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De Plantentuin  UGent wint Student Regatta  Steven Ansell van de Blood Red Shoes

KORT
SL, LN Hij ontwaakte in het
beddengoed dat hij van de abt
had gekregen. Hij soesde nog
wat na over zijn droom die hem
terugbracht naar wilde studentenjaren, de jaren vóór het cisterciënzerklooster. Zijn droom
bracht het moment in herinnering toen hij zijn ernstig vergrijp
pleegde, daar, in dat donker, o
zo donkerbruine café: het Verkeerd Geparkeerd Café. Naar
wekelijkse, zondige gewoonte
scharrelde hij daar een onschuldige ziel op, ogend op ontucht.
Maar God had besloten dat deze
avond een ander verloop zou
kennen. Het slachtoffer waar
hij naar hunkerde, vervuld van
duivelse passie, bleek een van
de vroomste geesten op deze
decadente aardkloot te zijn: een
cisterciënzermonnik! Vanaf dat
moment zouden nachten exclusief voorbehouden zijn aan de
studie van de Heilige Schrift. En
een beetje slaap. “Zij slapen gekleed en omgord met een gordel
of koord, maar zo, dat zij hun
messen niet bij zich hebben als
zij slapen, om te voorkomen dat
zij er zich in hun slaap mee ver-

2

SCHAMPER 463

wonden” (Regel van Benedictus:
22, 5). Bespeurde hij bloed op
zijn monnikengewaad? Gelukkig
niet en hij spoedde zich naar het
Werk Gods, ijverig, doch waardig.
Geheel niet op het helse tempo
dat de voetballers aanhouden op
het Student Street Soccer, georganiseerd door die farizeeërs
van de VEK. “Allen moeten zich
tenslotte volstrekt onthouden
van het vlees van viervoeters”
(Regel van Benedictus: 39, 11)
bedacht hij bij zichzelf, terwijl
hij, als ontbijt, droog brood naar
zijn mond bracht. Die ochtend
stond in schril contrast met de
ochtendcantus van de HILOK:
broeders mogen immers “Niet
verslaafd zijn aan wijn” (Regel
van Benedictus: 4, 35). Het bezoekje aan het Kippetjesfestijn
van de WiNA daarentegen zou
niet zo afgekeurd worden als de
vleselijke zonden die hem een
plaats in het klooster opleverden. Gelukkig had men hem hier
nog een kans gegund om schoon
schip te maken, want “wanneer
hij daarentegen onhandelbaar
is, worden lijfstraffen op hem
toegepast” (Regel van Benedictus:

23, 5). Een beetje vergelijkbaar met de Lasershooting
van de VPPK. Alleen konden
hem hier wél helse pijnen te
wachten staan. Plots werd
hij overvallen door een gevoel van medelijden voor al

die onzedige studenten. Maar
hij wenkte deze gedachte af, de
gepaste Regel van Benedictus
indachtig: “Over de erbarmelijke
levenswijze van al deze mensen
kan men beter zwijgen dan spreken” (1, 12). ¶

KRINGEN &
KONVENTEN
21/04:
× Finale IFK Veldvoetbal, Filologica-VEK, 20u, RUSS
× Gratis Leatherheads, HILOK,
19u, Decascoop
22/04:
× Historische Fuif, VGK, 22u,
Tequila
× Vrij Podium, Filologica, 20u,
Backstage
× Spaghettiquiz, FK, 19u,
Therminal
× Foute Avond, Slavia, 20u, 't
Kraaienest
× LAN Party, Chemica, 20u,
Outpost
23/04
× Barbecue, HILOK, 18.30,
RUSS
× Welsprekendheidstornooi,
FK, 19u, Blandijn

× Raccord, GUSO, Parnassuskerk, 19u
× De Contrabas, Klassieke
Kring, Tinnenpottheater, 20u
× Bierbowling, WINA, Overpoort Bowl, 21u
24/04
× Dagdisco, KMF, 10u, Krawietelke
× Salsa-initiatie, VPPK,
19u30, Therminal
× Lezing Icecube, VVN, Plateau (E), 19u45
× Familiecantus, VGK, 20u,
Twieoo
25/04
× Galabal, Geograﬁca, Cocteau, 21u
× Galabal, Geologica, Cocteau, 21u
× Galabal, VBK, Cocteau, 21u
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Berckmans. Zot literair.

UGenters gingen deze paasvakantie
diplomaatje spelen in Mexico (5).
Verder ook veel foto's deze Schamper:
Van de twaalfurenloop (6-7) en de
student regatta (8-9). Ook geven we
het woord aan Swaef, een ex-redacteur
die carrière aan het maken is bij de
roddelpers en een boekje open doet
over BV's (10-12). Als laatste nog een
kort artikel over het lerarentekort (13).

WETENSCHAP
Onderzoek wijst uit dat gamers niet
allemaal puisterige papzakjes zijn.
Schamper bericht vol ongeloof (14).
Verder opnieuw twee boekbesprekingen (16) en een artikel over de plantentuin van de universiteit (17-19).

CULTUUR
We zouden jullie de tweewekelijkse
cultuurkort durven ontzeggen (20).
Ook zotte schrijver Jean-Marie
Berckmans krijgt een forum (22-23),
net als de zotte rockmuziek van Blood
Red Shoes (24-25). Op (26-27) gaan
we verder met onze top 50.

SATIRE
Geen opinie deze keer, wel satire.
Lachen en grollen (29 ev.).

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het
academiejaar.
VU: Stijn Debrouwere, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,
9000 Gent
Hoofdredacteur: Stijn Debrouwere
Coördinator & reclame: Bert Dobbelaere
Eindredactie: Tristan Hoorelbeke (chef), Katrien
Depecker, Andreas Faes, Maarten Hanssens, Frederik
Neirynck, Lynn De Pelsmaeker
Redactie: Stijn 'Celexa' Debrouwere, Bert 'Desyrel'
Dobbelaere, Andreas 'Adapin' Faes (chef satire),
Bregt 'Bupropion' Saenen, Ruben 'dosed' De Winne,
Maarten 'Mirtazapine' Hanssens, Francis 'Phenelzine'
Beeckmans, Simon 'side effects' Leenknegt,
Sanne 'Sinequan' Huysmans (chef cultuur), Laure
'Norepinhephrine' Nuytemans, Jonas 'Venlafaxine'
Vandroemme, Ine 'Ixel' De Jonge, Hannah 'Anafranil'
Demol, Margot 'Moclobemide' van Cauwenberge,
Willem 'Wellbutrin' Wybo, David 'dysphoric disorder'
De Pue, Marjolein 'Remeron' Roelandt, Tristan
'Tofranil' Hoorelbeke, Nicolas 'Norpramin' Rennuy,
Hans 'Dilantin' Demeyer, Nils 'Nefazodone' Wandels,
Lise 'Lexapro' Beirinckx, Jan 'Buspirone' Blondeel,
Roeland 'Reboxetine' Van Den Driessche, Pieter
'Vivactil' Van Nuffel, Jasmien 'Marplan' Maes, Bart
'Buspirone' Bruneel, Liesa 'Coumadin' Carton, Rini
'Trimipramine' Vyncke, Lynn 'Luvox' Depelsmaecker,
Axel 'Paxil' de Backer, Laurens 'Zoloft' Lavrysen
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Ruben De Winne
Cartoons: Axel de Backer, Sander Vanderveeren
Fotograﬁe: Laure Nuytemans, Andy Eeckhaut, Cas
Lemmens, Joost Vanderdeelen, Manuel Claeys
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EDITORIAAL

EEN FILANTROPISCHE BUI
Stijn Debrouwere

Dat sommige opleidingen een warboel
zijn, zal elke student wel duidelijk zijn.
Vakken die wellicht op een curriculumbespreking op de vakgroep wel goed klonken,
maar waar de docent in kwestie liefst van
al geen tijd in wil steken — belangrijk voor
studenten, niet voor mij. Vakken die een
professor gebruikt om de waarde van zijn of
haar eigen onderzoek te prediken. Vakken
zonder cursusmateriaal “omdat je daar als
student zelfstandig van wordt”. Enfin, dat
universiteiten eisen dat lesgevers ook actief
zijn binnen hun vakgebied als onderzoeker
is een evidentie. Maar het mag geen excuus
zijn om ondermaats onderwijs onder de
mat te schuiven. Dat is soms het probleem
met die manier van werken: in het beste geval krijg je uitmuntend onderwijs dat geïnformeerd is door de laatste onderzoeken in
het vakgebied en de expertise van de prof,
in het slechtste geval excentriekelingen die
geen les die naam waardig kunnen doceren.
Een chance dat er jaarlijks proffenevaluaties zijn. Het is te zeggen: ondanks herhaaldelijke bevestigingen dat die evaluaties
écht het verschil maken, zijn we daarvan
toch nog niet echt overtuigd — maar misschien moeten we de unief het voordeel van
de twijfel geven. Ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) zet er druk achter
met haar doorlichtingen. In tegenstelling
tot de proffenevaluaties zijn de rapporten
daarvan wél te vinden op internet, zij het
enkel het algemene (“propere”) overzicht,

niet de sterke kritieken die de instellingen
zelf te verduren krijgen.
Wie advies wil over vakken of afstudeerrichtingen kan echter nog steeds best terecht bij medestudenten: iemand vaststekken zegt nog altijd meer dan gelijk welke
brochure of ects-fiche, en op heel wat fora
van faculteitskringen wordt druk gediscussieerd over vakken.
Studenten die keuzevakken of optievakken moeten vastleggen kunnen bijgevolg
vaak wel ergens terecht voor raad. Voor
laatstejaars-humaniorastudenten die zich
afvragen voor welke opleiding ze moeten
kiezen kan dat al moeilijk zijn. Op de infodagen en de officiële brochures van de
universiteit is er weinig informatie van
studenten zelf te vinden. Geen studenten
of alumni die in alle eerlijkheid hun opleiding willen evalueren — zowel de goede als
slechte punten.
Gezien er dit jaar een filantropische bui
rondhing op de redactie, zijn we dan maar
begonnen met een eigen studiewijzer. Met
de medewerking van heel wat proffen en
studenten hebben we voorbije vrijdag een
website gelanceerd met videointerviews,
een bespreking van elke opleiding én met
reacties van een heleboel UGent-studenten. Zowel positief als negatief. En wie die
arme laatstejaars wil helpen kan natuurlijk
zelf zijn opleiding beoordelen. Surf ‘ns naar
onze site. ¶
Onze studiewijzer op http://www.schamper.ugent.
be/studie
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds
welkom, maar we richten onze
smeekbedes vooral aan illustratoren, fotografen, layouters,
eindredacteurs en informatici.
Help ons uit de nood!
Elke maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering
in studentenhuis De Therminal. Weze welkom!
Maar je wil eerst toch wat meer
weten? No prob.
• Op www.schamper.ugent.be/
werken-voor-schamper kan je
lezen hoe het er aan toegaat op
de redactie
• Mail schamper@schamper.
ugent.be en we zullen je vragen duidelijk en zo snel mogelijk beantwoorden.

COMMENTAAR?

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

RV Leuven, een vredig studentenstadje? Volgens
het studentenblad Veto denkt het Beveiligings- en
Schoonmaakbeleid er alleszins anders over. Zij
meldden namelijk dat vandalisme er danig verergert, zowel in hoeveelheid als in aard. Meer specifiek gaat het bijvoorbeeld over het spuiten van
graffiti, het vernielen van gebouwen of het openrijten van vuilniszakken. Hoewel de daders soms
ook derden zijn, is het mogelijk dat aan studentendaders in extreme gevallen de toegang tot de
universiteit ontzegd wordt.
Het vandalisme mag dan al toegenomen zijn
aan de KULeuven, maar blijkbaar is hun veiligheidsgevoel toch nog niet zo erg aangetast als in
Chicago’s Saint Xavier University. Eén van hun residentiegebouwen werd onlangs met bedreigende
graffiti beklad. De waarschuwing luidde: “Wees
bereid te sterven op 14 april”. Gezien de aard van
de leuze besloot men voor alle zekerheid de deuren voor onbepaalde duur te sluiten. De gehele
universiteit werd grootschalig ontruimd, gelukkig

met de garantie dat “de studenten hun academische carrière zo weinig mogelijk verstoord zou
worden”. Een hele opluchting. 
Intussen houdt de UGent het heel wat vrediger en huldigt ze, in het kader van internationale
boegbeelden die ijveren voor de mensenrechten,
op 21 april Graça Machel, de echtgenote van Nelson Mandela. Na voorlopers als Desmond Tutu
en Kofi Annan wordt nu ook aan deze Mozambikaanse activiste een institutioneel eredoctoraat
uitgereikt, omwille van haar veelzijdig humanitair
werk. In Mozambique was ze reeds actief in het
bevrijdingsfront, bij de vredes- en verzoeningsbewegingen en als minister van onderwijs en
cultuur. Intussen vertoeft ze in Zuid-Afrika aan
de Universiteit van Kaapstad en zet ze haar humanitair werk nog steeds verder bij onder andere
Unicef en The Global Elders. Met andere woorden:
een internationaal voorbeeld dat de uitstraling
van de UGent alleen maar kan vergroten. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

HOGERE INSCHRIJVINGSGELDEN
EN OPGELEGDE VAKKEN
TH Hogere inschrijvingsgelden en
opgelegde vakken. Aan de KUL dreigen
er enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd te worden in het onderwijs- en
examenreglement. Als het voorstel dat
nu op tafel ligt wordt goedgekeurd, zullen
sommige studenten die al te lang studeren voortaan de volle pot moeten betalen. Bovendien zullen studenten die niet
op tijd hun curriculum indienen, gewoon
een programma opgelegde vakken krijgen.
voor juStudenten die een uitgebreider programma dan het standaardcurriculum willen volgen, zullen dat in de toekomst ook
helemaal niet meer kunnen. Bij ons zijn
zulke veranderingen gelukkig nog niet aan
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de orde, maar Schamper houdt toch een
oogje in het zeil.
Vetofoto. Veto ging eens in haar fotoarchief snuisteren en vond daarin twaalf
foto’s die de moeite waard waren om ze op
groot formaat af te drukken en op verschillende plaatsen in de stad op te hangen. En
het moet gezegd, het resultaat mag er zijn:
mooie, verrassende en professionele foto’s
over het studentenleven en het verleden
van de KUL. Nog tot 4 mei te bezichtigen,
op verschillende locaties in Leuven en Heverlee.
Sociaal statuut geneeskundestudenten in wachtkamer. Dat de Belgische politici er op alle vlakken een potje van maken,

hebben nu ook de studenten Geneeskunde
gemerkt. Veto meldt dat het akkoord over
een verbeterd sociaal statuut voor artsen
in opleiding met de minister van Sociale
Zaken Rudy Demotte nu weer zonder overleg naar de wachtkamer is verwezen door
vice-premier Laurette Onkelinx. Wie die
dutskes van de geneeskunde alsnog wil
steunen, kan een petitie ondertekenen op
www.hetstatuut.be.
Scriptie online indienen. Aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in Leuven worden alle masterproeven
online ingediend. Op die manier wordt er
zodanig veel geld bespaard aan opslag- en
personeelskosten, dat alle andere faculteiten nu ook een gelijkaardig systeem willen.
Geen ellenlange wachtrijen aan de copyshops op de laatste indiendag voor je scriptie? Het klinkt ons alleszins als muziek in
de oren. ¶

www.schamper.be
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BOUTROS BOUTROS-GHALI SPELEN
GENTSE STUDENTEN COUNTEREN GLOBALE ARMOEDE. OFZOIETS.
Terwijl de meerderheid van de studenten de paasvakantie huilend boven vers opengesneden syllabi
doorbracht, mocht een kleine groep medestudenten naar Mexico, waar ze een week lang deelnamen aan de World Model United Nations. Lucky
bastards.
AJHdB

