussen de havensteden Ant-
werpen en Matadi of de sociaaldemogra-
fi sche geschiedenis van laatstgenoemde 
Congolese stad? Aansluitend wordt er 
nog een documentaire vertoond. Ka-
derend in hetzelfde thema, kan u  van 
19/03 tot 16/04  in de  Boekentoren  te-
recht voor de  tentoonstelling rond het 
erfgoed van Beneden-Congo . Een hele 
trits historische documenten wordt geëx-
poseerd, samen met een aantal foto’s van 
Magnumfotograaf  Carl De Keyzer . 

 HANDELSBEURS 
 De grootste klavierbelofte van de 

komende decennia komt naar de  Han-
delsbeurs . Althans, zo zegt de beschrij-
ving van het concert van  Alexei Volodin  
toch. Deze Russische pianist brengt op 
 18 maart  Haydn, Beethoven, Chopin en 
Prokofjew. Geheel anders is de muziek 
van  Joe Bonamasa  op  19 maart . Anders 
dan zijn naam doet vermoeden, gros-
siert de man niet in zwoele latin, maar in 
bluesrock.  John Scofi eld , vergezeld van 
zijn vaste Trio en een paar blazers zakken 
dan weer op  9 april  af naar Gent om een 
fl ink potje fusion jazz en funk te spelen. 
Interessant weetje: de man was ooit de 
gitarist van Miles Davis. Cultuurcheques 
gelden echter niet bij dit concert.  Pussy-
shit!  

 VLAAMSE OPERA 
  Dialogues des Carmélites   is opera 

van  Francis Poulenc  over het leven 
in een karmelietessenklooster tijdens 
de Franse Revolutie. Op  2, 5, 8, 11 en 
13 april  kunt u dit werk in een nieuwe 
productie in de  Vlaamse Opera  gaan 
bekijken. Vermeldenswaardig is vooral 
het einde, wanneer alle nonnetjes op het 
schavot belanden.  ¶   

 Surf en verblijd:  

http://design.museum.gent.be  

www.huisvanalijn.be  

www.avrug.be/beneden_congo.htm  

www.handelsbeurs.be  

www.vlaamseopera.be  

  NW  Na een poosje aanschuiven voor 
de zijingang van de Charlatan worden 
we het zaaltje achteraan het café bin-
nengeleid. Al gauw vult het rokerige 
vertrek zich met een horde muzieklief-
hebbers die ons tegen het lage podium 
aandrukken. Weinig later beklimt de 
meester zelve, die een baard van een 
aantal weken heeft laten staan, het po-
dium en nemen de bandleden de gita-
ren in de hand. 

 De sfeer is meteen gezet wanneer 
de eerste noten van het spookachtige 
 ‘Doing Something Right’  door de verster-
kers worden gejaagd. Ogenblikkelijk 
raakt de zaal in de ban van Mauro, die 

met zijn bezwerende gebaren, spasti-
sche danspasjes en een  buttload of cha-
risma  alle aandacht weet op te eisen. De 
sterkste nummers van de eerste lp van 
Th e Grooms,  ‘Black Europa’ , worden 
afgewisseld met nieuw materiaal en er 
passeert zelfs een nummer dat Mauro 
schreef voor het volgende album van 
 dEUS  de revue. Dit alles wordt uiterst 
strak gebracht, zonder al te veel tralala 
tussen de nummers door, en met volle-
dige overgave van de band. 

 Met  ‘Dance of the Grooms’  als afslui-
ter weet Mauro nog een laatste keer 
het publiek te trakteren op een duivels 
dansje, waarna we verzadigd terug 
huiswaarts keren met een belofte in 
het achterhoofd: “Het nieuwe album 
komt er… ooit”. En daar houden wij u 
aan, Mauro!  ¶  

MAURO & THE 
GROOMS 16/02

Foto door Charles Strijd
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Jan Blondeel
De afgelopen Oscars waren op zijn 

minst geen echt grote verrassing te noe-
men, maar de minst grote verrassing was 
de tweede Oscar voor de tot Ier genatura-
liseerde Brit Daniel Day-Lewis (voor zijn 
hoofdrol in ‘Th ere Will Be Blood’).

Meer dan twintig jaar reeds staat deze 
man op zowel onnavolgbare wijze als een-
zame hoogte te acteren. Tijd dus om zijn 
prachtcarrière eens onder de loep te ne-
men, waarbij we vooral even terugblikken 
op zijn eerste, iets minder bekende fi lms. 

Zijn eerste belangrijk personage (na 
een grote bijrol in ‘Bounty’ een jaar eer-
der) zou Day-Lewis spelen in ‘My Beau-
tiful Laundrette’ (Stephen Frears, 1985). 
In dit romantisch drama zette hij met 
veel gevoel Johnny neer, de –aanvankelijk- 
extreem-rechtse en onstuimige geliefde 
van de Pakistaan Omar, met wie hij later 
in de fi lm een wasserette openhoudt in 
Londen. 

Al snel zou blijken met wat voor een 
talent deze Londense acteur begenadigd 
is, want in ‘A Room With A View’, een fi lm 
van James Ivory die nog datzelfde jaar 
uitkwam, speelde hij Cecil Vyse, een on-
uitstaanbaar gemanierde, gereserveerde 
heer uit de Engelse upper class, waarmee 
Lucy Honeychurch (gespeeld door He-
lena Bonham Carter) verplicht in het 
huwelijk moet treden. 

Meteen viel op dat Daniel Day-Lewis 
erin geslaagd was op korte tijd twee totaal 

verschillende personages neer te zetten. 
Het zou de toon zetten voor de rest van 
zijn carrière: bij Day-Lewis beperken de 
tics zich tot zijn personages en sterven ze 
ook met hen.

Ondertussen werd duidelijk dat hij 
het principe ‘method-acting’ wel zéér 
letterlijk ter harte nam. Dit kwam tot een 
culminatiepunt in de biografi sche fi lm 
‘My Left Foot’ (Jim Sheridan, 1989). Hier 
speelde hij Christy Brown, de zwaar fy-
siek gehandicapte schrijver-schilder. 
Tot ergernis van zijn collegae weigerde 
Day-Lewis, zelfs nadat de scènes gescho-
ten waren, uit zijn rolstoel te komen en 
dwong hij hen om hem de hele dag te 
behandelen als een echte motorisch ge-
stoorde. Geschift of niet, het leverde hem 
wel zijn eerste Oscarbeeldje op.

In de jaren die volgden zou Daniel 
Day-Lewis onder andere een ‘native 
american’ spelen (in ‘Last of the Mohi-
cans’ uit 1992, regie Michael Mann), de 
Ier Gerry Conlon die valselijk beschul-
digd werd van een bomaanslag in Lon-
den (‘In the Name of the Father’ uit 1993, 
naar een waargebeurd verhaal, opnieuw 
geregisseerd door Jim Sheridan), Bill 
‘Th e Butcher’ Cutting, een bendeleider 
in het New York van 1863 (Gangs of New 
York, 2002, Martin Scorsese) en de rol 
waarvoor hij zijn laatste Oscar kreeg: die 
van de meedogenloze petroleumwinner 
Daniel Plainview. 

Laten we dus hopen dat we nog lang 

niet van de man verlost zijn en dat hij zijn 
pensioen nog enkele jaren uitstelt. ¶

  SD  Tasty aan de Hoogpoort is een hip 
etablissement met te veel licht en felle 
kleuren, met hippies achter de toog. 
Maar wat verwacht je van  tree-hugging  
vegetariërs? 

