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Rector PvC 
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over het leer-
krediet

+ Gids door 
Gent voor 
nieuwelingen
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22/09
Openingsevent Blandijn,  ×

Filo, KHK, OAK:  Voorkant 

Blandijn, 12u – 21u

Witte wijn receptie,  × VEK:  

Yucca, 17u – 19u

23/09
Duvelavond,  × VEK: Yucca, 

21u – 5u

Sportsenaat, FK: Therminal,  ×

20u – 22u

Sterrenkijkavond,  × VVK: De 

Sterre S9, 21u-24u

24/09
Student Kick-Off: Sint-Pie- ×

tersplein, 12u – 24u

Cocktailavond, Politea: Pi- ×

Nuts, 22u – 24u

Opendeurdag  × GUSB, VGK: 

Watersportlaan, 13u30-17u30

25/09
Cantus voor dummies,  ×

VPPK: Salamander, 20u – 5u

Jazz-feestje,  × GFK: Bar Deco, 

21u – 3u

Kennismakingskwis,  × KMF: 

Therminal, 20u30-23u30

29/09
Peter- en meteravond,  × GBK: 

‘t Genoegen, 21u30 – 3u

Infovergadering,  × VPPK: Pi-

nuts, 19u-22u

30/09
Openingsfuif Geschiedenis,  ×

VGK: Twieoo, 22u – 6u

Openingsfuif,  × VPPK: Vooruit, 

22u – 5u

Filmavond,  × VBK: UZ, Audito-

rium D, 20u – 23u

01/10
Spaghetti-avond,  × GBK: Pal-

marium, 19u – 24u

Nieuwjaarsfuif, Geografi ca:  ×

Tequila, 21u – 5u

02/10
Openingsfuif Geneeskunde,  ×

VGK: Vooruit, 22u

Openingsvaten, Chemica:  ×

Porter House, 21u – 24u

Zwemmen,  × KMF: Trappen 

Blandijn, 19u30-22u

KRINGEN & 
KONVENTEN

  JV  Een groot wijsgeer, wiens 
naam me nu even ontglipt, zei 
ooit en hij had volkomen gelijk: 
“Like sand through the hour-
glass, so are the days of our 
lives.” Hierover contemplerend 
besloot ik een tijd terug te gaan 
leven zoals nooit tevoren. “Après 
nous les mouches!”, heb ik toen 
geroepen. Genoeg met mijn 
kloten gerammeld! Waar beter 
te beginnen dan op de tiende 
 Flikkendag op 28/09 , dacht 
ik daarna. Dat wordt gewis een 
dag van onversneden plezier en 
levensgenot. Heeft u die ontroe-
rende afl evering gezien waarin 
Pasmans ervoor zorgt dat Ray-
mond zijn alcoholprobleem 
onder controle krijgt? Daar heb 
ik veel aan gehad. Flikkendag is 
ook een fantastisch familiege-
beuren, nietwaar. Ik wil vanaf 
heden namelijk niet enkel mij-
zelf plezieren, maar ook mijn 
vrouw en kind. Wat zeg ik, bijna 
twee kinderen. Ons Bianca zal 
over enkele weken al een tweede 
koter lossen en we doen er al-
les aan om het een schitterende 
start te geven. Vanaf nu gaan 
we dan ook elke zaterdag om 
14u30 naar  babyzang: zingen 
voor het nieuwe leven  in kin-
derdagverblijf De Biotoop, waar 
we zachtjes liedjes neuriën bij 
de ronde buik van Bianca. Die 
baby’s horen de trillingen en 
zouden daar rustig van worden. 
Meestal zijn het eenvoudige wie-
geliedjes maar ik heb eens  Rain 
of Blood  van Slayer aangevraagd 
en het mocht. Ik ga dit jaar mijn 
master Psychologie afwerken, 
dus ik geloof die shit best wel. 
In de psychologie is het altijd 
geestig geweest. Ik ben nu wat 
te oud voor dat clubleven, maar 
de  Student Kick-Off  op 24/09  
zie ik wel zwaar zitten. Ik heb ge-
hoord dat Get Ready ook komt 
en daarom heb ik gezegd dat 
Bianca beter thuis zou blijven. 

Ik wil geen weken aan een stuk 
voor niets op mijn knieën heb-
ben zitten neuriën. Om het goed 
te maken mag ze mee naar de 
 openingsfuif van de  VPPK  op 
30/09  in de Vooruit. Daar plan ik 
wat oude vrienden terug te zien 
en herinneringen op te halen. 
Over hoe we destijds nog jonge 
snaken waren en hoe de wereld 
aan onze voeten lag. Over tijden 
waarin wij nog de baas waren 
in de Overpoort. Dat was onze 
straat en niemand moest ons 
daar zeggen wat daar mocht en 
niet mocht. We gaan alleszins 
naar de  clubavond van de  GBK  
op 06/10  in café ‘t Genoegen om 
te tonen dat we hier nog niet 
weg zijn. Maar goed, uiteinde-
lijk moet ik Gent wel achter me 
laten en mijn leven in de beslis-
sende plooi leggen. Daarom ga ik 
naar een  assertiviteitstraining 
‘zeker van mezelf ’ op 29/09  
in Volkshogeschool Gent-Eeklo. 
Honderd euro voor één sessie, 
maar op levenskwaliteit staat 
geen prijs. “Like sand through 
the hourglass, so are the days of 
our lives.”  ¶  



LEERSCHOOL

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes 

van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het 

academiejaar.