WorldMUN is een project van de universiteit van Harvard. Elk jaar organiseert de
Amerikaanse instelling een grootse nabootsing van de Verenigde Naties, waarbij de rol
van de afgevaardigden wordt ingenomen
door studenten uit alle hoeken van de wereld. De UGent nam dit jaar voor de tweede
maal deel aan dit exquise feestje.
Na een strenge selectieprocedure — aan
de eerste ronde namen zo’n 150 studenten
deel, waarvan er uiteindelijk 18 overbleven — kreeg een kleine groep het gelukkige
nieuws dat ze in de voetsporen van PaulHenri Spaak, Boutros Boutros-Ghali en
Kofi Annan mochten treden. Enfin, toch
een beetje.
Een serie intensieve voorbereidingssessies later werd de Gentse delegatie op het
vliegtuig richting Mexico gezet. Daar werden
ze, als in de echte VN, verdeeld over talloze
comités. Iedere deelnemer kreeg daarenboven een te vertegenwoordigen land toegewezen.
Dat het al eens voor problemen kan zorgen wanneer een piëteitsvolle blanke Amerikaan uit de West Point Military Academy
ineens de moordenaars van de Heer moet
vertegenwoordigen omdat hij een schuimbekkende zoon van Zion moet spelen, hoeft
niet te verbazen. “Sommige mensen komen
totaal onvoorbereid of zonder de juiste instelling naar de MUN, waardoor je dan absurde situaties krijgt waarin twee landen
die elkaar in het echte leven niet kunnen
luchten plots als de beste maatjes samenwerken”, mokt organisator en studentenvertegenwoordiger Matthias Laevens.

vormde Zimbabwe in ons comité samen
met enkele andere landen het Hello Kittyblock. Hoewel sommigen daar niet mee konden lachen, vonden wij het best grappig dat
iemand plots voor een vol auditorium het
officiële standpunt van de Hello Kitty-naties
begon te verwoorden”, zegt Petra Baeyens,
die dit jaar de UGent vertegenwoordigde als
één van de afgevaardigden van de trotse natie Bolivië. Ook de Gentse award-winnares
Jennifer Kesteleyn kan ervan meespreken.
“Binnen de Afrikaanse Unie was de meest
agressieve vertegenwoordiger ironisch genoeg iemand die de lieve ngo Care vertegenwoordigde. Uiteindelijk is hij voor zijn nogal
fanatiek gedrag beloond met de award Most
Likely To Invade Sudan, grinnikt ze.
Ondanks al dat grappen en grollen, komt
een weekje MUN’en volgens MUN-veteraan
Sofie Van Overmeire niet neer op een weldadige vakantie. “Je moet elke dag erg vroeg
opstaan en wegens voorbereidingswerk mis
je dan nog vaak het ontbijt ook. ’s Middags
heb je een al even drukke agenda en voordat de social events ’s avonds beginnen, heb
je amper tijd om nog snel een taco te verorberen”, laat ze met een meelijwekkende
blik weten. Die social events zijn een manier
voor de deelnemers om hun collega’s uit de

tientallen andere landen ook eens buiten de
stress van de conferentiezaal te ontmoeten.
Gedrapeerd in pak en das of cocktailkledij
exquise tequila nippen en nacho’s zwelgen
dus.

KRITIEK
Door het enthousiasme van organisator
Laevens en alle ex-deelnemers, kan men al
eens vergeten dat niet iedereen even enthousiast is over het initiatief. Binnen de universiteit wordt soms nogal meesmuilend gedaan
over UGentMUN. Mensen vinden dat het te
veel kost en dat dat geld beter in andere initiatieven gepompt kan worden, waar meer
studenten iets aan hebben.
“Ik ken die kritieken”, reageert Laevens
fel, “maar het feit dat de universiteit de
deelnames betaalt, is net een pluspunt. Zo
kunnen de besten meedoen en niet enkel
diegenen die het prijskaartje zelf kunnen bekostigen (dit jaar rond de 1.500 euro, nvdr.).
De selectieproeven zijn daarenboven objectief en democratisch, waardoor iedereen die
zich er echt voor inzet, een goede kans heeft
om mee te gaan”, voegt Kesteleyn daar nog
aan toe.
“Het gaat inderdaad om een prestigeproject”, vindt Laevens, “maar ik zie niet in wat
daar mis mee is. Andere universiteiten vinden het niet meer dan evident dat men aan
WorldMUN deelneemt, net omdàt het iets
speciaals is waarmee je het imago van je universiteit kan opkrikken. Uiteindelijk hebben
twee van onze deelnemers toch een prestigieuze award gewonnen, misschien zouden
mensen beter wat trots tonen voor hun alma
mater.” ¶

HELLO KITTY
Ook dit jaar waren er weer afgevaardigden die het niet te nauw namen met de
officiële standpunten van het land dat ze
dienden te vertegenwoordigen. “Uit protest
tegen de soms weinig relevante discussies
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WIEBELENDE PIEMELS OP HET SINT-PIETERSPLEIN
DE 12-URENLOOP WAS WEER WIJS.
Bier, zweet en naaktheid. Dat zijn de traditionele elementen van de 12-urenloop en die waren ook nu weer rijkelijk aanwezig.
TH Onder een stralend lentezonnetje ging
de 12-urenloop van start en dat bleef zo voor
de rest van de dag. Voor een volkstoeloop
zorgde dat niet, maar van ’s morgens tot ’s
nachts heerste er wel een gezellig sfeertje
van studenten-onder-elkaar op het Sint-Pietersplein. Dat daar af en toe ook wild in het
rond dansende piemels bij komen kijken,
moeten we er dan maar bijnemen.

ZOTTE SNEEUWSCHANS … NOT!
Ter ere van de 85e verjaardag van het
VTK (Vlaamse Technische Kring, ofte de
burgies) was met veel poeha aangekondigd
dat er een gigantische sneeuwschans met
120 ton sneeuw in het midden van het SintPietersplein zou verrijzen. Dat bleek allemaal heel erg mee te vallen, want met zijn
vijf meter was de schans nauwelijks hoger
dan de schuifaf in het gemeentelijk zwembad van Zwevezele en was een ritje op de
schans even opwindend als de laatste film
van Eddy Lipstick. De aparte wachtrij voor
VTK-leden was dan ook even overbodig als
pretentieus.

Idioten. Een bedreigde diersoort.

CIJFERNEUROTEN EN PLANTENENCYCLOPEDIEËN
“De 12-urenloop, dat is twaalf uur rondjes lopen en op het einde wint het HILOK (of
waren het de Duitsers?)”, zegt een oude studentenwijsheid. Niet zo dit jaar.
De studenten Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen moesten het afleggen tegen de burgies van het VTK, die uiteindelijk 785 keer rond het Sint-Pietersplein
draaiden, maar liefst 57 keer meer dan de
toekomstige leerkrachten L.O. In extremis
sprongen ook de bio-ingenieurs van het VLK
nog over het HILOK, die het dus moesten
stellen met een teleurstellende derde plaats
en hun meerdere moesten erkennen in respectievelijk een stelletje cijferneuroten en
een bende wandelende plantenencyclopedieën.
Maar niet getreurd, volgend jaar is er
weer een nieuwe 12-urenloop en als de zon
weer even hard haar best doet, zijn wij alvast
ook weer van de partij! ¶
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Foto's door Joost.
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Thomas heeft er al zin in.
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Het St. Piemelsplein. Roﬂcopter.
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OVERWINNING BIJ ZONSONDERGANG
UGENT VERRAST
HJD Voor de wedstrijd werden de ploegen
steeds twee aan twee geplaatst. Wie als eerste over de denkbeeldige lijn op 200 meter
roeide, kreeg een enkel punt. Naast de ‘grote’
competitie was er ook een aparte race voor
vierriemen waarbij vooral de prestatie van
het Hasseltse team in het oog sprong. We
citeren: “Denk eraan, hou jullie roeispanen
vast!” Need we say more?
Aan het eind van de avond telde een
jury de punten op en concludeerde dat –
grote verrassing – Gent als winnaar uit de
bus kwam. Even groot was de verbazing
toen bleek dat Oxford als laatste eindigde.
De meegereisde umpire uit Oxford, Mark
Blandford-Baher, was vooral blij met de
kans die zijn team kreeg om wat wedstrijdritme op te doen, ondanks het tegenvallende resultaat. De echte college-competitie,

de Summer Eight, vindt immers pas over
zes weken plaats.
Nog een enthousiasteling was onze rector Paul Van Cauwenberghe. Zichtbaar
verrukt vertelde hij dat hij dit plan al had
opgevat vóór zijn benoeming, maar dat de
realisatie ervan moest wachten tot hij zijn
mandaat opnam. Het contact met de universiteiten Oxford en Cambridge verliep vrij
vlot. Toen Oxford als eerste toehapte, volgden Leiden en Cambridge snel. PVC was
onder de indruk van de opkomst en de buzz
die het evenement creëerde onder de studenten. Het aantal toeschouwers dat in de
ondergaande zon genoot van het spektakel
en de hete lijven, liep op tot ongeveer 400
nieuwsgierigen.
De overwinning van Gent mocht dan wel
de verrassing van de dag zijn, toch is het een

gekend feit dat de Belgische roeiers ook op
internationaal vlak hun mannetje kunnen
staan. Zo haalde Tim Maeyens nog een finaleplaats op de Olympische Spelen in 2004.
Eigenaardig is dat het Gentse team eigenlijk
een gelegenheidsteam was. Roeiervaring
hadden ze allen reeds met overschot, maar
samen hadden ze slechts één keer in een
achtriem getraind. En zelfs toen was niet iedereen present, aldus Toon Rummens.
Volgend jaar opnieuw? Tom Coker, één
van de Cambridge roeiers, zag terugkomen naar Gent alvast zitten, was het niet
voor het roeien en de sfeer tussen de teams
onderling, dan wel voor de mooie stad en
vooral het Belgische bier. Ook de rector en
de ploegen van Leiden en Cambridge waren
te vinden voor een tweede editie van de regatta. ¶

Pimp your Thesis!

Voortaan laat je je eindwerk inbinden in een paperback of hardcover boek.

Je thesis is de kroon op je werk, de studie die je bloed, zweet en tranen kostte.
En na al die maanden kun je dit monnikenwerk nu verzilveren voor de eeuwigheid.
Dan hebben wij nieuws voor je: transparante covers en een gemarmerd crèmekleurig voorblad zijn zó passé! Je thesis bind je voortaan in in boekvorm met full colour of zwartwit foto’s, een fris lettertype en een paperback of harde cover!
Het enige wat je hiervoor moet doen, is surfen naar de website www.wwaow.com. Daar
laadt je het manuscript op en ontwerp je de cover. Vervolgens bindt Wwaow.com je werk
professioneel in. Binnen de vijf werkdagen ligt je thesis al in je brievenbus.
Bovendien kun je er ook nog een centje aan verdienen! Je zal ervan versteld staan
hoeveel bedrijven, instellingen, scholen... geïnteresseerd zijn in je onderzoek. Via de
webwinkel van Wwaow.com kun je je thesis dus te koop aanbieden. De prijs en de
winstmarge per exemplaar bepaal je zelf.
Toch nog een dt-fout bespeurd? Geen probleem, vervang dan gewoon je oude manuscript door
een nieuwe versie. Zo eenvoudig is dat.

Make a bestseller of your thesis with Wwaow.com!
8
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>>> Voor meer informatie, kijk op www.wwaow.com
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Portus Ganda was donderdag 10 april de achtergrond voor de allereerste Ghent Student Regatta.
Voor dit event kwamen teams uit Leiden, Oxford,
Cambridge en Gent samen. Veel viel er niet te
winnen, enkel eer.

Foto door Lode
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STORY-JOURNALIST FREDERIK DE SWAEF KLAPT UIT DE BIECHT
Frederik De Swaef was
nog maar net afgestudeerd als pollensokker
in juni 2007, en kon
reeds zijn droom verwezenlijken door meteen
aan de slag te gaan als
journalist bij Story. In
een jaar tijd kwam hij
op tal van BV-feestjes
terecht, raakte hij verzeild in De Laatste
Show en schreef hij een
boek over BV’s in de
politiek.

"OVERAL WAAR IK
KOM, SCHENKT MEN
CHAMPAGNE!"
Zo gezegd, zo gedaan en dat verliep allemaal goed, maar ik hoorde er achteraf niks
meer over. Na mijn laatste examen in juni
heb ik dan toch zelf eens gebeld om te zeggen dat ik verder zou solliciteren. Waarop
zij uit de lucht vielen: “Hoezo!? Wij dachten
dat je hier volgende week ging beginnen!?”
En ik: “Tof dat je het mij ook meldt!” En
daar ging mijn zomervakantie … Maar ja,
journalist zijn is toch een beetje vakantie
en werk tegelijkertijd.
En hoe ziet dat gedroomde leventje er nu
uit?

Ruben De Winne
Je hebt Pol & Soc gestudeerd en met dat diploma ben je erg vlot roddeljournalist geworden. Wat is de link tussen beide?

Ik wou altijd al roddeljournalist worden,
maar een dergelijke studierichting bestaat
natuurlijk niet. Daarom ging ik iets aan de
universiteit studeren dat mij interesseerde,
in plaats van iets te zoeken waarmee ik
misschien journalist zou kunnen worden.
Uiteindelijk studeren journalisten heel uiteenlopende richtingen: van criminologie
tot geschiedenis en van pol & soc tot Germaanse. Ikzelf dacht aan communicatiewetenschappen, wat in de lijn van de journalistiek ligt en mij wel boeide. Tot ik Hans
Verstraeten, prof in de communicatiewetenschappen, tegenkwam in het eerste
jaar. Die man is zo’n antireclame voor die
richting! Terstond ben ik overgeschakeld
op Belgische politiek.