 Al een geluk dat de veggie-ham-
burgers die ze verkopen verdomd lek-
ker zijn én dat je ze kan meenemen. Je 
vraagt je af hoe ze hamburgers maken 
van bloemkool, hazelnoten of cham-
pignons maar ze doen het. Een mens 
wordt er op slag lyrisch van: sappig, 
met veel groenten en een  bitchin’  vi-
naigrette. En hetzelfde geldt voor hun 

slaatjes. Waterkers, rode biet, zonge-
droogde tomaatjes, andere ingrediën-
ten waarvan enkel volleerde veggies 
de naam kennen, en daarbij een lekker 
stukje feta of mozarella. 

 Niet naartoe gaan als je een alter-
natief zoekt voor een frituur, want een 
hamburger en soep of hamburger en 
slaatje (het menu) is eerder een vol-
waardige maaltijd dan fastfood. Je kan 
er ook smoothies en shakes kopen. 

 Een burger met een klein slaatje 
kost je 7 euro. Niet bijzonder goedkoop 
maar je krijgt er wel iets voor in de 
plaats.  ¶   

 Tasty, Hoogpoort 1 en Walpoortstraat 38, vlak 

aan de Vooruit. Eel de week open.  

UIT ETEN: TASTY

DANIEL DAY-LEWIS, RASACTEUR
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  Tristan Hoorelbeke, Jonas Vandroemme  
 Poker is de laatste jaren aan een opmer-

kelijke opmars bezig: vijf jaar geleden wist 
niemand nog wat poker precies was, tegen-
woordig heeft elke student wel al eens een 
paar euro verloren in een spelletje  Texas 
Hold’em . Sommigen maken er zelfs hun be-
roep van en verdienen meer dan hun boter-
ham met online pokeren. Geïntrigeerd door 
de wereld van  big bucks  en  royal fl ushes  ging 
Schamper op stap met  Sven , een student die 

zich full-time bezighoudt met pokeren en 
gokken. 

 “Gokken heeft mij altijd al geïntrigeerd. 
Toen ik klein was, probeerde ik het roulette-
spel te doorgronden om er geld mee te kun-
nen verdienen. Maar dat lukt natuurlijk niet. 
Enkele jaren geleden ontdekte ik online po-
ker, en daar kun je wel geld mee verdienen. 
Je speelt immers niet tegen het casino, maar 
tegen andere spelers. En die zijn meestal zo-
danig slecht dat je op lange termijn gemak-
kelijk winst kan maken.” 

 KLEINE VIS 
 Sven zit in zijn laatste jaar maar heeft 

beslist om zijn studies niet af te maken: “Ik 
doe gewoon wat ik graag doe en kijk niet te 
veel vooruit. Momenteel heb ik een vijfjaren-
plan: ik wil nog minstens vijf jaar doen wat 
ik nu doe en dan zie ik wel weer. Misschien 
iets zelfstandig oprichten of zo. Financieel 
gezien moet ik me momenteel toch geen 
zorgen maken.” Hoeveel schuift dat dan per 
maand, wou Schamper wel eens weten. “Al-
les onder de €2000 winst is een teleurstellen-
de maand”, antwoordt Sven zonder verpin-
ken. “En ik ben dan nog maar een kleine vis 
in vergelijking met de échte gokkers.”  Slik . 

 Voor zo’n bedragen wil Schamper ook wel 
eens leren pokeren en we vergezellen Sven en 
zijn vrienden naar een  freeroll  (een gratis po-

kertoernooi) in Antwerpen om de kneepjes 
van het vak te leren. Ook hier wordt nog eens 
duidelijk hoe populair poker onder jongeren 
wel is: een hele zaal vol met 100 pokerspelers 
en de meesten van hen zijn zeker niet ouder 
dan dertig. 

 Sven heeft er geen probleem mee om zich-
zelf een gokverslaafde te noemen: “Ik zou nu 
niet meer kunnen stoppen met gokken. Ben 
ik dan verslaafd? – Ja, natuurlijk. Maar ik doe 
het niet voor de kick. Dat is het probleem bij 
de meeste mensen: ze willen snel grote win-
sten maken en zetten dan ook te hoge be-
dragen in. Maar zo werkt het natuurlijk niet. 
Je moet klein beginnen en langzamerhand 
beter worden. Ik speel nu online nog altijd 
voor inzetten van $0,5 en $1, maar dan wel 
op zes tafels tegelijk. Op dat niveau zijn de 
spelers toch zodanig slecht dat dat perfect 
mogelijk is.” 

  Ben ik verslaafd? 

Ja, natuurlijk.  

 Het geluk zit Sven vandaag echter niet 
mee: in een  coin toss  (een spel waarbij een 
van de spelers al zijn chips inzet en beide 
spelers even veel kans hebben om te winnen) 
verliest hij de strijd om een plaats bij de laat-
ste tien. “Uiteraard is het zo dat geluk steeds 
een factor blijft bij poker. Iedereen heeft wel 
eens een hele avond slechte kaarten en daar 
moet je mee kunnen omgaan. Maar op lange 
termijn zal iedereen ongeveer dezelfde kaar-
ten krijgen en het is dan dat de goede spelers 
komen bovendrijven.” Zijn vriend  Frederik  
heeft meer geluk: hij mag plaatsnemen aan 
de  fi nal table  en neemt het op tegen de negen 
andere beste spelers van de avond. 

 ZERO TOLERANCE 
 Dat poker niet altijd gegarandeerde mon-

sterwinsten oplevert, bewijst het verhaal van 
 Steven : “Net als Sven ben ik begonnen met 
een  free bankroll  van €50 en al snel had ik 
daar €600 van gemaakt. Maar toen begon het 
fout te gaan: ik speelde voor te hoge inzet-
ten en verwaarloosde mijn studies. Je pokert 
nu eenmaal niet voor ‘maar’ een uurtje: als je 
pokert ben je meteen weg voor een paar uur. 

WAAROM STUDEREN ALS JE KAN POKEREN?
POKER NIEUWSTE RAGE ONDER STUDENTEN

Met lichtjes trillende 
vingers duwt Kim al 
zijn chips naar voren 
en kijkt Nightraver in 
de ogen: “All-in”! Hij 
toont zijn kaarten: poc-
ket Queens. Nightraver 
weet dat hij geen kans 
meer maakt en buigt 
deemoedig het hoofd.

  TH  Ook zin gekregen in een spelletje po-
ker? www.unibetfree.be/poker/school/ is 
een goed begin om de regels te leren. Op 
www.pokerstars.com of www.partypoker.
com kan je wat oefenen met speelgeld en 
daarna kan je op diezelfde sites gemakke-
lijk een account aanmaken om voor echt 
geld te spelen (maar dat heb je niet van 
ons!). 

 Sven geeft je alvast enkele tips die je ge-
garandeerd een pokerfortuin opleveren: 

 - Op www.yourpokercash.com kan je 
gratis een bankroll aanvragen van $50. 
Begin hiermee en speel enkel met het geld 
dat je hebt gewonnen.  

 - Wees steeds gedisciplineerd en speel 
niet wanneer je moe bent, wanneer de te-
genstand te sterk is of wanneer je aan het 
 steamen  bent. 

 - De meeste beginners spelen te veel 
hands. Folden is geen schande: een goede 
speler speelt minder dan een vijfde van 
zijn hands voor de  fl op . 

 - Het belangrijkste in poker is positie: 
als je als laatste moet bieden, heb je meer 
informatie dan de andere spelers. Gebruik 
die informatie om de juiste beslissingen te 
maken. 