Het is ongelooflijk, maar ik denk dat er
meer dagen in de week zijn dat ik champagne drink, dan omgekeerd. Vroeger dronk ik
elke dag bier en nu is dat champagne. Werkelijk overal waar ik kom, is champagne.
Op den duur begin je daar zelfs aan te wennen.
Wat doe je nu concreet?

Van grote interviews tot kleine sprokkels: ik schrijf zowat alles voor Story. Onlangs ben ik bij Story begonnen met 50-vragen-interviews. Dan ga ik met 120 vragen
naar een BV en die vuur ik in snel tempo
af. Na tien minuten is de BV in kwestie zot
gedraaid en zegt hij dingen die hij normaal
nooit zou vertellen. Dat is de truc natuurlijk: wij zijn uit op de smeuïge details en op
de dingen die hij net niet wil vertellen. Die
formule is een succes geworden en staat nu
elke week in Story.

uren met hem op café kunnen hangen in de
Overpoort.
Het omgekeerde was het geval met
Iancka Fleerackers, prinses Prieeltje uit
Kulderzipken. De serie werd uitgezonden
toen ik twaalf jaar oud was en Fleerackers
was toen echt mijn droomvrouw. Mooi gezichtje, mooi haar, erg lief. Is mijn droom
toen aan diggelen geslagen! Heel het interview lang zat ze met een zonnebril op, zodat ik haar ogen niet kon zien. Een lepe truc
want dan merk je niet wanneer iemand aarzelt of schrikt. Wat een arrogante taart! En
pas op, zij zegt ook zelf dat de mensen haar
constant zeggen dat ze arrogant is. Anderzijds heeft het wel nog iets, dat directe. Zo
achtte ze het moreel onverantwoord dat ik
voor Story schreef, want, zo fulmineerde
ze, “wat voor een job is dat nu, zoveel mogelijk privézaken van mensen ontfutselen.”
En of ik daar ’s nachts niet wakker van lig
of nachtmerries van krijg. Terwijl ik dacht:
“Ik bemoei mij toch ook niet met datgene
waarmee jij je brood verdient.” Ik wil maar
zeggen: zij schrijft columns in Flair over
haar maandstonden en zo, dat vind ik nu
ook niet meteen flatterend.
Je hebt enkele maanden geleden ophef gemaakt met de onthulling van de zwangerschap van Wendy Van Wanten?

Dat was inderdaad mijn grootste primeur tot nu toe. Primeurs zijn overigens
heel belangrijk bij ons. Als je eens iets hoort
over een BV: laat het mij weten. Dan drinken we er champagne op!

Je hebt gesolliciteerd bij Story en daar ben je
dan tamelijk vlot binnengeraakt?

WENDY ZWANGER!

En hoe gebeurt dat dan, je vist een zwangerschapstest uit de vuilnisbak?

Goh, dat was wel raar. Het was in mei
2007, ik zat nog bij het studentenblad (dat
zijn wij!, red.) en ik dacht: ik ga overal solliciteren waarvan ik denk dat ik sowieso niet
ga binnenraken, maar waarbij ik wel graag
zou werken. Wat later kreeg ik telefoon van
een giechelende trien: de secretaresse van
Story die mij uitnodigde voor een gesprek.

Leer je BV’s kennen? Wie valt mee, en wie
valt tegen?

Nee nee, het gaat als volgt. Ik kom jou
tegen en jij zegt: “Ah Swaef, lang geleden,
wat doe jij nog? Ah, bij de Story! Moet je nu
eens weten …”, en ik verzin nu een louter
hypothetisch voorbeeld, “ik was gisteren
bij de apotheker en Wendy Van Wanten
stond daar ook. En had ze daar nu toch een
predictor in haar pollen … zou ze zwanger

10
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Degene die mij het meest verbaasd heeft
is Kürt Rogiers! Toen ik de opdracht kreeg
hem te interviewen, dacht ik bij mezelf:
“Kürt Rogiers is toch een randdebiel?” Maar
ik ben met ‘m gaan eten en hij bleek echt
een aimabele man te zijn. Je zou werkelijk

www.schamper.be
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Foto's door Bert Dobbelaere

zijn?” Dan bel ik wat rond in haar omgeving
en dan bevestigt men dat of juist niet.
Leer je BV’s ook echt kennen?

Dat is heel dubbelzinnig. Je moet hen heel
vriendelijk bejegenen, wat ik ook doe, maar
mijn enige doel is en blijft: zoveel mogelijk
info uit die pipo’s halen waarover wij kunnen schrijven. BV’s beseffen dat ook en gebruiken ons op hun beurt. Ze willen in de
boekjes verschijnen om zo hun eigen marktwaarde te verhogen. Soms willen ze zelfs
collega’s beschadigen. Sommige BV’s zijn erg
arrogant, maar het klopt zeker niet dat het
allemaal omhooggevallen idioten zijn. Ze
moeten ’s middags ook eten, hé. Veel van hen
zijn trouwens zo arm als de doorsnee Storyjournalist.

de samenwerking opzeggen, heb ik geen sociale bescherming. Het is voor een zelfstandige heel onverstandig om slechts één klant
te hebben, dus ben ik op zoek gegaan naar
andere klanten. Zo kwam ik bij Woestijnvis
terecht, waar ze me vroegen om bijzitter te
zijn. Dat was wel schrikken: een interview
voor tv bleek helemaal anders te zijn dan
een interview voor Story.
Je interviewde daar Deborah Ostrega, nietwaar?

BETTY FOR PRESIDENT

Inderdaad. We deden het interview en
de eerste keer ging het er spontaan aan toe.
Maar dan moet je dat zeven keer opnieuw
doen, uit zeven verschillende camerastandpunten om dat dan te kunnen monteren.
Maar ik ben geen acteur, hé. En zo kwam het
eindresultaat nogal gespeeld over, wat het à
la limite ook was.

Je hebt jezelf enkele maanden geleden ook in
de kijker gewerkt: je zat in De Laatste Show op
Eén als bijzitter.

Ik herinner me dat je Frieda Van Wijck behoorlijk schoffeerde door een opmerking te maken
over haar hangborsten?

Ik ben freelance journalist, dus ben ik afhankelijk van de goodwill van mijn klanten.
Story is en blijft mijn klant, hé. De dag dat zij

Ho maar, dat is tv: allemaal fake. Je moet
weten: we hebben dat gerepeteerd, en tijdens
de repetities gaf ik die opmerking over haar
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tetten en zij lag strijk. Iedereen vond het toen
grappig, dus maakte ik de opmerking tijdens
de opname ook. Het erge was: zij wist dat het
ging komen, dus zij lachte niet meer. En het
publiek lachte niet, dat was gechoqueerd!
Van Wijck moest er nog een flinke twist aan
geven om het publiek aan het lachen te krijgen. Vlaanderen is echt braaf. Maar je moet
dus niet allemaal geloven wat ze op tv doen.
Dat is op voorhand goed afgesproken.
Je schreef ook een boek over BV’s in de politiek, getiteld “Betty for President”. Gebeurde
dat op eigen initiatief?

Wel, ik dacht zo: je steekt enorm veel tijd
in je scriptie (die Swaef over BV’s in de politiek schreef, nvdr.), maar wie leest dat dan?
Ik ben ervan overtuigd dat mijn prof mijn
thesis maar met een half oog gelezen heeft.
Proffen denken: ja, die heeft wel een sympathiek gezicht, ik geef hem zoveel punten.
Maar in zo’n geval heb je je thesis dus geschreven voor je ma en je pa die het hebben
nagelezen op schrijffouten. Niemand heeft
daar dus wat aan gehad. Ik heb ‘m naar enkele uitgeverijen gestuurd en na twee dagen
SCHAMPER 463
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stelde Academia Press mij voor om de tekst
in boekvorm te gieten. Eerst ging ik ervan uit
dat het om te lachen was, maar het bleek serieus want zie, nu is het boek er.

DE BORSTEN VAN LIEN
VAN DE KELDER
Het lijkt me dat je in dat jaar een erg steile
carrière hebt gemaakt.

Tja, dat noemt men zo. Maar eigenlijk
klojo ik maar wat door, toevallig in een sector waar alles zeer opzichtig is. Ik heb veel
vrienden die hier aan de unief assistent zijn
en op een jaar enkele A-publicaties hebben
gehaald. Zij oogsten eigenlijk veel meer succes, maar dat is totaal onzichtbaar. Zo heb
ik een vriendin die doctoreert in de klassieke
talen, maar ja, wie weet dat zij daar furore
maakt? Vijf man en een paardenkop die met
Oudgrieks bezig zijn. Maar in heel Europa
maakt zij wel naam, ze gaat lezingen geven
in Australië en zoverder. Dat noem ik een
steile carrière maken en succesvol zijn, en
dat is iets helemaal anders dan in een parochiezaal, bij wijze van spreken, een scriptie
in een nieuw kleedje voorstellen. Ik zeg niet
dat ik op mijn gat heb gezeten, maar dat is
allemaal zeer relatief.

Is er een interview dat je om een bijzondere
reden is bijgebleven?

Dat moet ongetwijfeld het interview met
Lien Van de Kelder zijn. Het zal je misschien
al opgevallen zijn, maar de dame is niet bepaald onbevallig. Toen ik binnenkwam,
stond ik bijna te trillen op mijn benen. Van
de Kelder had een decolleté, onwaarschijnlijk! Ik kreeg een kop koffie en ik voelde mijn
handen trillen, derwijze dat ik dacht: “Als ik
dat kopje nu vastneem, vliegt die koffie tot
in haar decolleté.” Ik zat daar met mijn handen tussen mijn knieën, zo rood als het VT4logo achter mij. Normaal komen de vragen
vanzelf, maar toen … Nu ja, het testosteron
spoot uit mijn oren. Ten slotte kreeg ik nog
een persmap, maar liet ik die uit mijn handen vallen en kon ik dat allemaal bijeen rapen! Even later zat ik in de wagen en dacht
ik bij mezelf: “Tiens, mijn bandrecorder en
mijn rugzak, liggen die niet nog aan de voeten van Lien Van de Kelder?” Dat was echt
het grootste fiasco-interview ooit. ¶
Betty for President, Waarom BV’s een zegen zijn voor
de politiek is verkrijgbaar bij Academia Press voor
14,96 euro. Meer info op www.bettyforpresident.be
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Deze man kwam reeds aan de borsten van Deborah Ostrega. Jaloers?
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LERARENTEKORT OVERROEPEN
MEDIA BLAZEN DE BOEL NOGAL OP

Maarten Hanssens

Alarmerende berichtgeving alom de voorbije weken in de nationale pers: er heerst een
zwaar lerarentekort in onze Vlaamse scholen. “Niks van aan,” aldus professor Antonia
Aelterman, voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde aan de UGent.
“Ik wil niet ontkennen dat er een probleem is, maar het zit hem vooral in het
zoeken naar interims, wat logisch is in een
economische hoogconjunctuur. Er is heel
veel werk, dus masters zitten niet te wachten tot wanneer er in de maand januari een
interim van drie weken vrijkomt.”
Is het dan niet zo dat afgestudeerden in een
economische hoogconjunctuur vaker de neiging hebben om in de privé in plaats van het
onderwijs te gaan werken omwille van o.a. de
grotere carrièremogelijkheden?

Ik denk niet dat dat meespeelt. Zo zijn de
lonen van startende ingenieurs zelfs vergelijkbaar met het onderwijs. Het enige voordeel van de privé op dat vlak zijn materiële
extra’s, zoals een bedrijfswagen. Maar het
onderwijs heeft natuurlijk ook zijn voordelen zoals de vele vakantiedagen.
Zijn de tekorten dan werkelijk zodanig overtrokken?

Er zijn wel tekorten bij bepaalde vakken,
zoals wiskunde en wetenschappen. Maar er
zijn gewoon te weinig studenten in die richtingen. Het probleem begint hier dus al veel
vroeger. Ook in de privé zijn er grote tekorten aan exacte wetenschappers.
Toch hoor je van gevallen waarin leerlingen
pakweg zes weken geen Nederlands meer
krijgen omdat er geen vervanging kan worden
gevonden.

Dergelijke zaken verkopen natuurlijk
goed en de media pakken daar graag mee
uit. Maar ikzelf heb nog geen enkel bericht
gekregen over vakken die niet worden gegeven.
Een bijkomende reden trouwens waarom
men geen leraars meer vindt om interims in
te vullen, is het verdwijnen van de vervanwww.schamper.be

gingspool. Dat was een systeem dat ervoor
zorgde dat iemand aan een school werd toegevoegd voor verdere begeleiding en ondersteuning en daar voor betaald werd. Kwam
er dan ergens een interim vrij, dan werd die
persoon uit zijn ankerschool gehaald en kon
die elders deze lessen geven.
De vernieuwde leraarsopleiding, die vorig jaar
in voege trad, beslaat nu een vol academiejaar
van zestig studiepunten. Schrikt dat geen studenten af?

Dat zou inderdaad kunnen. Maar eigenlijk waren we verrast dat er zo veel studenten ingeschreven waren dit jaar omdat
iedereen er tot vorig jaar nog voor kon kiezen om in het oude systeem te stappen. We
merken bijvoorbeeld ook dat de opleiding
weer sterk gespreid wordt opgenomen. Studenten verdelen de opleiding over verschillende jaren. Daarnaast komt er nog bij dat
we veel creditcontracten hebben en dat de
opleiding deels kan worden ingedaald in de
masteropleiding.
Hoe zit het met de inhoudelijke evaluatie van
de vernieuwde opleiding?

We hadden gevreesd dat scholen wat lastiger zouden doen omdat het aantal uren
stage zo sterk is toegenomen. Maar doordat
studenten hun opleiding gespreid opnemen
en ook de stage spreiden, valt dat goed mee.
De stage kán ook gespreid worden, over pakweg twee jaar. Verder zullen er nog focusgesprekken gevoerd worden, om de nieuwe
opleiding te evalueren.
Het onderwijs heeft dus geen behoefte aan
een imagocampagne voor jobwerving.