 - Speel alleen in je  comfort zone . Speel je 
voor te lage inzetten, dan zul je niet gemo-
tiveerd genoeg zijn; speel je voor te hoge 
inzetten, dan zul je bang zijn om risico’s te 
nemen. In beide gevallen zul je geld verlie-
zen.  ¶  

POKERTIPS VOOR 
BEGINNERS
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Ik speelde al mijn geld weer kwijt en besloot 
toen om te stoppen met online poker.” 

 Volgens  Donald Van Rossem  van de 
Werkgroep Tegen Gokverslaving zal pas over 
enkele jaren duidelijk worden hoe groot de 
impact van de groeiende populariteit van 
poker eigenlijk is: “Het voornaamste pro-
bleem is dat de jeugd momenteel met poker 
opgroeit. Kinderen spelen op de speelplaats 
voor bedragen van €5. Het probleem is ook 
dat er absoluut geen duidelijke wetgeving 
bestaat rond pokertoernooien of online po-
ker.” 

  Marc Callu  van de Kansspelcommissie 
erkent het probleem: “Ik zeg al 6 jaar dat er 

een nieuwe wet moet komen. De oude wet-
geving dateert van 1999 en is hopeloos ver-
ouderd. Maar laten we duidelijk zijn: poker 
is en blijft een kansspel en is dus illegaal.” 
Studenten die thuis voor enkele euro’s spe-
len hoeven echter nog niet meteen te vrezen 
voor een brutale politie-inval: “In theorie 
voeren we een zero-tolerance beleid, maar 
in de praktijk is het uiteraard zo dat we ons 
vooral concentreren op spelen waar fraudu-
leuze praktijken zoals witwasserij bij komen 
kijken. Vorige week zijn we nog binnenge-
vallen in een café aan het stadion van K.A.A. 
Gent waar een pokertoernooi werd georga-
niseerd door de uitbater. De straff en lopen 

van boetes van €100 tot €100.000 en gevan-
genisstraff en van 6 maand tot 5 jaar.” 

 Ervaren spelers zoals Sven lachen eens 
goed met dergelijke dreigementen: “Wij spe-
len toch vooral online en die sites opereren 
meestal vanuit kleine landjes, dus daar is 
sowieso weinig tegen te beginnen.” Als het 
aan Callu ligt, komt daar snel verandering 
in: “Wij willen een soort kwaliteitslabel cre-
eren voor sites die gegarandeerd veilig zijn. 
Samen met een reclameverbod moet dat er-
voor zorgen dat de mensen die online spelen 
de illegale sites links laten liggen.” Hoe Callu 
dat als klein Belgenlandje wil klaarspelen en 
hoe hij dat wil rijmen met het nultoleran-
tiebeleid op het vlak van  live  pokerspelen is 
echter niet helemaal duidelijk. 

 Van Rossem pleit dan ook voor een ge-
doogbeleid waarbij pokertoernooien worden 
toegelaten mits ze op voorhand worden aan-
gevraagd en er voor maximum €10 wordt ge-
speeld. Momenteel wordt er aan een nieuwe 
wet gewerkt, maar in het huidige politieke 
klimaat zou het wel eens een tijdje kunnen 
duren voor die er ook werkelijk komt. Het zal 
pokerspelers waarschijnlijk een zorg zijn. 

 JAMES BOND IN PRAAG 
 Aan de  fi nal table  heeft Frederik onder-

tussen wat last van de zenuwen: hij speelt  ul-
tratight  en durft in geen enkel spelletje grote 
inzetten te doen. Op die manier is hij erin 
geslaagd om een paar eliminaties te overle-
ven, maar na een uur of twee wordt hij uit-
eindelijk toch uit het toernooi gekegeld op 
een zesde plaats. Niet slecht, maar de echte 
prijzen worden op het einde uitgedeeld: een 
pokertafel, een citytrip naar Praag en een 
toegangsticket voor een €1000 pokertoer-
nooi. 

 Voor de rest is zo’n pokertoernooi overi-
gens maar een saaie bedoening: enkel een 
arrogante Nederlander (wie anders?) laat 
zich af en toe verleiden tot wat  trash talk , 
maar ook hij vliegt er uiteindelijk als voor-
laatste uit. De twee overblijvende spelers 
zijn dan ook geen doetjes: net als Sven hou-
den ze zich full-time bezig met online poker 
en voor hen is dit toernooi niet meer dan een 
fi jn tussendoortje. Ene  Kim  uit Gent mag 
zich uiteindelijk de winnaar van het  9lives  
pokertoernooi noemen. Een beetje bedeesd 
gaat hij op de foto met zijn gloednieuwe po-
kertafel: hij kan zich verheugen op een week-
endje  Daniel Craig  spelen in Praag. 

  De namen van de geïnterviewde pokerspe-
lers werden gewijzigd.   ¶  

Foto door Tristan
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  Hans Demeyer  
 ‘De speaker werkt soms niet, soms wel. 

Hetzelfde geldt voor de deur. Af en toe wer-
ken ze beide, maar evengoed kan er niks 
werken. Een wispelturige deur is het.’ Of hoe 
de realiteit de fi ctie soms overtreft. Yves Pe-
try, vader van vier onwispelturige romans, 
hoort bij een generatie Vlaamse schrijvers 
die de ernst terug in de Vlaamse literatuur 
probeert te brengen. ‘De Vlaamse literatuur 
van de jaren ’90 was nogal vrijblijvend. Niets 
werd echt ernstig genomen, en men stond 
zowat overal vrolijk boven. Die tijd lijkt nu 
toch ietwat voorbij.’ Petry onderzoekt via 
zijn personages existentiële vragen over 
liefde, seksualiteit, het hogere, God en geluk. 
Maar door de vele tegenstellingen die deze 
waarden oproepen, komen veel van zijn 
anti-helden eerder in een spiraal van verval 
dan dat ze hun doel kunnen bereiken.  

 Kunnen deze waarden enkel als tegenstellin-
gen gevat worden? 

 Als schrijver vind ik toch van wel. Dat is 
één van de redenen waarom ik een roman 
schrijf. Terwijl je in een essay altijd tot een 
zekere oplossing moet komen, kun je in een 
roman de chaos en dubbelzinnigheid ver-
werken zonder enige vorm van uitkomst. In 
een roman kunnen  tegenstrijdigheden voor 
altijd naast elkaar bestaan. Maar juist door-
dat die confl icten in verschillende perso-
nages kunnen worden uitgesplitst, kunnen 
ze ook verhelderd worden. Zonder daarom 
noodzakelijk een oplossing aan te bieden. 

 Is er dan een oplossing? 

 Nee, ik denk het niet. Als je in het graf 
ligt wel, maar zolang er leven is, geraakt het 
confl ict niet opgelost bij mensen met enor-
me tegenstrijdigheden. Ik denk trouwens 
ook niet dat er andere zijn  (lacht) . Mensen 
pretenderen wel een harmonieus leven te 
hebben, maar ik denk niet dat het echt be-

staat. En als dat al zo mocht zijn, interes-
seert het mij niet. 

 Ik denk trouwens ook niet dat het de 
taak van de literatuur is om oplossingen 
te bieden. Wat het wel kan doen is om die 
problemen interessant te blijven maken. 
Mooie taal, en daarmee bedoel ik niet 
schoonschrijverij, maar krachtige taal, kan 
zulke problemen warm houden, interessant 
maken en een rechtvaardiging geven. Ik, als-
ook sommige van mijn collega’s, proberen 
met onze romans te zeggen dat je een pro-
bleem mag hebben, en dat je geen zeurpiet 
bent als dat zo is. Dit in tegenstelling tot de 
maatschappij waar nu het credo regeert van 
‘ge moet over niks problemen maken, alles 
kan, alles mag, doe maar op’. Maar dat lost 
niets op. Eerder zorgt het voor een banalise-
ring van de problemen van de mensen. Li-
teratuur kan die problemen geldig maken, 
terwijl de al te banale en al te onverschillige 
consumptiemaatschappij ze voor onnodig 
en ongewenst verklaart, zonder ze daarmee 
uit de weg te ruimen. 