Nee, zeker niet. Al heeft het gemeenschapsonderwijs nu heel recent een campagne opgestart, maar echt nodig is dat
niet. ¶

GENTS ALTERNATIEF VOOR
DE LEUVENSE
FAKBAR?
NW Niet lang geleden werd bekendgemaakt dat de GSR een heus budget zou
vrijmaken voor het subsidiëren van studentencafés. Is dit een aanzet tot de revival van
de Gentse fakbar? GSR-medewerker Rob
Caluwaerts was bereid om ons van een
woordje uitleg te voorzien.
Het idee is afkomstig van schepen van
Onderwijs Rudy Coddens en studentenvertegenwoordiger Stijn Baert, die met het
voorstel op de proppen kwamen na toenemende klachten over geluidsoverlast van
studentenfeestjes die op kot worden gehouden. “Daarom willen we een soort van
draaiboek ter beschikking stellen met info
over de regelingen in verband met geluidsoverlast, drankvergunningen, … waarvan
studentenverenigingen gebruik kunnen
maken wanneer ze een feestje willen houden.”
De vrijgekomen som bedraagt 7.000 euro,
wat zou moeten volstaan om het draaiboek
te voorzien van juridisch advies door advocaten, en om studentenverenigingen die
meer ondersteuning wensen uit de nood
te helpen. “Het spreekt voor zich dat dit
initiatief vooral bedoeld is om kleinere studentenverenigingen en privé-initiatieven te
ondersteunen. Goed georganiseerde studentencafés zoals het Hof Van Beroep van
het VRG en de Yucca van het VEK zullen
minder hebben aan dit soort van advies.”
Het bedrag is nu reeds vrijgemaakt, maar
pas vanaf volgend jaar zal het draaiboek te
raadplegen zijn.
Op onze vraag of deze maatregel een
stap is in de richting van een heropleving
van de studentencafés, antwoordt Caluwaerts terughoudend: “Het bouwen van dergelijke cafés zou in principe wel kunnen,
maar het is maar de vraag of je het geld dat
is vrijgekomen daaraan wil besteden. Het
handige aan ons voorstel is dat mensen die
op hun kot feestjes willen gooien in feite
ook kunnen profiteren van deze subsidies,
en niet enkel de verenigingen.” De terugkeer
van het alternatief voor de Leuvense fakbar
zit er dus nog niet aan te komen, maar wie
weet wat de toekomst brengt. ¶
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WETENSCHAP

PUISTEN EN BRETELLEN?
Bert Dobbelaere

ZIE!

Gamers zijn niet allemaal puisterige tienerjongens met een brilletje
en bretellen. Onderzoekers verbonden aan de UGent onderscheiden vier
soorten gamers in Vlaanderen, die het
spectrum van hardcore nerds tot vrijetijdsgamers overspannen.
In de populaire media worden videogames vaak op een negatieve manier benaderd: er zou een duidelijke link zijn met
gewelddadig gedrag bij jongeren en zelfs
met drama’s als Columbine en Erfurt.
Daarnaast worden videogames gelinkt
aan de toenemende mate van obesitas bij
de jeugd, omdat zij de hele dag voor hun
Playstation zouden hangen en niet meer

14

EINSTEINS REPUTATIE
B.B. Fysici aller landen, juicht! Na
de Large Hadron Collider (bij de nitwits dezer wereld beter bekend als “the
doomsday device”) mogen de heren natuurkundigen een nieuw peperduur pareltje toevoegen aan hun nu al indrukwekkende speelgoeddoos. Deze keer
geen gegoochel met onbekende deeltjes en zwarte gaten, het nieuwe toestel
dient om gravitatiegolven te meten.
Het bestaan van deze golven was
één van de vele voorspellingen die Albert Einstein deed aan de hand van
zijn algemene relativiteitstheorie. Volgens deze theorie kan gravitatie niet
enkel appels doen vallen, maar kan ze
ook fundamentelere zaken als ruimte
en tijd vervormen. Extreme gebeurte-
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buiten zouden spelen.
Hoewel de laatste maanden videogames vanwege hun groeiende economische belang en de laagdrempeligheid
van consoles als de Nintendo Wii wat positiever in het daglicht kwamen te staan,
is er in vrijwel alle berichtgeving duidelijk
sprake van stereotypes en zelfs vooroordelen. Een nieuwe studie spreekt die nu
grotendeels tegen.

VIER SOORTEN GAMERS
Door via het internet een kleine 3.000
gamers te ondervragen over hun motivaties, speelgewoonten en bestedingsgedrag, kon de Onderzoeksgroep voor
Media & ICT maar liefst vier brede pronissen waarin grote massa’s betrokken
zijn, explosies van sterren bijvoorbeeld,
zouden deze vervormingen doen trillen. Niet dat we bij de volgende ontploffende ster allemaal gezellig zullen meedeinen: de grootte van de vervorming
benadert nog niet eens de diameter
van een petieterig atoompje.
Dit lijkt dan ook meteen de reden
waarom er tot nu toe niemand in geslaagd is om het bestaan van deze
gravitatiegolven experimenteel aan te
tonen. Een nieuwe detector, de Advanced LIGO, die bestaat uit vier kilometer lange, in een L-vorm georiënteerde
buizen, volgestouwd met spiegels en
lasers, zou de klus wel moeten kunnen
klaren. Het is echter nog tot 2014 bang
afwachten of gravitatiegolven bestaan
en of Einsteins genie zo bevestigd, dan
wel gekraakt wordt. ¶

fielen onderscheiden. Die geven uiting
aan de grote verschillen tussen gamers in
Vlaanderen.
Meer dan een derde van de respondenten beschreef zichzelf als een “overtuigde omni-gamer”. Dat zijn mensen die
gaming zien als een deel van hun identiteit. Ze houden van de spanning die het
ontdekken van nieuwe werelden met zich
meebrengt en leiden graag het leven van
een ander personage. Sociaal contact via
gaming is voor deze groep niet zo belangrijk, maar ze proberen wel steeds mee te
zijn met de nieuwste consoles en games.
Dik een vierde van de ondervraagde
gamers bleek vooral te gamen omwille
van het competitieve element. Zij willen zich meten met anderen en het vooral beter doen dan hen, al zien ze videogames ook als een manier om zichzelf uit
te dagen. Ook deze groep blijkt redelijk
goed op de hoogte te zijn van de nieuwtjes in videogameland en laat zich ook
vaak verleiden tot het aankopen van dit
soort snufjes.
Ongeveer evenveel mensen vielen binnen de groep “escapistische gamer”.
Zij gamen om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid en zich volledig
in te werken in een andere wereld. In
tegenstelling tot de bovenste twee groepen, zijn escapistische gamers vaak hoog
opgeleid en blijken ze veel prijsgevoeliger. Nochtans verkiezen ze volgens het
onderzoek de Playstation 3, de duurste
console op de markt.
Als laatste is er de vrijetijdsgamer,
goed voor ongeveer 15% van de respondenten. Deze gamet niet zo vaak en wanneer hij dat doet, gaat het vooral om tijd-
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verdrijf. Misschien past “hij of zij” hier
beter, want deze gamer heeft als enige
een vrouwelijker profiel. De andere aspecten van gaming spelen voor deze personen trouwens niet of nauwelijks mee.
Mee zijn met de nieuwste technologieën
is voor mensen met dit profiel niet belangrijk en het competitieve element al
helemaal niet.

WEETJES
Naast het indelen van de Vlaamse gamer in vier grote categorieën, leert deze
studie ons ook nog enkele interessante
faits-divers over gamers.
Eén van de eerste dingen die opvallen, is dat gamers in het weekend plots
veel meer tijd stoppen in hun hobby. Van
gemiddeld een dikke twee uur naar meer
dan vier uur. Dit in tegenstelling tot tvkijkers, die tijdens het weekend nauwelijks méér tijd voor de buis doorbrengen.
Deze gemiddelde tijd kan trouwens veel
lijken, maar wordt vooral omhoog gedreven door de overtuigde omni-gamer.
Daarnaast valt ook op dat zogezegde
“party games”, laagdrempelige spelletjes
die je vooral in groep speelt, niet populair zijn. Slechts 10% van de bevraagde
gamers speelt ze wekelijks. Voor deze
studie werden echter enkel mensen aangeschreven die zichzelf expliciet als gamer omschrijven. Dat verklaart grotendeels de ondervertegenwoordiging van
vrouwen en laagdrempelige systemen als
de Gameboy in het cijfermateriaal. ¶
De studie werd uitgevoerd door MICT, de onderzoeksgroep voor Media en ICT, een joint venture
tussen de UGent Communicatiewetenschappen
en het Instituut voor BreedbandTechnologie
(IBBT).
www.schamper.be
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WW Interessant nieuws uit pedagogieland: wereldvermaard wetenschapper Karen Van Petegem komt na diepgravend onderzoek — maar liefst 1.700
leerlingen uit de tweede graad technisch en beroepssecundair onderwijs
werden bevraagd — tot de conclusie
dat het creëren van een positief klasklimaat, waarbij de leraar helpend, vriendelijk en begrijpend optreedt, cruciaal
is om het welzijn van de leerlingen te
bevorderen. Deze interessante conclusie, een ware eye opener voor ons, kan
leraars ongetwijfeld helpen hun lessen
naar een hoger niveau te tillen. Daartoe zouden zij inzicht moeten verwerven in hun interpersoonlijk gedrag in
de klas en de effecten daarvan op de
leerlingen. Tevens moeten zij balanceren op de gulden middenweg tussen
te repressief en te zachtaardig, want,
zo concludeert Van Petegem, het welzijn van de leerlingen daalt naarmate
de leerkracht in één van beide extremen vervalt. Wat ons betreft, verdient
mevrouw Van Petegem promotie. Vakgroepvoorzitster lijkt ons aangewezen.
Nog meer interessant nieuws. Echt
interessant deze keer. De UGent richtte
namelijk recent een spin-off op, Step-

Gen genaamd. Bedoeling is een platform te creëren waarin de recentste
technieken uit de biostatistiek, bioinformatica, farmacologie en genetica
tezamen gebracht worden om zo efficiënter onderzoek te kunnen voeren naar
het menselijk genoom en de medische
toepassingen die daarop betrekking
hebben. Wij wachten alvast watertandend op de eerste resultaten.
Op donderdag 10 april verkeerde de
faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen heel even in hogere sferen. In de
ruimte meer bepaald. Niet dat ze zich
even hebben laten gaan door middel
van zelfgekweekte geestverruimende
gewassen, want dat doen ze daar niet.
Althans officieel. Neen, ze hadden het
idee een themanamiddag over de ruimte te organiseren, een initiatief dat kadert in de Earth & Space Week 2008,
met als doel jongeren te sensibiliseren
voor allerhande thema’s rond ruimtevaart. Leerlingen uit het vijfde en zesde
secundair kwamen er luisteren naar
voordrachten van onder andere Dirk
Frimaut en Frank De Winne. Een geslaagd initiatief, naar het schijnt, want
geen enkele leerling klaagde na afloop
over de aldaar heersende geurhinder. ¶

KORT
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BOEKBESPREKINGEN

STEVEN PINKER
THE STUFF OF THOUGHT

× 22 euro
× Viking Books
× ISBN 0670063274

BS In The Stuff of Thought:
Language as a Window into Human Nature gaat Steven Pinker na hoe woorden relateren
tot onze gedachten en de wereld rondom ons. Op die manier, zo stelt hij, krijgen we via
het venster van taal een kijk op
de menselijke natuur. Wat we
voelen en denken, verraadt
zich op meerdere niveaus in
hoe we ons uitdrukken.
De verschillende hoofdstukken werken op basis daarvan een aantal inzichten en
vaststellingen uit die gaan van
leuk om weten tot razend interessant. Hoe leren kinderen
taal correct gebruiken? Waar
komen nieuwe woorden vandaan en hoe verspreiden ze
zich? Waarom rust er een taboe op sommige woorden? En
hoe komt het dat metaforen zo
alom aanwezig zijn in ons da-

gelijkse taalgebruik?
Het boek is bedoeld als afsluiter van twee trilogieën die
de auteur reeds schreef over
de thema’s taal en gedachten.
Het is echter niet noodzakelijk de voorgangers gelezen te
hebben. Pinker is een vaardig
schrijver die je moeiteloos
meesleept in zijn verhaal door
rustig de tijd te nemen om de
abstracte materie uit de doeken te doen. Een weelde aan
voorbeelden fungeren daarbij
als prima glijmiddel.
Niettemin wordt er van de
lezer toch een behoorlijke inspanning verwacht. Voor men
tot de echt interessante bevindingen komt, moet er een
noodzakelijk referentiekader
worden opgebouwd. Pinker gebruikt daarvoor werkwoorden
en hij doet dat prima, maar
een dikke honderd pagina’s

enkel hierover blijft toch even
slikken. Gelukkig loont het
meer dan de moeite om door
te bijten, want zoals gezegd
volgen de interessante inzichten zich daarna in sneltempo
op. TSOT wordt zo al gauw
een leeservaring waarin je als
lezer om de zoveel pagina’s wel
weer iets nieuw bijleert om later mee uit te pakken op café.
Dolletjes!
Tot slot nog dit: probeer de
Engelstalige editie te pakken te
krijgen. Die is in Gent makkelijk te vinden en biedt door het
specifieke onderwerp een duidelijk voordeel tegenover een
vertaling. Een boek dat zich
doorlopend op de Engelse taal
beroept om zaken te verduidelijken, lijkt ons al snel veel van
zijn charme en accuratesse te
verliezen in een andere taal. ¶

CHRISTOFFEL WAELKENS
DE WETENSCHAP VAN DE KOSMOS
LB Het heelal heeft iets
mysterieus over zich en intrigeert mensen. Een boek over
de kosmos zou dus wel niet zo
erg zijn, hield ik mezelf voor.
Bovendien staan er mooie
kleurenfoto’s in en begint de
achterflap met “Wat zou iedereen moeten weten over het
heelal?”. Redenen genoeg dus
om mij eens te verdiepen in
onze enige échte alma mater:
de kosmos.
Helaas: hoofdstuk 1 was
al geen fraai begin. Een saaie
uitleg over elektromagnetische golven, spectraallijnen
en zwarte stralers kon mij
maar weinig boeien. Vol goede
moed naar hoofdstuk 2 dan
maar, over astrofysica en sterren. IJdele hoop, want heel wat
aartsmoeilijke formules vullen
daar de eerste bladzijden.
Gelukkig komt er beterschap: vanaf pagina 87 wordt
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het boek interessant! In begrijpelijke taal wordt er iets verteld over het ontstaan van ons
zonnestelsel en de bijbehorende planeten en satellieten.
Maar daar blijft het niet bij,
ook andere zonnestelsels worden onder de loep genomen
en de vraag of er daarboven
nog ergens een soort van leven
is, wordt uitvoerig bestudeerd.
Ook de volgende hoofdstukken
bevatten interessante onderwerpen, zoals de evolutie van
ons heelal en sterrenstelsels, al
moeten we ook daar nog vaak
een grote portie “fysica voor
gevorderden” voor lief nemen.
Mijn grootste kritiek op het
boek: het is saai geschreven.
Als de achterflap begint met
wat iedereen zou moeten weten,
dan moet je er rekening mee
houden dat je werk gelezen
kan worden door complete
fysicaleken en die mensen kan

je waarschijnlijk niet blijven
boeien met zo’n droog boekje.
Een ander punt is dat de
theorieën die hij uitlegt voor
een hoogleraar fysica, zoals
de schrijver, waarschijnlijk erg
vanzelfsprekend zijn, maar
voor de rest van de wereld is
dat waarschijnlijk helemaal
niet het geval.
Wat wel erg overzichtelijk
is, zijn de appendices achteraan: ze geven op een bondige
maar toch erg duidelijke manier meer informatie over
kwantumfysica, zwarte stralers, orbitalen en relativiteit.
En, zoals al eerder aangehaald,
zijn ook de laatste hoofdstukken echt niet zo saai en ingewikkeld. Kortom: niet slecht
voor mensen die al een stevige
voorkennis hebben van de materie, maar een no-go voor buitenstaanders. ¶

× 27 euro
× Acco
× ISBN 9033466600
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DOOR DE TUIN GELEID
SCHATTEN VAN DE FACULTEIT WETENSCHAPPEN (3)
Als slotakkoord van
onze driedelige artikelreeks over de
verborgen en minder
verborgen weelde
van de faculteit Wetenschappen, betreden we het ﬂorissante walhalla van de
Plantentuin, campus
Ledeganck.
David De Pue, Jasmien Maes

Heel wat studerende jongelui vinden met
sprekend gemak de weg naar de bloemige
hortus in de Ledeganck. Niet zelden komen
ze er languit in het gras liggen, teneinde
de winterbleekheid in te wisselen voor
een zonnekleurtje. Voor ons zat het weer
minder mee, en dus waren we verplicht de
aprilse grilligheid en koude wind te verbijten. Gelukkig was er het spreekwoordelijk
warme enthousiasme van professor Paul

Goetghebeur, botanicus en directeur van
de Plantentuin, die ons in gepassioneerde
bewoordingen doorheen de tuin loodste.

BOTANIE IN BAUDELO
Gek genoeg was het Napoleon Bonaparte, toch gekend als een oorlogszuchtig
en driftig baasje, die de opdracht gaf tot de
aanleg van een plantentuin in het Gentse.
Gent was onder de Franse overheersing de
hoofdstad van het Département de l’Escaut
(de Scheldeprovincie), en diende in die
hoedanigheid over een uitgebreide botanische collectie te beschikken. Die was eerst
gesitueerd aan de Baudeloabdij, waar je nu
tijdens de Gentse Feesten op de met dreadlocks overwoekerde en in wietdamp gedrenkte koppen kan lopen. Omdat de buurt
van de Baudelokapel in de loop van de 19e
eeuw fel begon te lijden onder de kwalijke
uitstoot van de nabije fabrieken, besloot
men een nieuwe collectie aan te planten in
het toen nog pastorale Sint-Pieters-Buiten,
ten zuiden van de Heuvelpoort. Daar kan je
tot vandaag naar een uitgebreide collectie
fotosynthetiserende vrienden komen kijken. Helaas is het landelijke karakter in de
loop van de jaren verloren gegaan, door de
drukke verkeersas die het Citadelpark van
de Plantentuin scheidt.

FENOMENALE SEMINOTHEEK
De collectie verrast iedere bezoeker met
zijn diversiteit. Van petieterige rotsplantjes
tot spectaculaire bananenstruiken, van een
gaffelvormig bebladerde ginkgo tot stekelige cactussen, je vindt het er allemaal. Wie
zijn bezoek vooraf goed wil voorbereiden,
moet beslist eens naar www.wisiwis.ugent.
be surfen. Daar kun je de precieze locatie
van specifieke soorten raadplegen. Er zijn
echter ook honderden planten waarover
taxonomen geen uitsluitsel hebben. Deze
plantjes gaan dan ook door het leven als
weesjes waarvan de identiteit een mysterie
blijft.
De unief beschikt niet alleen over een
uitgebreide plantencollectie, maar ook over
een omvangrijke seminotheek waarin zaden vlijtig worden verzameld en gesorteerd.
Aangezien die niet erg lang kiemkrachtig
blijven, worden ze vooral bewaard omwille
van morfologische kenmerken. Zo komen
er zelfs godbetert archeologen langs om de
gevonden zaadjes te identificeren.

TROPISCHE BEKORING
De Plantentuin heeft in haar geschiedenis gelukkig nog geen al te grote rampen
doorgemaakt. Het vandalisme bleef steeds
binnen de (bloem)perken en ook de serres

Foto's door Jasmien Maes
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staan meer dan stevig in hun schoenen. Toch
zit de schrik erin dat de verwarmingsinstallaties in de kassen het ooit laten afweten,
met alle catastrofale gevolgen van dien.
Gelukkig is tot op heden nog niets ernstig
gebeurd en kunnen we de tropische bloemenpracht in vol ornaat bezichtigen. Voor
het publiek zijn drie serres toegankelijk: de
Victoriakas, de subtropische kas en de tropische kas. Bij het betreden van de Victoriakas,
genoemd naar een joekel van een waterlelie
die centraal in de vijver drijft, valt meteen
het enorme temperatuurverschil op. Onze in
de buitenlucht verkleumde handen vonden
eindelijk de gelegenheid te ontdooien, en dit
alles in een decor dat ons zowel visueel als
chemosensorisch echt kon bekoren. We denken hierbij in het bijzonder aan de veelkleurige orchideeën, die gezeteld op een boom
groeien, alsook aan excentrieke aronskelken
en gracieuze pijpbloemen.
Hierna werden we naar de subtropische
kas geleid. Daar is het wat koeler, en verkeren de planten in een soort eeuwige lente.
Zowel de tropische als de subtropische kas
zijn geografisch ingericht. Dit impliceert
dat je met één enkele voetstap van het ene
continent naar het andere kan wandelen, en
de verscheidene flora van deze werelddelen
naast elkaar kan bewonderen.
Na vele botanische vreugdekreetjes slaat
de professor plots een andere toon aan in
het Aziatische gedeelte van de tropische
kas. Doelwit van zijn tirade is het rampzalige
beleid van China op het vlak van natuurbescherming. De soortenrijkdom smelt daar
als sneeuw voor de zon weg onder het mom
van economische groei. We opperen een
boycot van de Olympische Spelen, maar dat
wordt als hypocriet bevonden door Goetghebeur. Dan maar terug naar de groene
weelde in de kas. Tropische vegetatie kent
een sterke verticale uitgroei. Het zou dan
ook niet oninteressant zijn in de toekomst
een loopbrug te installeren in de tropische
serre, die de bezoeker in staat stelt net onder
de kruinen van de hooggroeiers te wandelen. Geïnteresseerden zouden dan niet meer
met nekklachten buiten hoeven te gaan. Laten we hopen dat er gauw sponsors met geld
over de brug komen.

OP HET RITME VAN DE SEIZOENEN

Foto door Matthias Jacxsens
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In een beknopt artikel als dit moeten we
ons helaas beperken tot vernoemen van enkele highlights, daar het een volledig boek
zou vergen alle noemenswaardige planten te

www.schamper.be

WETENSCHAP

vermelden. Daarom laten wij het ontdekken
van de pareltjes aan jou, de geïnteresseerde
bezoeker, over. De professor zelf is het meest
van al gefascineerd door kleine verborgen
juweeltjes van planten, omwille van hun
stille kracht en sluimerende energie. Grote
publiekstrekkers, zoals de bananenstruik
en de reuzenwaterlelie, doen hem veel minder watertanden. Voorts onderstreept hij
de schoonheid van de opeenvolging van de
seizoenen en de therapeutische werking van
een uurtje onkruid wieden. Als je meewilt in
die filosofie, kun je zelf ook een stel helpende handen lenen in de onkruidbestrijding.
Daarvoor moet je bij de hortulana zijn, de
dame die belast is met het technische beheer van de tuin. Zij kan jou aan een geschikt
karweitje helpen. Diegenen die minder graag
de handen uit de mouwen steken – we raden
het al: de meesten onder jullie – zijn uiteraard ook welkom in de Plantentuin. Of je nu
komt om te zonnen, te flaneren, te studeren
of te tekenen: de poorten staan het grootste
deel van de tijd wagenwijd open. ¶
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COURTISANE
Wie zeven dagen lang wil genieten van
film, video en mediakunst moet van 21
tot 27 april in de Vooruit en de Sphinx
zijn. Het filmprogramma updatet je kennis over de nieuwste kortfilms en geeft
je de kans historische hoogtepunten te
(her)bekijken.
Heb je altijd al alles willen weten over
filmscreenings en audiovisuele performances? Check it out op de multidisciplinaire avonden “An evening on …”.
De zevende editie van het Courtisane
Festival legt je verder in de watten met
de tentoonstelling Re-make/Re-model,
waarin bestaand werk gerecycleerd
wordt tot hedendaagse videokunst of installaties, en de filmspecials Ben Rivers
en Ghosting The Image.
Penguins Know Why spelen op 26
april gratis in het Vooruit Café. Deze
postpunkband was de winnaar en de
publiekslieveling van het Gentse pop- en
rockconcours De Beloften in 2007.

COUP D’ÉTAT & CAMPO

ZIE!

Najaar 2006: het Nieuwpoortheater
maakt een kroniek van 25 jaar Belgische
geschiedenis naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. In juli 2007
wordt de aanslepende regeringsformatie
onder de loep genomen en nu, anno 2008,
laat het Coup d’état-collectief weer van
zich horen. Hun nieuwste voorstelling
Plomb speelt van 23 tot 26 april in Campo Nieuwpoort. In het stuk raken vijf il-

SINGING UH-OH ON
A TUESDAY NIGHT
Kate Nash speelde op 1 april in
de Vooruit. Neen, dat bleek geen droge
grap te zijn. Na het meer dan geslaagde
voorprogramma van de Mystery Jets
besteeg miss Nash het podium en overtuigde ze de hele zaal met haar vrolijke
popdeuntjes.
Toegegeven, die zaal was wel voornamelijk gevuld met nerveuze tienermeisjes waarvan dit optreden duidelijk
hun eerste was. Het gekrijs en gegil
oversteeg dan ook soms de bedeesde
bedankjes van Kate Nash. Het werd
één van de kiddies zelfs te veel, en die
IDJ
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lustere personages afgesloten van de realiteit. Vanuit de loopgraven van hun eigen
denksystemen proberen ze uit te vissen
hoe het verder moet. Van de Belgische en
Europese actualiteit wordt gretig gebruik
gemaakt in deze kritische persiflage over
de mechanismen van de macht en de paralysering van ideeën.

MEER THEATER
Mix improvisatie, theater en muziek
en je krijgt hilariteit! De acteurs in de halve finale van de Belgische Improvisatie
Liga krijgen slechts 20 seconden bedenktijd om een ijzersterke scène op punt te
stellen en jij, als dynamische toeschouviel pardoes flauw. De jeugd van tegenwoordig is duidelijk niet veel meer
gewoon.
Bijna alle nummers uit Made Of
Bricks passeerden de revue. Helaas
mocht Dickhead niet meedoen en
moest die plaatsmaken voor enkele
nieuwe nummers, waarvan I Hate Seagulls zelfs in een Belgische kleedkamer
is geschreven. Hoewel ze met Pumpkin Song een onzekere start maakte,
herpakte Nash zich goed. Haar gitaar,
a.k.a. The Pimp, zorgde ook voor enkele
melancholische momenten, waarbij
The Nicest Thing een hoogtepunt was.
Geen geluid in de zaal, behalve de meelevende zuchtjes van de tienermeisjes.
¶

wer, beslist over hun lot. Kom je zegje
doen in Theater Tinnenpot op 27 april
door stemkaarten in de lucht te steken of
met pantoffels te gooien.
Nostalgie naar je puberjaren of ze gewoon nog niet ontgroeid? Het stuk Pubers Bestaan Niet neemt je terug mee
op de rollercoaster van emoties. Deze puberale total loss is vanaf 25 april te zien
in de Kopergietery.

NTGENT
Napoleon, Napoleon Sta Stille is een
bijzondere productie van het jeugdtheaterhuis Larf !, het psychiatrisch centrum
Caritas en Cultuurcentrum Gent. Gekke
en ontroerende verhalen balanceren
tussen droom en realiteit, tussen zin en
waanzin. Laat je raken op 23 of 25 april
in NTGent Arca.

CABARETTEN
De fortuinlijke studenten onder jullie
kunnen proberen een ticket te bemachtigen voor de voorjaarscabaretten in de
Capitole. Herman van Veen, Nigel Williams, Adriaan Van den Hoof, Alex Agnew,
Wouter Deprez en anderen hebben elk
een nieuwe show klaar. Pick your choice
of blijf gewoon thuis. Whatever. ¶
www.courtisane.be
www.campo.nu
www.tinnenpot.be
www.dekopergietery.be
www.ntgent.be
www.capitolegent.be
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HORROR OP LINKEROEVER
logisch geteisterd en
wanneer je op een ongelooflijk pijnlijke wonde
haar ziet groeien, druipt
de horror zo van het
scherm. Te gortig wordt
het pas op het einde,
wanneer er uit de wonde in kwestie slijmerige
beestjes springen en je
geconfronteerd wordt
met een half mens-half
monsterachtig wezen.
Leuk, maar verre van geloofwaardig.
Het vreemde is dat,
hoewel het hele horrorgedoe ongelooflijk wansmakelijk is, het toch in
je kouwe kleren kruipt.
Heel verwarrend aan
deze film is dat je nooit echt weet naar
welk genre je nu eigenlijk kijkt. Het eerste halfuur ben je beland in een typische,
realistische Vlaamse film, daarna denk je
in een psychologische thriller te zitten en
dan komen de monsters en het slijm en
ben je helemaal de draad kwijt.
Een mengeling van genres kan interes-

sant zijn, maar in deze film loop je er als
kijker soms wat verloren bij.
Alle gekheid op een stokje, het blijft
een meeslepende film met een verbijsterend verhaal én knappe acteerprestaties.
Leuk dat een Vlaamse cineast eens iets
anders aandurft dan wéér een detective
of sociaal drama. ¶