 We leven nu in een soort tijdperk van 
individualisten, maar het individu bestaat 
eigenlijk niet. Een individualist is een soort 
mens die geacht wordt te produceren en te 
consumeren via de huidige economische 
machinerie en daarvan te genieten en ook 
het recht heeft om daarvan te genieten. 
Maar het echte individu is eigenlijk iets he-
lemaal anders. Het is iets veel complexers, 
kwetsbaarders. Het is iets wat nauwelijks 
bestaat, en dat gesticht moet worden. En 
ik vind dat literatuur het individu sticht en 
bijstaat zoals weinig andere instituten dat 
tegenwoordig doen. 

 Wat dan met de andere kunsten? 

 Sommige andere kunsten zullen dat ook 
wel doen, maar dan toch niet de commer-
ciële fi lms waar de meeste mensen naartoe 
gaan. Als je zo’n doorsnee Hollywoodfi lm 
ziet, blijf je even eenzaam, denk ik. Je wordt 
niet echt aangemaand, niet echt toegespro-
ken. Ik vind ook dat literatuur, en zeker de 
roman, daar nog net dat ietsje verder in kan 

gaan. Nog net dat ietsje beter de complexi-
teit kan bevatten. 

 Omdat er een intiemere band is, omdat je 
aangesproken lijkt te worden? 

 Ja, en het fatsoenlijk lezen van een roman 
duurt toch wel een aantal uren. Welke ande-
re kunst vraagt uren van zijn consument? 

 FABEL EN REALISME 
 Petry’s eerst twee romans ( Het jaar van de 

man  en  Gods eigen muziek ) worden geken-
merkt door een meer fabelachtige soort van 
vertellen. Het confl ict situeert zich tussen 
allegorische personages die bijvoorbeeld 
elk een vorm van liefde voorstaan. Sinds  De 
Laatste Woorden van Leo Wekeman  (2003) 
krijgen we een lichte verschuiving richting 
realisme. Iets wat in  De Achterblijver  (2006) 
enkel versterkt wordt. De confl icten bevin-
den zich nu meer in de personages, er zijn 
meer verhaallijnen, en we krijgen voor het 
eerst verwijzingen naar iets als ‘Brussel’. 

 Waarom die verschuiving? 

 (denkt lang na) Ja, ik vind het moeilijk 
om dat te duiden. Begin ik meer rekening te 
houden met een publiek? Wil ik hogere ver-
koopcijfers? Misschien. Maar dat kan niet 
het enige zijn. Vroeger zou ik rapper weg-
lopen als het eventjes niet ging, terwijl ik 
nu geduldiger ben. Ik werk ook harder dan 
vroeger. Ik merk dus bij mezelf een toegeno-
men métier, waardoor er meer in zo’n boek 
kan, en dus ook meer realiteit. Maar de ver-
beelding blijft natuurlijk het belangrijkst. Ik 
heb een hekel aan boeken die bestaan uit 
herkauwd krantenpapier, zoals er nu heel 
wat worden gepubliceerd, en waaruit blijkt 
dat de schrijver zich hoofdzakelijk door de 
media heeft laten vertellen wat hij belang-
rijk en relevant moet vinden. Tegenwoordig 
is het erg in de mode om een roman te be-
oordelen op zijn zogenaamde actualiteits-
waarde. Maar de romancier is geen journa-
list, de roman is een métier apart. Via dat 
métier kun je de actualiteit op een verbeel-
dingsvolle manier verwerken in een roman. 
En métier kan enkel groeien uit ervaring. Ik 

NEUS SNUITEN EN HOESTEN 
BIJ YVES PETRY: ‘LITERATUUR 
STAAT DE MENSEN BIJ.’

In het hartje van Brus-
sel, tussen de pitabars 
en de souvenirshops, 
opent Yves Petry (1967) 
de voordeur om een 
druipneus en een ir-
ritante kuch binnen te 
laten.
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heb dus geleerd om rustiger te zijn, om de 
verbeelding aan het werk te zetten. Vroeger 
was ik veel meer aangewezen op inspiratie 
en ging ik bij momenten van niet-inspiratie 
meteen beginnen te wanhopen. 

 HOOGMOED? 
 Uw personages zijn op zoek naar een wezen, 
maar ook naar een transformatie. Daarnaast 

willen sommigen ook nog eens de opname in 
het hogere. Willen ze niet te veel? 

 Goh, een roman is natuurlijk een artifi -
ciële constructie en niet het echte leven. Er 
moet dus iets uitgelokt worden, anders zou 
het maar saai worden. Ik creëer eerst een 
personage, waar vaak iets van mezelf in zit, 
maar dan verhevigd, gedramatiseerd. Dat 
hoofdpersonage lokt dan reacties uit bij me-
zelf, en bij de andere personages. Dat zorgt 
er dan voor dat er iets als een roman rond 

dat hoofdpersonage ontstaat. Zijn die perso-
nages nu navolgenswaardig? Nee, maar een 
roman heeft dan ook niet de pretentie een 
handboek voor het leven te zijn. 

 “Ze zijn betere fi cties dan onszelf”, schreef u 
eens. 

 Ze zijn interessantere fi cties dan onszelf, 
ja. Heviger en misschien ook wel wat eenzij-
diger. Maar als ik wil genieten van beteke-
nisvolle taal zal ik in het algemeen rapper 
kiezen voor een roman, dan om te luisteren 
naar een levend persoon. 

 En welke romans zijn dat dan? 

 Ja, zeer verscheiden allemaal. Schrijvers 
met een groot gevoel voor humor, hoewel 
daar uitzonderingen op zijn. Ik denk wel niet 
dat ik graag boeken lees van schrijvers die 
zich er niet heel erg van bewust zijn dat de 
bestaansreden van elke roman de stijl is. Dus 
niet zozeer het psychologische, of laat staan 
de journalistieke inhoud van een boek. 

 Zelf hanteert u een vrij vlot leesbare stijl.  

 Ja? Ik ken nochtans mensen die zwaar 
klagen over mijn veel te lange zinnen en wat 
voor een enorme moeite het is om daar door 
te geraken. Maar ik vind dat zo’n langere 
constructie wel eens mag. Bij de schrijvers 
die ik graag lees, gebeurt het ook dat ik eens 
een zin moet hernemen. Dat ik die tweemaal 
moet lezen om dan te merken dat die zin er 
echt wel staat. Ik hou wel van zulke vertra-
gingen. Ik vind literatuur toch ook wel een 
kunstvorm hoor, en toch meer dan een com-
mercieel product. En voor die kunstvorm 
moet je ook maar gevoelig zijn. Mensen 
zonder enig muzikaal gevoel zullen nooit 
houden van muziek. Zelfs niet van het aller-
beste. Dat zit in hun hersenen en ik verwijt 
dat die mensen ook niet. Maar literatuur kan 
dan ook maar gesmaakt worden door men-
sen met een echt gevoel voor de artistieke 
aspecten van taal, voor stijl, voor ritme, voor 
de magie van metaforen. Mensen die deze 
gevoeligheid niet bezitten moeten zich maar 
onthouden van meningen over literatuur.  