ZE ROCKEN EN ZE SCHOKKEN: THE BLACK LIPS
JV Het Domino-festival in de Brusselse Ancienne Belgique is dit jaar inmiddels aan zijn 12e editie toe. Het mission
statement luidt nog steeds “als lanceerplatform dienen voor minder bekende
namen en minder evidente genres in de
marge van de popmuziek”. Op zondag
13/4 mochten bijgevolg ook The Black
Lips, een bende goorlappen uit Atlanta,
de Box onveilig maken.
Hoewel The Black Lips al 5 albums
uitbrachten, debuteren ze nu pas in Europa met hun recente album Good Bad
Not Evil. Het viertal staat vooral bekend
om hun nogal aparte live shows, en dat
is zacht uitgedrukt. Het gemiddelde
Black Lips-optreden wordt immers omschreven als “including vomiting, urina-
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ting, nudity, band members kissing, fireworks and a chicken.”
Helaas niets van dat spektakel in
Brussel, al demonstreerde bassist en
zanger Jared Swilley meermaals hoe
men sierlijk in de lucht fluimt om het
vervolgens weer in de mond op te vangen, en hoe men een leeg blik Stella
vakkundig plat mept tegen het eigen
voorhoofd. Maar goed, ze maken dus
ook muziek. Hun opzwepende mix van
blues, rock, doo-wop, country en punk
(zelf plachten ze het ‘flower punk’ te
noemen) maakte van de AB al snel een
kolkend hellegat. Swilley zette het swingende “O Katrina” dan ook niet toevallig in met de woorden “all hail Satan, the
lord our master.” Absolute hoogtepun-

ten waren “Stranger” en myspace-hitje
“Cold Hands”. In de zaal vlogen intussen
het bier en de peuken in het rond, voor
het podium vormde zich iets wat moest
lijken op een mosh pit, en hier en daar
werd er zelfs een robbertje gevochten.
Het publiek werd als het ware een deel
van de act, tot groot jolijt van Swilley
en de zijnen, die er des te harder gingen
door spelen.
Wat The Black Lips brengen is smerig en rammelt als een roestende Lada
met drie wielen, maar het rockt zoals
rock dat nog zelden doet. Zoals ze zelf
zeggen: “we pretty much nailed it.” Hou
ze in de gaten, die Black Lips, en waar
beter te beginnen dan hier: www.myspace.com/theblacklips. ¶
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MUZIEK

MR Linkeroever is het langspeelfilmdebuut van Pieter Van Hees, een jonge
cineast die zich na enkele kortfilms voluit
op langspeelfilms stort.
Je ontmoet Marie (Eline Kuppens),
een jonge atlete die net voor haar internationale doorbraak verplicht op platte
rust wordt gezet. Het vooruitzicht om
twee maanden te nietsen in de biowinkel van haar moeder maakt haar gek, dus
trekt ze in bij haar nieuwe vriend Bobby
(Matthias Schoenaerts) in zijn appartement op, of all places, Linkeroever.
Aanvankelijk lijkt Marie zich goed te
settelen in haar nieuwe leventje. Twijfelachtige underground feestjes en katers
eraf lopen als voornaamste bezigheden,
vindt ze eindelijk een doel in haar eindeloze en eenzame dagen. Wanneer ze
immers achter de verdwijning van de vorige bewoonster van de flat komt, trekt ze
samen met diens ex op onderzoek. Hun
bevindingen zijn op zijn minst bizar te
noemen…
Pieter Van Hees wilde een classy
Vlaamse horrorfilm maken en wat horror betreft, blijf je zeker niet op je honger
zitten.
De ene keer wordt je vooral psycho-

21

CULTUUR EN UITGAAN

FEEST BIJ J.M.H. BERCKMANS

OP ZOEK NAAR EEN GESPREK
J.M.H. Berckmans
schrijft de meest
eigenzinnige boeken
van het Nederlandse taalgebied, wordt
geprezen door bijna
alle literaire critici,
maar is toch onbekend. Schamper
probeert alvast dit
gat in uw cultuur te
vullen.
Hans Demeyer

“Moet ik nu stoppen bij het bovenste of onderste licht vroeg de / tramkondukteur zich af en reed ondertusen een vrouw met een / tweeling
dood” lezen we in Tranen Voor Coltrane (1977), de enige poëziebundel
die Berckmans ooit geschreven heeft.
Bekend is hij vooral als een meester
van het kortverhaal. Die kortverhalen worden evenwel vaak gecomponeerd in een groter, niet te bevatten
geheel. Systemen, orde en hiërarchie
bestaan namelijk niet bij Berckmans:
“Orde, dat woord moogt ge hier niet
gebruiken.” Keren we terug naar bovenstaand aforisme, dan zien we
dat systemen tot niets leiden. Ken je
ze niet, dan zijn de gevolgen niet te
overzien. Niet vrouw en kind, nee,
een vrouw met een tweeling. Enige
zin voor overdrijving is Berckmans
zeker niet vreemd.
Een ander belangrijk stijlkenmerk
is de opsomming. Schijnbaar willekeurig gekozen woorden worden
in één en dezelfde woordenstroom
uitgespuwd (Berckmans lijkt soms
naast je in de kamer te staan), waardoor nieuwe verbanden lijken te ontstaan. Een nieuw systeem, maar één
dat nooit volgehouden kan worden.
Hiernaar verwijzend zegt hij: “Ik vind
22
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dat ook niet belangrijk. Die logica lijkt dan
ogenschijnlijk te ontbreken, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn gewoon tussenstappen die ik weglaat.”
Maar dan komt Didi de Paris (auteur,
dichter, columnist) binnen en J.M. is voor
de derde maal tijdens dit gesprek afgeleid.
En dat in amper twintig minuten tijd. “Ik
ben een moeilijke mens hé, dat kan eventjes
duren.” Samen lopen ze terug naar de grote
zaal voor zijn feest en het gesprek is nu definitief afgesloten. Maar nu vraagt u zich
waarschijnlijk af: welk feest? Laat ik zelf niet
systeemloos worden, en misschien beginnen
met de inleiding.

INLEIDING
Jean-Marie Henri Berckmans (1954)
heeft sinds zijn negentiende als patiënt
zowat alle psychiatrische instellingen van
West-Europa bezocht. Later, na een zelfmoordpoging, kwam hij op zijn vierentwintigste de liefde van zijn leven tegen waardoor hij, zoals sprookjes gaan, herstelde.
Ging samen met haar naar Italië. Was daar
een succesvolle vertegenwoordiger van een
schoenenfabrikant. Leefde er als een god, en
schreef amper. De heimwee naar zijn vrouw
zorgde voor een terugkeer naar Antwerpen,
België. De cultuurschok was te groot en JeanMarie herviel. Een half jaar manisch, waarin
hij veel geld verkwistte met als hoogtepunt
een geflopt popconcert met o.a. Michelle
Shocked. Daarna een half jaar depressief.
En zo gaat het maar door en door, met een
ander ritme en andere lengtes. Aldus de vele
inleidingen tot andere interviews.

“Als het om de liefde gaat
zijn er geen woorden en geen
klanken. Alleen stanken
voor vele, vele danken.”
Zijn huwelijk is ondertussen al enige tijd
voorbij. Hij leeft van het OCMW en weegt
minder dan 50 kilo. Om maar te zeggen dat
we gewaarschuwd waren toen we die zondag in Antwerpen een OCMW-centrum binnenstapten. Het was feest: Jean-Marie en
zijn muze, vriendin en actrice Kristien De
Proost stonden centraal. Het was druk, en
bij momenten waarschijnlijk te druk voor
J.M. Aldus kregen we hem maar moeilijk te
pakken, wat we – gezien ‘s mans conditie –
wel hadden kunnen voorspellen. Onze inschattingsfout, we geven het toe. Maar na
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drie uur rond te hangen, met zijn vrienden
en kennissen te praten (“hij leeft niet in onze
realiteit”), te genieten van het feest, kwam
Berckmans dan uiteindelijk toch op ons af,
verontschuldigde zich, en aldus ontstond
dan toch iets wat op een interview zou kunnen lijken.

HET GESPREK
Kristien werd in de aankondiging voor het feest
uw muze genoemd. Hebt u een muze nodig om
te kunnen schrijven?

Nee jong, een computer, dat zou helpen.
Of een goede bic.
Uw werk bevat telkens minder en minder verhaallijnen. Hoe ver denkt u daar nog in te kunnen gaan, want u lijkt geen grenzen te kennen.

is een kunstwerk? En zo kun je bezig blijven,
hé, blablabla. Andy Warhol, dat vind ik een
goede kunstenaar, een heel groot kunstenaar.
Heel die popart, dat zijn de laatste grote artiesten die we gehad hebben eigenlijk.
Uw schrijfstijl is enorm eigenzinnig. Dat geeft
uw literatuur een kans op overleven, zodat het
binnen vijftig à honderd jaar nog steeds gelezen wordt.

Dat denk ik niet. Een literair werk, hé,
vroeger hé, werd dat te klassiek, jong. Nu,
zoals je gaat zien heeft dat ook te maken
met de taal waarin het geschreven is. Shakespeare, Dante, Boccaccio, Molière, Racine,
dat kun je gewoon lezen. Maar je moet eens
proberen om Anna Bijns, Vondel of Mariken
van Nieumeghen te lezen, daarvoor heb je
een woordenboek nodig. Het Nederlands,
daar ben ik al lang van overtuigd, is een
slechte taal. ¶

Dat is toch ook de bedoeling. Je kunt toch
niet aan uw tafel gaan zitten en zeggen: “We
gaan eens een boek schrijven dat geen kloten zegt.”
Je moet toch verder gaan.
En die verhaallijn in Je
Investeren in dit pand :
Kunt Geen Twintig Zijn Op
Suikerheuvel (2006), dat zit
gezelliger én rendabeler dan je kot !
er wel in, zeuh. Dus in het
Goed gerenoveerde woning met 2 slaapkamers, ingerichte keuken en
begin zit die gast in een
badkamer met douche. Vernieuwd dak en electriciteit.
hospitaal, in het pafkot van
34 m² , klein beschrijf
het sjoekhuus. Daar schrijft
goed gelegen, openbaar vervoer, winkels en speelparkje in de nabijheid.
hij een brief naar die Kris129.000,tien, maar helemaal op het
einde van dat boek is die
Frans Van Ryhovelaan 99 Gent
Kristien zijn grote liefde,
Ideaal voor student(en), koppel of koppel met jong kind
Kortom : een starterswoning die nadien zijn geld mét meerwaarde opbrengt
met wie hij niet naar Canosse zal gaan. Dat is toch
een verhaallijn, hé. Ondertussen loopt hij wel in de
meest compleet krankzinnige, bezopen, psychotische toestanden, maar er
is toch een verhaallijn, hé.
En vroeger: al die depressieve dingen, dat is dankzij
Kristien voorbij.
Vele van uw verhalen zijn
te lezen als een klaagzang.
Ook krijgt u namen toebedeeld als apostel van de
eenzaamheid, opvolger van
Job op de mesthoop. Hoe
belangrijk is het katholicisme in uw werk?

Een kunstwerk zonder
ethiek, dat is volgens mij
geen goed kunstwerk. Je
kunt natuurlijk discussieren: wat is ethiek en wat

Voor inlichtingen en plaatsbezoek : Jacques 0475/ 32 54 87
Je kan me ook consulteren voor diverse appartementen in Gent
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Blood Red Shoes
speelden een paar
weken geleden gratis in het Café van
de Vooruit. Op het
podium verschenen
Laura-Mary Carter
en Steven Ansell, een
duo dat pure rock-’nroll uitstraalt. Samen
speelden zij nog geen
uur lang, maar wat
ze uit hun drums en
gitaar toverden, was
meer dan oké.
Ine De Jonge

Blood Red Shoes is alweer een gehypet
NME-bandje uit Brighton, maar hun vlugge
punk-grunge nummers tonen aan dat ze
geen katjes zijn om zonder handschoenen
aan te pakken. Hun muziek rammelt en
bonkt, maar de fans met smalle drainpipes
en leren jasjes vonden het alvast fantastisch.
Wij bleven achter in de Vooruit en zagen
rond twee uur ’s nachts drummer Steven
naar de bar wankelen, waarvan hij kennelijk
nog spijt zou krijgen. Een interview met de
drummer die de duivel in Duvel heeft ontdekt en het ook niet vlug zal vergeten.
Jullie hebben opgetreden in Gent voor een relatief klein publiek. Is het vreemd om weer in
zulke kleine zalen te spelen?

Niet echt, we spelen niet altijd in erg grote zalen. Het hangt ervan af in welk land of
welke stad we spelen en we verwachten zeker niet om altijd voor een groot publiek te
spelen. Het is wel zo dat we al voor grotere
groepen mensen hebben gespeeld, maar
deze kleinere zaaltjes hebben ook zeker hun
charmes.
Gent was tof, maar ik kreeg het idee dat
veel mensen ons voor de eerste keer zagen
of hoorden en ons dus eigenlijk nog niet
kenden. Ze kwamen gewoon even kijken
om te zien waar dat lawaai vandaan kwam,
zeker?
24
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NAAKT EN MET EEN FLES
WHISKEY IN DE HAND
STEVEN ANSELL (BLOOD RED SHOES) GOES MENTAL
Het Britse publiek is nogal anders dan dat van
het vasteland. Welk publiek is het meest enthousiast en welk heb je het liefst?

want ik was waarschijnlijk niet eens in staat
om recht op mijn benen te staan.

Zo anders zijn ze nu ook weer niet. Het
Nederlandse publiek is zelfs het wildst, zij
worden echt gek bij een optreden. Ook als
we in Groot-Brittannië optredens geven
voor alle leeftijden (de meeste optredens in
de UK zijn vanaf 16 of 18 jaar, nvdr.), vooral
in Londen, gaat het publiek uit z’n dak. De
Nederlanders en de jongeren van Londen,
dat zijn de gekste mensen qua publiek.

Met wie zou je Blood Red Shoes vergelijken
en welke vergelijking was het grootste compliment?

Heb je Belgisch bier geproefd? Wat vond je
ervan?

Ja, de barman in de Vooruit heeft me een
paar soorten laten proberen. Ik vond Duvel
wel lekker, but it kind of made me go mental.
Oei, wat is er gebeurd?

Ik bleef maar op een hyperactieve manier rondlopen en voelde me erg verward.
Ik ben het niet gewoon om bier te drinken,
laat staan dat sterke Belgische bier. Daarom
drink ik het ook zelden. Ik hou meer van
whiskey of wijn. Maar ik wil die Duvel nog
wel eens proberen om te zien wat er dan zou
gebeuren.
Wat is je beste rock-’n-roll verhaal?

Oh, het is onmogelijk om zulke verhaaltjes te vertellen zonder te willen bewijzen
hoe gek je eigenlijk wel bent. Maar Laura
vertelt graag hoe ze me wegsleepte van een
dak van een gebouw. Het regende, ik was
naakt met een fles whiskey in mijn handen
en probeerde een glazen gevel te beklimmen.
Wat was er precies vooraf gegaan en hoe erg
was je kater de volgende ochtend?