 Bent u dan pro of contra een boekenprogram-
ma op televisie? 

 Goh, ja. Ik ben daar wel voor. Veel hangt 
natuurlijk af van de maker en de presentator, 
maar ik zie daarvoor niet meteen een kan-
didaat. 

 U misschien? 

 Ik? Nee, ik ben veel te egocentrisch om 
andere schrijvers voor het voetlicht te bren-
gen. (lacht)  ¶  

Foto door Laure
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Maarten Hanssens, Ruben De Winne, 
David De Pue, Willem Wybo, Ine De Jonge, 
Nils Wandels, Simon Leenknegt

 Maar aangezien ook elk blad als ‘een’ an-
der zo’n albumtop afl evert, presenteren wij 
onze lezers een lijst die hoofdzakelijk ver-
meldt wat de anderen nalieten te vermelden. 
Een top die de zelfi ngenomenheid van zijn 
samenstellers weerspiegelt, maar die niet-
temin enkel kwaliteit als maatstaf hanteert. 
Heden: deel twee. 

  40. Public Enemy – Fear Of A Black 
Planet (1990)  

 ‘Fear Of A Black Planet’ is één van de 
twee platen waarmee Public Enemy eind ja-
ren tachtig de wereld een geweten schopte. 
Op keiharde en funky aandoende oldschool 
beats, hier en daar versierd met wat sexy ar-
rangementen, rappen Chuck D en Flava Flav 
over allerhande  hot issues . Over seksisme in 
de zwarte gemeenschap (‘Revelutionary Ge-
neration’), over racisme in de Amerikaanse 
media (‘Burn Hollywood, Burn’) of over de 
aversie van veel Amerikanen tegenover in-
terraciale relaties (‘Fear Of A Black Planet’). 
De  rhymes  zijn altijd raak en  to-the-point , 
steeds vol vuur gerapt en nooit maken de he-
ren zich schuldig aan gratuit gangsta-gedoe. 
Een plaat uit de duizenden die stamt uit een 
tijd dat hiphop nog iets betekende. 

  39. Arcade Fire – Funeral (2004)  
  Husband  en  wife  in één band. Niemand 

die na ‘Let It Be’ nog durfde te vermoeden 
dat deze formule in de 21ste eeuw voor een 
dermate frisse wind in het popwereldje zou 
zorgen. Butler en Chassagne bezorgen de  

muziekliefhebber met ‘Funeral’ niet enkel 
een staaltje artwork met de grote A, maar 
bovenal een plaat die het experiment kop-
pelt aan het speelse en het symfonische aan 
de melancholie. Deze Canadese band scho-
telt op zijn debuut de luisteraar bepaald 
geen gemakkelijk luistervoer voor. Slechts 
stukje bij beetje geeft deze diamant zijn 
ware glinsteringen prijs. Maar de inspanning 
loont zwaar de moeite, geloof ons. 

  38. PJ Harvey – Is Th is Desire? (1998)  
 PJ Harvey’s complete oeuvre is een sterk 

geheel. Op ‘Is Th is Desire?’ komen verschil-
lende stijlen van PJ aan bod, wat de plaat 
tot een uitschieter maakt. Het album is ijl 
maar toch beklijvend, grijpt je ruggenwervel 
per ruggenwervel bij je nekvel, is ingetogen 
maar bij momenten toch witheet, bezweert 
en betovert. De plaat gaat over hoeren en ho-
moseksualiteit, over verscheidene vrouwen, 
en vooral: verlangen. Onderdrukte gevoelens 
die sudderen tot ze openbarsten, zo klinkt ‘Is 
Th is Desire?’. Het album geeft geen verkla-
ringen, wel een bevreemdende sfeer en laat 
de luisteraar vooral met veel vragen achter. 

  37. R.E.M – Murmur (1983)  
 Wie R.E.M. zegt, denkt er meestal ‘Out 

Of Time’ en ‘Automatic For Th e People’ bij. 
Wat velen vergeten of niet weten, is dat er 
een lange kiemperiode aan deze onbetwiste 
classics voorafging. Midden jaren tachtig 
hadden de Amerikanen uit Athens nog lang 
niet de sterrenstatus die ze vandaag op hun 
revers mogen spelden. In die tijd getuigden 
R.E.M.‘s muzikale escapades van een moei-
lijk te evenaren springerig enthousiasme, op 

toon gezet in een janglepop van de loepzui-
vere soort. Tussen het quasi-hyperkinetische 
gehuppel door heb je toch nog even tijd om 
uit te blazen bij ‘Talk About Th e Passion’ en 
‘Perfect Circle’: ingetogen nummers die het 
zweet van de voorhoofden blazen.  

  36. Th e Triffi  ds – Born Sandy Devotio-
nal (1986)  

 Wijlen David McComb, zanger van Th e 
Triffi  ds, verwoordt de stem van zij die de 
troef der liefde verspeeld hebben. Zo hoopt 
een vereenzaamde man in opener ‘Sea Birds’ 
verslonden te worden door een horde meeu-
wen. ‘Lonely Stretch’ lijkt dé soundtrack bij 
een passionele moord, terwijl vrouwlief er 
in ‘Wide Open Road’ met een andere man 
vandoor is. Niet enkel worden de grote 
emoties subliem verwoord op deze plaat, ze 
zijn daarenboven op meesterlijke wijze ver-
klankt. De muziek wortelt in de New Wave, 
maar dan verrijkt met sfeerscheppende ar-
rangementen. 

  35. Chemical Brothers – Surrender 
(1999)  

 Het zijn kneuzen die beweren dat ar-
tiesten die zich hoofdzakelijk beroepen op 
‘elektronisch gebliep’ enkel in dansketen een 
draaibeurt kunnen versieren. Op ‘Surrender’ 
tonen Tom en Ed aan dat beats een ruimer, 
veel ruimer bereik hebben dan dat. Bewijs: 
een tussen ‘chilly’ en opzwepend ‘Let Fore-
ver Be’, waaraan Noel Gallagher zijn vocalen 
leende en het nummer van een Beatlesque 
drumloop voorzag. In zijn geheel maakt de 
plaat dan weer de kleinste zenuwuiteinden 
wakker en zorgt de menselijke toets die de 

SCHAMPERS 'DE LEEMTE VULLENDE' ALBUMTOP50
Schamper is een blad als geen ander. En omdat bladen als geen ander nu 
eenmaal op een gegeven moment een pop- en rockalbumtop publiceren: voilà. 
Vois-là.

OMDAT LEEMTES GEVULD MOETEN WORDEN
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broertjes aan hun beats toevoe-
gen voor een uitermate fi jne 
luisterervaring. 

  34. Th e Doors – Waiting For 
Th e Sun (1968)  

 Jaren ’60. De jaren waarin het 
triumviraat seks, drugs en rock-
’n-roll het levenslicht zag. Tegen 
deze achtergrond fi gureert Jim 
Morisson. Op het eerste zicht 
was Morisson niet meer dan een 
stereotype, maar men vergeet 
wel eens dat deze jongeman te-
vens dichter, levenskunstenaar 
en drager van een uitgebreide 
culturele bagage was, bewijze 
de herkomst van zijn bands 
naam: ‘Th e Doors of Perception’, 
de ‘ode aan het hallucinogeen’-
novelle van Huxley. ‘Waiting For 
Th e Sun’ bevat tekstueel de toen 
gangbare Vietnamkritiek, maar 
evenzeer (en bovenal) laten de 
lyrics je kennismaken met de 
vreemde wereld die Morisson 
gestalte wenste te geven (“I am 
the Lizard King, I can do any-
thing”). 

  33. Amon Tobin – Bricolage 
(1997)  

 De titel dekt de lading. Een 
bricolage is een knutselwerk 
en in dit geval is het er eentje 
van jazzsamples, hip hop en 
drum’n’bass. Zo  beschreven lijkt 
het op een warboel van genres, 
maar de subtiel evoluerende  sus-
pense  zorgt voor een geheel dat 
luistert als een echt album. Een 
minutieuze productie verenigt 
nerveuze percussie, wilde saxo-
foons en vette grooves. Bricolage 
begint downtempo en bouwt de 
spanning op meesterlijke wijze 
op totdat deze intense hoogten 
bereikt. Amon Tobin slaagt er op 
zijn debuut uit 1997 als geen an-
der in om elektronische muziek 
zo fi lmisch te doen klinken. 

  32. Th e Strokes – Is Th is It? 
(2001)  

 Met hun debuut deelden 
Th e Strokes een mokerslag uit 
richting het wansmakelijke nu-
metalgedruis dat eind jaren ’90 
heerste. Het plaatje klopt, en 
het kan ons eerlijk gezegd geen 
reet schelen of de leren jekkers, 
skinny jeans en uitgebalanceer-
de looks onder de bandleden 
al dan niet deel uitmaken van 
een groot Platenfi rmaPlan. Met 
melodieën waar het gros van de 
songwriters nog niet van durft 
te dromen, uit de jaren zeventig 
geïmporteerde (en opgepoetste) 
gitaarlicks en een strakheid die 
een opwindmetronoom met 
vroegtijdig pensioen stuurt, stel-
len Th e Strokes een duidelijk 

antwoord. Wat het is? — Dit is 
rock-‘n-roll. 

  31. Bruce Springsteen – 
Darkness On Th e Edge Of 
Town (1978)  

 Met ‘Born To Run’ trad Spring-
steen op de voorgrond als een 
van de grootste Amerikaanse 
songwriters sinds Dylan én deed 
hij een greep naar het sterren-
dom. Niemand had echter kun-
nen voorspellen dat de opvolger 
kwalitatief nog sterker uit de 
hoek zou komen. ‘Darkness On 
Th e Edge’ schetst de volwassen-
wording van Th e Boss als song-
writer en staat vrijwel bol van de 
klassiekers. Springsteen zingt de 
ziel uit zijn lijf en geeft elke song 
een ongekende geloofwaardig-

heid, waardoor kippenvelmo-
menten elkaar in razend tempo 
opvolgen. Het resultaat is een 
eerlijke, ingetogen en sterk au-
tobiografi sch getinte plaat die je 
vanaf de eerste noten bij de keel 
grijpt en niet meer loslaat.  ¶  

    Vijf episodes lang beklimmen we de acade-
mische ladder, tot de rector toe. Een UGent’er 
vertelt ons over zijn/haar favoriete plaat die bij 
de traditionele lijsten (meestal) over het hoofd 
wordt gezien. Deze editie:  Hans Pijpelink , de 
man die lijkt te wonen in de Th erminal en de 
bonkige studentenbeheerder van de UGent. 

 “  Rammstein  zien we eigenlijk nooit opdui-
ken in dergelijke lijsten. Misschien is dat omdat 
het geen mainstream is.”  

 Is de Velvet Underground dan niet iétsje minder 
mainstream nog dan Rammstein? – Toch halen zij 
steeds vlot de top5 in albumlijsten met hun ba-
naanalbum.  

 “Ik denk dat dat komt omdat het altijd de-
zelfde groep is die die lijsten samenstellen. Zij 
kennen dat album wel, maar de rest niet. Maar 
om terug te komen op Rammstein, daar zit een 
zekere kracht in, een passie, een ‘takaa!’. Met 

hun debuutalbum  ‘Herzeleid’  zijn ze ook in ze-
kere zin pioniers geweest door het elektronische 
te vermengen met metal. Live is de band mis-
schien niet altijd muzikaal even sterk, maar de 
show is werkelijk perfect en dat vind ik minstens 
even belangrijk.”  ¶  

DE KEUZE VAN...
RAMMSTEIN - HERZELEID
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liegende    reporter
  Roeland Termote  

 Commotie aan de ingangsboog van de 
Universitaire Ranch in Merelbeke dinsdag-
ochtend. Persmuskieten en wetenschaps-
gekken struikelen over elkaar heen op een 
drassig lapje provincie. Even tevoren is be-
kend geraakt dat de Faculteit Diergenees-
kunde voor de eerste keer in haar geschie-
denis een ziek beest zou genezen hebben. 
Dankzij een lek binnen de faculteit is de 
sensationele vlam in de digitale pan gesla-
gen. Het wereldwijde web kraait — voorba-
rig? — verrukt mee. Decaan Boutros-Ghali 
komt met forse passen aangebeend. “Ten 
eerste wil ik benadrukken dat ik het betreur 
dat ik u dit nieuws niet meer als primeur 
kan meegeven.” Zijn stem slaat over. Van 
opwinding? 

 Al gauw volgt de bevestiging. Het gaat om 
een zeven maanden oud kalf, Ubi genaamd, 
dat reeds geruime tijd geplaagd werd door 
een hardnekkige loopneus. Die zou mooi 
opgedroogd zijn door de introductie van 
een opzienbarende nieuwe therapie met 
neusdruppels. Professor Rosenbaum, be-
handelend dierenarts, licht toe: “Eén van 
onze studenten had een fl acon Vicks neus-
spray, bestemd voor eigen gebruik, laten 
rondslingeren in Ubi’s box. Het leergierige 

en snuifgrage kalf heeft het fl esje opgen-
wrikt en zijn neus in de inhoud gedoopt. De 
symptomen namen ‘s anderendaags reeds 
af. In de stafvergadering hebben we dan, na 
rijp beraad, beslist om een behandeling met 
deze medicatie in te stellen. Met succes.” 
Internationale erkenning, een resem top-
publicaties en de Merelbeekse veterinairen 
in een pioniersrol: daar heerst ongetwijfeld 
een jubelstemming? Niet helemaal. De fa-

culteitskardinalen, gealarmeerd door het 
succes van nieuwlichter Rosenbaum, roe-
ren zich. 

 Professor Vanoversteen, een wereldau-
toriteit op het gebied van modder- en uri-
netherapie, reageert zichtbaar gepikeerd: 
“Sinds jaar en dag smeer ik boerderijdie-
ren in met menselijk afval en andere troep. 
Moet ik nu plots een U-bocht maken omdat 
die parvenu wat meeval heeft gehad met 
een fl esje neusdruppels?” In de studenten-
homes en langs de facultaire dreven lijkt 
het onderwerp echter niet te leven. Een 
gans getuigt: “Ja, iedereen heeft er wel over 
gehoord. Maar ach, morgen vinden ze weer 
iets anders zeker.” 