Het is moeilijk dit verhaal te vertellen,
want op tour ben je sowieso nooit nuchter
genoeg om door te hebben dat je een kater
hebt. Maar ik herinner me niet precies meer
hoe of wat er precies gebeurd is. Ik weet wel
nog dat we in Sheffield hadden gespeeld en
vrij vroeg vertrokken waren. Ik verveelde
me, begon te drinken en kreeg toen alweer
zo’n hyperactieve bui. God weet hoe ik erin
geslaagd ben om dat dak te beklimmen,

Het grootste compliment dat we ooit kregen was toen iemand zei dat we klonken als
Blur en Sonic Youth gesmolten in één geheel. Dat zijn twee van onze favoriete bands
en het was enorm flatterend om daarmee
vergeleken te worden. Persoonlijk zou ik
zeggen dat onze muziek lijkt op de Yeah
Yeah Yeahs, of Nirvana met disco beats.
Of een vroege PJ Harvey met Blur-achtige
vocalen.
Hoe ambitieus zijn de Blood Red Shoes?

We zijn enorm ambitieus. We willen een
belangrijke, maar vooral ook goede band
zijn. We willen voor veel mensen spelen en
een zekere culturele impact hebben, zodat
andere mensen kunnen zeggen dat Blood
Red Shoes een invloed had op hun eigen
band. Dat is het belangrijkste doel dat we
voor onszelf willen nastreven, dat we deel
mogen uitmaken van die lange traditie van
muziek die mensen hebben beïnvloed en
geïnspireerd. Sommigen zeggen dat ze enkel
muziek maken voor zichzelf en dat het een
bonus is als mensen het toevallig goed vinden. Dat is een leugen. Je treedt niet op of je
maakt geen album tenzij je denkt dat er een
publiek voor te vinden is. Er zijn natuurlijk
verschillende redenen waarom je muziek
maakt. Je kunt het doen omdat je beroemd
wil worden of je kunt muziek maken om bepaalde dingen te doen en om te zien wat je
ermee kunt bereiken. Dan moet je toeren,
singles uitbrengen en videoclips maken. Bij
Blood Red Shoes draait het vooral om goeie
muziek maken waar je zelf van houdt en
waar je ook in gelooft, en hard werken om
het voor een publiek te brengen. En dan
maar zien of het succes heeft.
Als je eender welke artiest in je band zou mogen hebben, dood of levend, wie zou het dan
zijn?
www.schamper.be
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Ik zou enkel Iggy Pop als zanger willen
hebben.
Wat zou er dan met Laura-Mary gebeuren? Je
zou haar toch niet dumpen, mag ik hopen?

Neenee, ze zou gewoon enkel gitaar spelen. Met Iggy Pop erbij zouden Laura en ik
ons kunnen uitleven op onze instrumenten
terwijl Iggy het publiek helemaal gek zou
maken, dingen zou vernielen en gevechten
zou uitlokken. Maar Laura zou ik nooit dumpen, zelfs niet voor Iggy Pop.
Als je carte blanche zou krijgen voor je show
zodat je je fantasie zou mogen uitleven, wat
zou je dan doen?

We zouden de hele zaal bekleden zodat
het eruit zou zien zoals die wachtkamer in
Twin Peaks. Veel rode gordijnen, vloeren
betegeld met vreemde patronen en speciale
lichten. We zijn echt geobsedeerd door Twin
Peaks.
Welke nieuwe band is je favoriet en denk je
dat ze langer zullen bestaan dan The Rolling
Stones?

Op dit moment zou ik Foals zeggen. Ik
vind dat ze ver vooruit zijn op hun tijd, maar
dat ze toch wel een grote band zullen worden. Ze proberen het Amerikaanse underground geluid meer naar de oppervlakte
brengen, wat eigenlijk nogal gelijkaardig is
met wat wij doen. Wie weet of Foals langer
zal bestaan dan The Rolling Stones. Waarschijnlijk niet. Die gasten zijn niet te verslaan.
Pete Doherty: vriend of vijand?
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Pete Doherty is een fucking dickhead en
zijn muziek lijkt nergens naar. Hij is slechts
een cultfiguur, een soort van celebrity fuckup. Ik vind dat hij nog niets creatiefs heeft
gedaan dat memorabel is.
Ik veronderstel dat je geen fan bent van de indie scene?

Wel neen, omdat het gewoon suckt. Het
is niet interessant, het is ronduit saai. Vooral
omdat de muziek op niets lijkt en omdat de
attitudes me niet aanspreken. Pff, met al hun
Albion shit and flag-waving, ik haat het. Ik
geef er geen zier om of muziek nu Engels is
of niet, ik geef enkel om muziek als het goed
is. En indiemuziek doet me enkel denken
aan conventionele gitaarakkoorden, met
saaie deuntjes en structuren die al miljoenen
keren de revue zijn gepasseerd. Er zit geen
echte agressie in, geen echte emotionele inhoud. Dus het is niets voor mij. Ik kan me
er gewoon niet aan spiegelen. Ze zeggen allemaal dat ze van The Clash houden, maar
fuck, ga zelf naar een Clash plaat luisteren.
Niets van dat opwindende zit in de hedendaagse Engelse indie. Het enige opwindende
in Groot-Brittannië gebeurt vooral in de undergorund, punk en rock scene.
Geloof je nog in seks, drugs en rock-’n-roll?

Ja. Ongeveer. Wat moet je anders doen
met je leven dan ervan te genieten?
Reizen lijkt me een goeie manier om van het
leven te genieten. Wat is jouw favoriete stad
tot nu toe?

Ja, reizen is zeker een goeie manier om

van het leven te genieten. Zoals ik het zie, is
er geen God, geen doel van het leven en er is
geen echt waardesysteem meer. Er zijn enkel
mensen die proberen te krijgen wat ze maar
kunnen. Ik denk dat het delen van leuke ervaringen met mensen om je heen de enige
reden is om te leven.
Maar om je vraag te beantwoorden, mijn
favoriete stad is nog steeds Parijs. Hoewel,
Tokio heeft ook een grote indruk op me gemaakt toen we er voor de eerste keer kwamen. Niets kon me voorbereiden voor alle
verschillen die Tokyo heeft vergeleken met
Groot-Brittannië.
Als ik op bezoek zou komen in Brighton, wat
zou je me dan allemaal tonen?

Ik zou je meenemen naar The Duke of
York’s Cinema, daar is het echt leuk. En natuurlijk naar de pier waar we gitaar zouden
spelen op de Penny Arcades.
Is het waar dat Brighton enkel rotsstranden
heeft?

Ja, er zijn geen zandstranden. Brighton is
wel een leuke stad om te feesten. In de zomer zijn er vaak barbecues en kampvuren op
de stranden.
Wat is jouw guilty pleasure?

Goh, ik weet het niet. Ik hou van aardse
dingen. Eten, seks, muziek, kunst. Die dingen zijn niet zo schuldig, hé. Als ik van iets
hou, dan hou ik ervan. Punt. Niemand moet
zich daarmee bemoeien. Hoewel, ik vond
het eerste album van de Kaiser Chiefs wel
goed. Telt dat als een guilty pleasure? ¶
SCHAMPER 463
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Pt. 3

OMDAT WE ONZE UITGELEZEN SMAAK GRAAG MET U DELEN

SCHAMPERS 'DE LEEMTE VULLENDE' ALBUMTOP50
Ons overkomt het,
als we eerlijk zijn,
nooit. Op recepties,
feestjes en braspartijen weten wij
steeds weer het
gesprek op gang te
trekken, te houden
en de hele aanwezige garde in onze
spraak- en kenniswaterval te doen
verdrinken.
Maarten Hanssens, Ruben De Winne, Ine
De Jonge, Simon Leenknegt, Nils Wandels,
Laurens Lavrysen

Maar, filantropisch ingesteld als we zijn,
willen wij u gerust helpen om ook eens dat
gevoel te beleven het algeheel epicentrum
der gebeuren te zijn. Vandaar deze albumtop. Impressioneer vanaf heden met uw
kennis, smaak en culturele bagage van deze
50 ondergewaardeerde platen. (Onze brievenbus is reeds vergroot om dankbetuigingen te ontvangen.)
20. The Small Faces – Ogdens’ Nut
Gone Flake (1968)
The Small Faces: voor velen een nobele
onbekende, maar wanneer je het sympa-
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thieke fluitmelodietje van ‘Lazy Sunday’
hoort (een Parklife avant la lettre), zal vast
wel een bel gaan rinkelen. ‘Ogdens’ Nut
Gone Flake’ is het conceptalbum van The
Small Faces over ene Happiness Stan die
de verdwenen helft van de maan zoekt en
daarbij geholpen door een reuzevlieg zijn
queeste onderneemt. Psychedelica, indeed.
De muziek is zelfs dusdanig vol en kent een
dergelijk instrumentarium om zijn psychedelische sound te bereiken, dat de band het
album slechts één keer live speelde.
19. Aphex Twin – Selected Ambient
Works 85-92 (1992)
Richard D. James moet zowat de hoogste
ster zijn aan het firmament van de elektronische muziek. Al meer dan 20 jaar slaagt
deze Ierse deejay er in om de grenzen van
de muziek te verleggen onder het alter ego
Aphex Twin. Als vrucht van zeven jaar geexperimenteer, brengt hij in 1992 het album
Selected Ambient Works 85-92 uit. Hierdoor
wordt hij in één klap dé baanbreker van de
ambient: een genre van de elektronica, gekenmerkt door zweverige, atmosferische
klanken. Laat je door Aphex Twin meesleuren op een schizofrene trip van 75 minuten
over voorheen onbetreden muzikale paden!
Sluit je ogen en geniet.
18. Tom Waits – Alice (2002)
‘Alice’ is vintage Tom Waits, en eigenlijk vintage tout court. Muziek opgenomen
in de 21e eeuw, maar tijdloos qua thematiek, instrumentatie en klank. Waits laat
zijn verweerde stem schuren en briesen,
zoals vanouds, maar zingt vooral zacht en
hartverscheurend. ‘Flower’s Grave’ is een

regelrechte tearjerker; van het verliefde
‘I’m still here’ wordt eenieder weemoedig.
De plaat vertelt wrede verhalen (o.m. over
Poor Edward, een verdoemde man met een
vrouwengezicht op zijn achterhoofd) en is
volgens Waits een maalstroom, een koortsdroom, een odyssee in dromenlogica en
nonsens. En vooral een verzameling parels.
17. Crosby, Stills, Nash & Young – Déjà
Vu (1970)
Nadat Crosby, Stills en Nash eind jaren
’60 besloten hadden Neil Young bij hun superband te betrekken wisten de heren met
‘Déjà Vu’ hun namen te vereeuwigen. Het album is een patchwork van zowel gezamenlijke als individuele prestaties. Eenvoudige
melodieën van Nash worden afgewisseld
met Crosby’s rauwe blues op ‘Almost Cut
My Hair’ en Young’s epische drieluik ‘Country Girl’. Maar het is Stills die met ‘4 + 20’
het meest intieme en interessante werkje
aflevert, en zijn capaciteiten als songschrijver het dikst in de verf zet. Rode draad door
het verhaal zijn de prachtige close-harmony
vocalen en de warme, intieme gitaarsound,
vaak verrijkt met sfeervolle arrangementen.
Het resultaat is een hemeltergend mooi en
tijdloos album.
16. Television – Marquee Moon (1977)
Sex Pistols, The Ramones en Patti Smith
zijn de eerste namen die vallen wanneer
men het heeft over de punkscène van eind
jaren ’70. Maar ook dit ‘Marquee Moon’ van
het veelgeprezen Television lag mede aan
de basis van de beweging. Zowel de poëtische teksten als Verlaine’s bijtende stem geven de riff-gebaseerde nummers een kracht
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en dynamiek die o zo typerend is voor de
punk. Maar de ingewikkelde songstructuren, de invloeden van jazz en blues en de
buitensporige lengte van de songs maken
het onmogelijk om de plaat te classificeren
onder dit label. Het is een plaat die genres
overstijgt, en die – ondanks het uitblijven
van commercieel succes – een hele nieuwe
generatie muzikanten heeft weten te beïnvloeden.
15. Nick Cave & The Bad Seeds -The
Good Son (1990)
Nick Cave. Een man van de grote kunsten, een Schepper. Zijn wisselende begeleidingsgroep The Bad Seeds behoort tot
het kruim der muzikanten. Samen maken
ze muziek die de eeuwigheid zal trotseren
en reeds verschillende generaties beïnvloed
heeft. Cave zingt over liefde & dood, drugs
& mensdom. Slechte platen van Nick Cave
bestaan niet, een allerbeste evenmin. ‘The
Good Son’ wordt eruit gepikt wegens de ultieme hartverscheurendheid, de doorleefde
gevoelens tout court en verstillende uitschieters als ‘The Ship Song’ en ‘Lucy’. Maar
verkent u toch vooral ‘s mans gehele oeuvre.
Onmisbaar.
14. Led Zeppelin – III (1970)
Misschien wel het meest diverse album
van Led Zeppelin: opzwepende hardrock
(‘Immigrant Song’, ‘Celebration Day’, ‘Out
On The Tiles’), verontrustende of groovy
folk (‘Friends’, ‘Gallows Pole’, ‘Bron-Y-Aur
Stomp’), Jimmy Page die bluesregisters
plundert (‘Since I’ve Been Loving You’),
tedere songs als ‘Tangerine’ of ‘That’s The
Way‘ en zelfs ronduit vreemd (‘Hats Off To
Roy Harper’). Vaak in een hoekje gedrongen
door Led Zeps bekendere eerste en vierde,
maar net als II en ‘Physical Graffiti ‘verplichte kost voor rockliefhebbers.
13. The Clash – Sandinista! (1980)
Consternatie alom wanneer Engelands
punkmeesters The Clash hun vierde plaat
uitbrachten. Althans bij de zware punkaanhangers, want dit triple-album kent geen
‘London Calling pt. 2’ en al helemaal geen
‘I’m so bored with the USA’. De verscheiden-
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heid aan muzikale invloeden op ‘Sandinista!’ doet verleiden om dit meesterwerk ten
eersten male smadelijk te bestempelen als
‘potpourri’. Verdere luistersessies geven alleen maar een haast ongekende genialiteit
weer in de pop/rockwereld van een band die
reggea, jazz, rockabilly, r&b, dub, calypso en
punk onder eenzelfde paraplu weet onder
te brengen. Voorbeeld: ‘The Magnificent Seven’, de eerste song ooit waarbij een rockgroep rapmuziek in een nummer verwerkt.
12. T. Rex – The Slider (1972)
Wie David Bowie als koning van de
glamrock beschouwt, zit er helemaal naast.
Mark Bolan, zanger van de groep T. Rex,
was nog extravaganter (denk boa’s, glitters
en plateauschoenen) en met het derde album ‘The Slider’ bewees hij erg veelzijdig
te zijn. Extreem dansbare boogie nummers
en intieme akoestische ballades: Bolan had
weinig of geen grenzen. Er was zelfs plaats
voor openlijk seksuele teksten (“I wanna
ball you”) en orgastisch gekreun. Blijkbaar
een formule die erg aansloeg bij de jongeren, want in de jaren ’70 spraken ze van T.
Rextasy, wat ongeveer hetzelfde inhield als
de Beatlemania van de ‘60s.
11. Bob Dylan – The Freewheelin’ Bob
Dylan (1963)
We worden gauw kregelig van mensen
die zich om god weet welke redenen storen
aan het werk van Dylan. In onze onmetelijke
goedertierenheid vergeven we hen echter,
en nemen we voor het overige onze taak van
volksopvoeders ter harte. ‘The Freewheelin’ is Dylans tweede plaat en zijn eerste absolute meesterwerk, waarin hij meteen zijn
vele gezichten toont. Zo laat hij zich kennen als verontwaardigde profeet (‘Masters
of War’), als blanke bluesneger (‘Down the
Highway’), en als Nobelprijswaardige poëet
(‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’). De grootmeester is trouwens een voortreffelijke parameter in het leven van alledag: als uw lief
niet helemaal week wordt van ‘Don’t think
Twice It’s Alright’, kan je hem/haar maar
beter dumpen. ¶
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KRINGEN & KONVENTEN

FAIRTRADE BRUNCH
Op 6 mei organiseert ONZ
(Overleg Noord Zuid), een spetterende Fairtrade Brunch! Van
10.30u tot 14.00u kan iedereen
komen smullen in de tuin van de
Sint Pietersabdij, op het Sint-Pietersplein.
Voor slechts 3 euro krijgen jullie een overheerlijke en bovendien
eerlijke picknic! Bij slecht weer
verhuizen we naar De Therminal.
Be there!
Inschrijven is niet verplicht,
maar wordt wel geäpprecieerd
(sien.knapen@hotmail.com).