 Ubi het kalf heeft ondertussen andere 
zorgen. Het voorspoedige herstel van zijn 
reukorgaan wordt gecompromitteerd door 
een infectie met mond-en klauwzeer, die 
hij van een bevriend rund zou gekregen 
hebben. De prognose is ongunstig en men 
kan zich afvragen of hij wel in goeie handen 
verkeert. Ubi lijkt slachtrijp en Marc Bracke, 
hoofd van de Dienst Studentenvoorzienin-
gen, zou nu reeds in een bittere strijd met 
de gezondheids-en voedselinspectie ver-
wikkeld zijn om de zeggenschap over het 
kadaver. “Dat kalf was reeds besproken. Het 
was namelijk één van de kwaliteitsrunderen 
bestemd voor de Brug-burgers, volgens mijn 
administratie. Ik zal niet toestaan dat er 
zich een hamburgertekort voordoet omdat 
die mierenneukers van de voedselinspectie 
dwarsliggen. U kan me daar op citeren!”, al-
dus Bracke.  ¶  

  WW  De mama van Bram Bombeek, de 
grapjas die één of ander statement wou 
maken door zich met een Hitlersnor en 
een racistisch tekstje te presenteren voor 
de stuververkiezing, is naar verluidt bij-
zonder boos.  “Zo hebben wij onze zoon 
niet opgevoed,” beweert ze, “wij zijn altijd 
al brave christenen geweest en hebben ge-
probeerd hem respect voor de medemen-
sen –  alle  medemensen, wil ik benadruk-
ken, zelfs negers, joden en homo’s – bij te 
brengen. Wij zijn dan ook diep geschokt 
dat hij ons een dergelijke toer lapt. Het is 
niet omdat bepaalde minderheidsgroe-
pen – en hierbij noem ik geen namen – in 
onze perceptie minder intelligent lijken, 
dat zij daarom minder mens zijn en zo-
maar vergast zouden mogen worden. Wij 
willen ons dan ook distantiëren van de 

standpunten van onze zoon en zullen hem 
op gepaste wijze straff en. Een maand geen 
computer lijkt ons aangewezen.” 

 Bram Bombeek zelf wou, hoewel in 
volle verkiezingsstrijd, toch enige tijd 
vrijmaken voor een reactie: “Mijn ouders 
hebben mij niets te zeggen,  fuck them ! Ik 
ben 18 jaar en groot genoeg om te verkon-
digen wat ik zelf wil. Ik heb net als iedere 
burger van dit land het recht mijn mening 
van zo veel daken te schreeuwen als ik wil 
– en in mijn geval zijn dat behoorlijk wat 
daken, moet ik toegeven – dus als ik goes-
ting heb om negers te kleineren, dan doe 
ik dat. En een maand geen computer, wat 
kan mij dat schelen? Sedert enkele jaren 
controleert mijn papa toch mijn browser-
geschiedenis.”  ¶  

MAMA BRAM BOMBEEK 
BIJZONDER BOOS

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE GENEEST DIER



www.schamper.be SCHAMPER 461          29

UGENTSATIRE

H
ET

 V
OL

KSchamper laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest amusante 
quotes weg van de verschillende studentenfora.

  AF  Al vijftien jaar staat zij geen inter-
views meer toe, maar vandaag treedt ze 
speciaal voor Schamper uit haar ivoren 
toren. Gerda Vermeire, Vlaams succes-
auteur, internationaal bestseller én be-
zieler van de ‘origineel oreren’ techniek 
spreekt.  

 Gerda’s artistieke lijdensweg leest 
als een typische kunstenaarsbiografi e. 
Bescheiden komaf, rustige universitai-
re loopbaan en uitgevers die haar niet 
begrepen. “Mijn eerste roman kreeg ik 
maar niet verkocht. Telkenmale werd ik 
teruggestuurd met de boodschap dat het 
té vernieuwend was, dat ik té ver ging in 
mijn kritische bepeinzingen. Eén uitgever 
zei zelfs ronduit dat het pseudo-intellec-
tuele drab was, waar enkel – en ik citeer 
– ‘mongolen en West-Vlamingen in zou-
den trappen.’ ( schamper ) Bij deze heb ik 
hém lik op stuk gegeven, niet? Die mens 
zit nu zonder werk, en ik  schijt  geld.” 

 Dat het niet van een leien dakje ging, 
heeft Gerda nooit gestopt. Zij is de bezie-
ler van de vernieuwende literaire stro-
ming van het ‘origineel oreren’. Wat be-

gon als een praatgroep onder vrienden, is 
een revolutie der romans geworden. “De 
techniek achter origineel oreren? Heel 
simpel: zeg  foert  tegen alles wat je kent, 
en sla aan het denken. Sta stil bij alles dat 
je ziet, en probeer dat onder woorden te 
brengen. Vergeet stijl, puntigheid of sa-
menhang, dat zijn de ketenen van  la Li-
terature Ancienne .” 

 De nieuwste roman van Gerda Ver-
meire, ‘Een hoge trap’, is verkrijgbaar in 
de goede boekenzaak, en kost 15,50 euro. 
Schamper kreeg alvast een extract om te 
publiceren.  ¶  

  AF  “Laatst stond ik voor m’n trap. Da-
gelijks loop ik er voorbij, op en af, en nooit 
tevoren was het me opgevallen. Het was 
gewoon een van die dagen. Alles verbaast, 
en dus verbaast een trap ook. Wat was 
die trap hoog. Niet zozeer de hoogte was 
frappant, eerder de kunstmatigheid van 
die hoogte. Immers, de hoogte deed den-
ken aan het verleden. De vloer waar ooit 
geen trap op stond. Het eerste verdiep 
nog maar een concept in het achterhoofd 

van een architect die nog geboren diende 
te worden. En dan vroeg ik me af: wat is 
dat eigenlijk, een trap? Is het enkel iets 
dat verdiepingen verbindt, of verbindt het 
meer? Verbindt het de levens van de oer-
mensen die ooit op dit stukje rondliepen 
en mijn leven? Of is een trap de mense-
lijke expressie van een dierlijke nood tot 
vooruitgang? (…)” 

 Uit: Gerda Vermeire, Een hoge trap, 
Ugo, 2008, 212 p.  ¶  

SUCCESSCHRIJVER SLAAT TERUG

  Jonas Vandroemme  
 Vorige Schamper kostelijk gelachen 

met burgies, dus ik was van plan dat 
deze week vooral niet te doen. Maar 
toen was daar de burgie  Bart Bogaerts . 
Er is nogal wat te doen geweest om zijn 
Youtube-fi lmpje (http://nl.youtube.com/
watch?v=cwXS1vlTzFc) waarin Scham-
per te kakken wordt gezet aan de hand 
van een scène uit  Der Untergang . Nou, hij 
erkent tenminste z’n eigen bronnen, en 
je moet het ‘m ook meegeven: uitstekend 
gebruik gemaakt van de desinteresse van 
de gemiddelde student, die Bart. De re-
actie van  EvelineDeValck  zegt genoeg: 
“Wauw Bart! Zelden zo gelachen met een 
fi lmpje op Youtube, en dat wil toch wat 
zeggen ;-) Ik weet zeker dat je verkozen 
wordt!” Het tragische aan deze quote is 
dat veel studenten waarschijnlijk hetzelf-
de peutersyllogisme zullen volgen: in de 
raad van bestuur zitten grappige mensen, 
Bart Bogaerts is keigrappig. Etc.  Wauw 
Bart!   

 Bij het fi lmpje hoort ook de volgende 

noot: “De opzet van dit fi lmpje is satire. 
Het is geenszins de bedoeling onze rector 
met de persoon in het fi lmpje te verge-
lijken. Schamper daarentegen …” In het 
fi lmpje wordt Schamper, als ik me de 
fi lm een beetje herinner, vergeleken met 
de Luftwaff e. Vreed cool, we zitten tegen-
woordig op de redactie met vlieghelmen 
en mitraillettes.  Ganz Toll!  

 “De vrienden van Bart Bogaerts”, een 
selecte groep jongelui op Facebook, waar-
onder niet geheel onverwachts ook Hans 
 der Schwanz  Pijpelink, is alvast dolen-
thousiast. Die ouwe  Tom Vandendries-
sche  heeft het zelfs over “zondermeer de 
leukste, grappigste en gewoonweg beste 
campagne. Rock ‘n roll baby!” Ja, rock 
’n roll, dat gaat er altijd wel in. Naar een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid is het grappigste wat ik ooit zag een 
KVHV’er, wild dansend op  Killing In Th e 
Name . 

 De campagne van Bogaerts wordt voor 
de rest overigens vooral gevoerd door fo-
rumvegetatie als  Grosfazz  en  Sloef . Als 

iemand de heren daar attent op maakt, 
heeft Sloef een staalharde reactie klaar: 
“Wel, Bart is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s 
avonds laat bezig met affi  chen plakken 
…” 

 Toen Tom Vandendriessche trouwens 
op een ander forum het “kruisverhoor” 
met  Bruno Valkeniers  aankondigde, re-
ageerde  Eestimees : “[voorspelbaar grap-
je] Hakenkruisverhoor? [/voorspelbaar 
grapje].”  

 Genoeg over onze Vlaamse vrienden. 
Of misschien nog snel deze: “Zouden er 
vreemdelingen bestaan die geen haatge-
voelens koesteren?” vraagt  el economis-
to  zich af. Th esismateriaal, me dunkt. 

 Om toch maar te eindigen met een 
luchtige quote,  Liesbeth de Vreese  is 
warempel haar sjaal kwijt! Over de “don-
kerpaarse, simpele, zachte sjaal” geeft ze 
nog het volgende mee: “Als iemand ze 
toevallig gevonden heeft, gelieve het mij 
te laten weten. Indien je hem liever zelf 
houdt, raad ik aan de sjaal eerst te was-
sen.” Ik wil het niet weten.  ¶  
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  AF  Sinds de revolutie van 1967 bestaat het 
vredige staatje Geert Lambert. Het onstaan 
ging evenwel niet van een leien dakje, en 
pas na een negen maanden durende revolu-
tionaire strijd kwam de zware bevalling. En 
het begin van een mooi nationaal verhaal. 
De expansiedrang van het piepjonge staat-
je was immers gigantisch. Geert Lambert 
bleef maar groeien, en het dreigt nog altijd 
uit zijn voegen te gaan barsten.  

 Hoewel Geert Lambert een eenmansdic-
tatuur is, wil het toch ook democratisch uit 
de hoek komen. Zo wordt om de twee uur 
gestemd over de voedselvoorraden die in-
geslagen moeten te worden. Evenwel, als 
we eerlijk zijn, dienen we ook de fl agrante 
Kyoto-overtredingen te vermelden waar-
aan Geert Lambert zich dagelijks schuldig 

maakt. Er worden immers tien keer 
zoveel schadelijke gassen uitgesto-
ten dan internationaal aanvaardbaar 
is. Een contract met Rexona NV zou 
hieraan moeten verhelpen, hoopt de 
nationale regering.  

 In cultureel opzicht is Geert Lam-
bert dé vakantiebestemming voor de 
meerwaardezoeker (het beeld van de 
Groene Bril in de hoofdstad!), maar 
de reputatie van het land is vooral ge-
stoeld op de culinaire verwezenlijkin-
gen. Niet zozeer de kwaliteit van het 
aangeboden voedsel is hier belang-
rijk, dan wel de kwantiteit. Verder is 
ook het zeer heuvelachtige, glooiien-
de landschap de moeite waard. Let 
wel op voor plotse aardverschuivin-
gen. Bosrijke en afgelegen omgevin-
gen worden beter vermeden: enkel 
avonturiers mogen zich daar wagen, 
en dat op eigen risico. 

 Ook op economisch vlak gaat het 
Geert Lambert voor de wind. De be-
langrijkste industrietak van het land 
is zonder twijfel de voedselverwer-
king, maar ook de productie van bio-
gassen blijkt een booming business. 
Door zijn gebrek aan eigen natuur-
lijke bronnen, moeten veel zaken in-
gevoerd worden, zoals graan, vlees en 
frituurvet. De nationale beurs kreeg evenwel 
de laatste paar maanden serieuze slagen te 

verwerken, door de stijgende voedselprij-
zen. 

 Sportief gaat het Geert Lambert iets min-
der af. De nationale voetbalploeg wordt al 
sinds het vijfde levensjaar van de republiek 
als laatste gekozen voor eender welk toer-
nooi. Bij elke sportieve prestaties lopen de 
gemoederen hoog op, en dreigt de situatie 
te ontploff en.  

 Elke toerist vindt in Geert Lambert zijn 
gading. De lokale bevolking is vriendelijk, 
het eten is lekker en overvloedig en het 
klimaat is warm en vochtig. Breng zeker je 
fototoestel mee, want Geert Lambert kent 
heel wat verborgen kantjes.  

 Volgende week: Herwig Van Hove  ¶  

Elke week bespreekt 
Schamper een Eu-
ropees land. Vo-
rige week was dat 
Luxemburg, deze 
week is het de beurt 
aan de jonge repu-
bliek Geert Lambert. 

LANDEN VAN EUROPA
DEZE WEEK: GEERT LAMBERT

REPUBLIEK 

GEERT LAMBERT

Inwoners  1

Oppervlakte  312 kg

Regeringsvorm  dictatuur

Landstaal  Vlaamsch

Religie  Verslinduïsme

Nationaal symbool  Groene Bril

Munteenheid  Burger

BNP  43221 Burger/jaar

Import  voedsel, dierlijke vetten

Export  aardgas, mest, gewauwel

Belangrijkste toegangsweg  Maag

DEEL 4

  WW  Naar aanleiding van het artikel over 
de moskee onder home Heymans (Scham-
per 460) maakt het  KVHV  (Katholiek 
Vlaams Hoogstudenten Verbond)  van zijn 
oren . “Schandalig wat ik daar gelezen heb,” 
vindt Rien Vandenberghe, praeses van dat 
studentenclubje, “dat die moslims zomaar 
een moskee krijgen, dat kan toch niet? Ze 
zijn verdorie een minderheidsgroep, van 
buitenlanders dan nog wel. Als dat zo zit, 
dan willen wij een kerk! En als mijnheer 
Van Cauwenberge ons verzoek niet vlug 

inwilligt, dan zullen wij in onze codices al-
leen nog psalmen afdrukken. Ha.” 

 Krachtdadige taal van het  KVHV , zo lijkt 
ons. De rector heeft echter, onversaagd als 
hij is, al voor hetere vuren gestaan en lacht 
de dreigementen dan ook weg. “Haha, dat 
ze hun codex met psalmen vullen, mij 
maakt dat niet uit. Ik prefereer persoonlijk 
negrospirituals, maar een psalm op tijd en 
stond, dat blief ik ook wel. En trouwens, 
mijn vrouw hoort dat wreed graag. Zo 
voor het slapengaan.”  ¶  

KVHV WIL KERK
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UGENTSATIRE

LAAT JE GAAN MET ONZE 
STRIJDLUSTIGE VINGERPOPJES
PAUL 'CRUNCER' VAN CAU
SPECIALE KRACHT: GEEFT IEDEREEN GELIJK. DE KLOJO

DANIEL 'MAULING' TERMONT
SPECIALE KRACHT: DE WIL VAN HET VOLK

BEN 'DOOFUS' CRABBÉ
SPECIALE KRACHT: IRRITEERT OP LANGE AFSTAND

HANS 'PUNCHING' PIJPELINK
SPECIALE KRACHT: E=MC²; EN HANS HEEFT VEEL M
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