ZAUBERSPRÜCHE
Het lenteconcert van het
Gents Universitair Koor ‘Zaubersprüche’ vindt dit jaar plaats in
de Aula van de UGent (Voldersstraat 9) op dinsdag 6 mei 2008.
Op het programma staan werken
van de Poolse componist Gorecki,
de alom bekende Philip Glass en
de Belgische Kurt Bikkembergs.
Daarnaast verzorgen ze ook een
experimenteel repertoire waarin
ritme en spreken heel belangrijk
zijn. Een mengelmoes van textielmachines, chocoladefabrieken,
poëziebewerkingen en Aboriginalgeluiden maken dit concert ongetwijfeld tot een unieke ervaring.

Sfeervolle projecties zullen de
stukken begeleiden, want het oog
wil ook wat! Aansluitend is er een
receptie om gezellig nog wat na
te praten over het concert. 4 euro
voor studenten. Meer informatie
op http://student.ugent.be/guk

MIKKO RIMMINEN KOMT!
Op donderdag 24 april ontvangt de vakgroep Scandinivistiek
en Noordeuropakunde de jonge
Finse auteur Mikko Rimminen.
Tijdens zijn bezoek zal de schrijver (in het Engels) geïnterviewd
worden over zijn werk en de plaats
daarvan binnen de moderne Finse
literatuur. Bovendien zal ook vertaler Lieven Ameel een lezing houden (in het Nederlands) over de
moeilijkheden die hij ondervond
bij het vertalen van Rimminens
debuut Drinkebroersroman. Deze
roman bevat namelijk nogal wat
cultuurspecifieke elementen die
erg moeilijk vertaalbaar bleken.
De ontmoeting begint om 16u
en zal ongeveer twee uur duren. Dit
alles vindt plaats in de Foyer van
Kunstencentrum Vooruit. Meer
informatie vindt u hier: http://
www.vooruit.be/nl/event/1438.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via maritta.moisio@
ugent.be. ¶
JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER

Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een tip over
wat zeker het berichten waard is? Mail schamper@schamper.ugent.be
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liegende reporter
PRINS LAURENT KRIJGT EREDOCTORAAT
"VOOR UITZONDERLIJKE FILANTROPISCHE VERDIENSTEN”
Laurens Lavrysen

Toegegeven, het was even schrikken toen
het nieuws de redactie binnenrolde: op
maandag 14 april besliste de Raad van Bestuur van onze Alma Mater, op voordracht
van rector Paul Van Cauwenberge, om de
jongste zoon van Koning Albert te eren met
een institutioneel eredoctoraat. De plechtige
uitreiking is gepland voor de komende Dies
Natalis op 20 maart 2009. U vraagt het zich af,
wij vragen het ons af: waarom in godsnaam
de laatste in lijn voor de troonsopvolging
vereren met de hoogste onderscheiding die
onze universiteit te leveren heeft? Schamper
trok op onderzoek uit.

REACTIE PVC
Wat het helemaal vreemd maakt, is dat
de Universiteit Gent in 2002 bergen kritiek
leverde op z’n Leuvense tegenhanger toen
Prins Filip daar een eredoctoraat in ontvangst mocht nemen. Als een eredoctoraat
voor de troonsopvolger al op hoongelach
wordt onthaald, wat dan te denken van een
dergelijke bekroning voor z’n jongere, leeghoofdige broer?
Van Cauwenberge zag de kritiek aankomen en heeft onmiddellijk een antwoord
klaar. “Het motto van onze universiteit is
niet voor niets Durf Denken, daarom is het
onze plicht om ook op vlak van eredoctoraten buiten de lijntjes te durven kleuren. Het
klopt dat Prins Laurent staat geboekstaafd
als een soort koninklijke nar. Hij begaat misschien flaters die soms nog het best doen
denken aan De kleren van de keizer , rijdt
met dure sportwagens, enzovoort. Dat alles
zegt veel over de persoon van prins Laurent,
maar het zegt niets over zijn maatschappelijk engagement. Het is nét die filantropische
gedrevenheid die wij in de verf willen zetten
met dit eredoctoraat. De keuze voor de prins
mag dan wel controversieel zijn, daarom is
ze nog niet minder terecht!”

‘T KINT
De filantropische wat? Van Prins Laurent?
De woorden van de rector brachten toch
niet al veel duidelijkheid over de verdiensten
van Belgiës grootste hondenliefhebber. De
dag na het interview ontvingen we daarom
een persmap van de universiteit, met uitleg
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over de keuze voor de prins. Daarin wordt
vooral gehamerd op de verdiensten van het
Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de
Bevordering van Schone Technologie, ook
wel bekend als het KINT van onze meest
flamboyante prins. In verontrustende tijden
van klimaatswijzigingen, is deze organisatie
enorm actief op het gebied van sensibilisering omtrent de opwarming van de aarde.
Een korte kijk op de website van ‘t KINT
(www.irgt-kint.be) leert ons al veel over de
activiteiten van de prins op het gebied van
klimaatsbewustwording. Zo kan je bijvoorbeeld een lijvig rapport downloaden over
Klimaatverandering in België – Wat zijn de
gevolgen voor de rivierbekkens, onze kust, het
drinkwater en ons cultureel erfgoed? Byebye,
’t Zwin! Helaas pindakaas!
Hoe dan ook, zoals iedereen die regelmatig de kranten leest wel weet, is ook ’t KINT
niet onbesproken. Door wanbeheer zag de
Vlaamse overheid zich zelfs genoodzaakt
om haar subsidies terug te schroeven. Volgens onze Alma Mater mogen we echter ’t
KINT niet met het badwater wegsmijten.
De geruchten omtrent het beheer van deze
organisatie zouden niet opwegen tegen haar
enorme maatschappelijke verdiensten.

KOLONEL VAESSEN
De vroegere adviseur van de prins, Kolonel Vaessen, maakt de keuze van de universiteit voor z’n voormalige werkgever met
de grond gelijk. Vorig jaar schreef hij nog de
bestseller Een Prinselijk Proces over het prinselijk gesjoemel met marinegeld, maar daarmee is z’n kruistocht tegen de zogenaamde
misbruiken van de prins nog niet ten einde.
“Laat het duidelijk zijn dat dit weer een complot van het paleis is om de aandacht weg te
trekken van de lamentabele fratsen van onze
Prins Clown. Wat me vooral verontrust, is
dat een prestigieuze instelling als de Universiteit Gent hieraan meedoet. Maar in een wereld waar alles om geld draait, verbaast niets
me nog.”
Laat het misschien toeval zijn, maar net
voor het te perse gaan van deze editie raakte
bekend dat de UGent van de Koning Boudewijnstichting een fonds van 50 miljoen euro
ter beschikking krijgt voor baanbrekend farmaceutisch onderzoek. Maar kom, laten we
over dergelijke toevalligheden niet al te veel
speculeren en uitkijken naar de speech van
Prins Laurent. Iedereen is alvast welkom op
vrijdag 20 maart 2009 in de Aula! ¶
www.schamper.be

STOCKVERKOOP BIJ COMAC
alles voor het goede doel. U wordt er beter
van – want zeg nu zelf, wie wil er niet paraderen in een dergelijk T-shirt, gestikt en
genaaid door onschuldige kinderhanden
uit het verre China, waar wijlen onze grote
roerganger in vrede rust – en wij worden
er beter van. Voor u begint te zagen: u zou
eens moeten weten hoe moeilijk het is om
in deze moderne tijden de armoede te bestrijden zonder sportauto, bijvoorbeeld.
Voor weinig geld veel marchandise. Ook
allerhande pamfletten voor de liefhebbers,
ingebonden en met harde kaft. Pamfletten
van Marx, pamfletten van Lenin, en vooral,
pamfletten van Mao, mijn favoriet. U twijfelt
nog aan de onderdrukking der Tibetanen?
Laat u overtuigen. U twijfelt aan de noodzaak van de heropvoeding der intellectuelen? Mao dicteert u de redenen. U stelt vragen, Mao geeft u de antwoorden. Het leven
kan verbazingwekkend simpel zijn, zolang
u koopt, koopt en nog eens koopt. Bij ons
welteverstaan.
Ik groet u en tot dan,
Tijs Hostyn.” ¶

Schamper laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest amusante
quotes weg van de verschillende studentenfora.
(RED.) Posten op een studentenforum
is altijd een beetje oorlog voeren. Tano
Cariddi heeft op dat vlak een reputatie
te verdedigen op het VRG-forum en laten
we eerlijk zijn: die reputatie verdedigt
hij ook deze week met verve. “Leg hier
eens uit waarom ge bepaalde mensen via
sites in Amerika hebt willen pesten omdat ze u afgewezen hebben? Doet ge nog
steeds uw kleren uit als er mensen bij u
op bezoek komen, in de hoop dat ze bij
u blijven? Staat ge nog steeds hysterisch
‘s nachts op mensen hun deur te kloppen
en hen wakker te bellen? Ja ja, je verschiet
ervan zeker dat ik dat doorgekregen heb.
Hoe zit het trouwens met die klacht voor
stalking die je aan je been hebt? Hoe was
het trouwens met het politiebezoek dat
je een tijdje geleden hebt mogen mee
maken? Als ik nog meer in detail moet
treden laat het maar weten, hé. Mensen

zoals jij horen thuis in een gesticht of in
een bokaal op sterk water.”
Wat speelt er zich af in het hoofd van
een Schamperredacteur? We moeten
op het VGK-forum zoeken naar het antwoord:
“Wist je dat …
… ik vroeger wel eens interviews voor
Schamper verzon?
… ik daar om moest grinniken toen ik
het archief doorbladerde?
Mooie tijden :)” — Journalistieke deontologie, Chareth Cutestory, journalistieke deontologie.
“Man, wat heb ik een ongelooflijke hekel aan …
… kutmongolen die om 8u 30 belletje
trek doen.
Ik lag verdomme maar om 3u 30 in
mijn bed!” — Sorry Dragases, LOL!
Een en al ellende op het Filologica-

forum tegenwoordig, getuige hiervan
het choquerend verhaal van the-pieter.
“Maandag, op klaarlichte dag ben ik ook
door het Citadelpark gefietst en toen
stonden er twee mannen in de struiken te
vozen met hun broek op hun enkels, blijkbaar niet zoveel blaadjes aan de struiken
als ze dachten want ze waren heeeeel
goed zichtbaar. Ik ben benieuwd hoe de
bomma met het hondje en de twee kleinkinderen, die ik een 100 meter voordien
voorbij had gestoken, gereageerd hebben
toen ze daar passeerden.” — Zeker dat ze
een potlood heeft gekocht!
Ach, het was geen hoogvlieger op de
studentenfora de laatste tijd. We beseffen dat er ook voor een artikel soms geen
plaats meer is voor palliatieve zorgen, alleen maar voor euthanasie. So long, suckers. Over en uit. ¶

HET VOLK

WW Stilletjes aan begint men het te
merken: het weer wordt warmer, de korte
broeken komen buiten en de trekvogels
keren terug. Inderdaad: het einde van het
academiejaar nadert, en net zoals elk jaar
naderen dan ook de solden bij Comac. Allerhande promotieartikelen moeten dan
weg, kwestie van niet met overvolle stocks
te zitten tijdens de vakantie.
In tegenstelling tot andere jaren, is Comac er nu in geslaagd ons te doen capituleren en het reclamepraatje van hun voorzitter
te publiceren, op straffe van heropvoeding
in de lokale versie van Mao’s kaderscholen,
de Communicatiewetenschappen, bij weigering.
“Vrienden, kameraden, haast u naar één
van onze promotiestands, strategisch opgesteld in de buurt van verschillende campussen, waar u allerhande prachtartikelen zult
kunnen kopen, gaande van Ché Guevara
T-shirts en petten over dreadlock extentions
tot marxistische traktaten geschreven door
de meester hemzelve. En dat alles stevig afgeprijsd natuurlijk.
Koopt, koopt en koopt nog meer. Dat
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Vertel ons hoe jij
de toekomst ziet
en maak kans op 1 van de 100 duo ﬁlmtickets.

Studeer jij binnenkort af als bachelor of master?

Deze en andere vragen zijn op zoek naar jouw

Dan willen Vlerick Leuven Gent Management

antwoord. Neem deel aan het onderzoek ‘Talent

School en Vacature graag jouw mening. We willen

van de Toekomst’ en maak kans op 1 van de

je namelijk zo goed mogelijk begeleiden bij je

100 duo ﬁlmtickets voor een Kinepolis-bioscoop

eerste stappen op de arbeidsmarkt.

in jouw buurt.

Wat zijn je plannen na de studies? Wat verwacht
je van de arbeidsmarkt en jouw toekomstige
werkgever? En wat heb jij ervoor over om het

Surf nu naar

helemaal te maken?

vacature.com/talentvandetoekomst

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B
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