VU: Bert Dobbelaere, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92, 

9000 Gent

Hoofdredacteur: Bert Dobbelaere

Coördinator: Hannah Demol

Reclame: Leen Debrouwere

Eindredactie: Katrien Depecker, Lynn De Pelsmaeker, 

Frederik Neirynck, Bert Dobbelaere, Hannah Demol

Redactie: Bert ‘Birma’ Dobbelaere, Hannah 

‘Martinique’ Demol, Bregt ‘Vaticaanstad’ Saenen, 

Ruben ‘Italië’ De Winne, Simon ‘Duitsland’ 

Leenknegt, Jonas ‘Oostende’ Vandroemme, Ine 

‘Kroatië’ De Jonge, Margot ‘Noord-Korea’ Van 

Cauwenberge, Willem ‘Wallis en Futuna’ Wybo, 

David ‘Iran’ De Pue, Marjolein ‘Christmas Island’ 

Roelandt, Nicolas ‘Mongolië’ Rennuy, Hans ‘Mars’ 

Demeyer, Nils ‘Faulkland Islands’ Wandels, Lise 

‘Namibië’ Beirinckx, Pieter ‘Lithouwen’ Van Nuffel, 

Bart ‘Bhutan’ Bruneel, Gert ‘Seychellen’ Boel, 

Bram ‘Pruisen’ Bombeek, Heleen ‘El Salvador’ 

Debeuckelaere, Joost ‘Smurfenland’ Vanderdeelen, 

Katrien ‘Wit-Rusland’ Debal, Laurens ‘Soviet-

Unie’ Lavrysen, Liesa ‘Zweinstein’ Carton, Manuel 

‘Graafschap Vlaanderen’ Claeys Bouuaert, Rini 

‘Walenland’ Vyncke, Roeland ‘Kosovo’ Termote, 

Tineke ‘Finland’ Bracke, Guillaume ‘Oost-Timor’ 

Maele, Sören ‘Groenland’ Beerens, Stijn ‘San 

Marino’ Debrouwere, Laure ‘Nederland’ Neutemans, 

Katrien ‘Heorhië’ Depecker

Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere

Cartoons: Sander Vanderveeren

Fotografi e: Manuel Claeys Bouuaert, Andy Eeckhaut, 

Joost Vanderdeelen, Pieter Morlion

UNIEF
 Van goedkope laptops bij het DICT 
(6), tot sporten bij het GUSB (7). 
Verder ook nog een artikel over het 
Monovolume (8), een interview met 
de rector (10) en een uiteenzetting 
over het nieuwe leerkrediet (12). Voor 
wie op zoek is naar zotte activiteiten 
in Gent, hebben we in het midden 
een kaartje (16). Maar ook aan onze 
gehandicapte medemens hebben we 
gedacht, met een reportage-artikel 
over de dienst BSH (20). 

WETENSCHAP
 Vooral aandacht voor de Large 
Hadron Collider (22), maar ook wat 
kortjes en twee boekbesprekingen.

CULTUUR
 Op cultureel vlak zit je goed bij ons. 
Naast een ganse hoop tips voor de 
volgende weken, vind je ook een 
verontrustend literair interview met 
Mauro (28). Juist ja, die van dEUS.

SATIRE
 Zotte lollen over tomaten en de 
Boekentoren (30). Plus het beste van 
de Internetfora uit de voorbije weken 
(31).

UGENT
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EDITORIAAL

Het monovolume, p8

  Bert Dobbelaere  

 Wij bij Schamper krijgen regelmatig 
klachten over ons boekje: sommige artikels 
zouden niet objectief zijn, het cijfermateri-
aal bij bepaalde reportages klopt niet, som-
mige foto’s worden verkeerd benoemd, en zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Soms snijden 
die opmerkingen hout, dan publiceren we 
een rechtzetting. Vaak gaat het echter om 
klachten van mensen die het gewoon niet 
fi jn vinden om negatief in de belangstelling 
te staan, iets waar we uiteraard geen gehoor 
aan geven. Wie een artikel van de site wil ha-
len omdat potentiële werkgevers erover blij-
ven struikelen via Google, vangt bij ons bot. 

 Van tijd tot tijd zijn er mensen bij die ken-
nelijk juist wél genieten van gelijk welke aan-
dacht. Zij proberen de polemiek nog wat te 
rekken door allerlei klachten en dreigemen-
ten aan ons adres. Ik denk hierbij aan het 
 NSV  dat vorig jaar zelfs met een rechtszaak 
dreigde, wanneer we onze berichtgeving niet 
zouden aanpassen in hun voordeel. Dat soort 
zaken proberen we gewoon te negeren. 

 Wie oprechte en constructieve opmer-
kingen doorgeeft, zullen we echter altijd een 
forum bieden, of op zijn minst een luisterend 
oor. Het clichébeeld van onze redactie, als 
waren we een bende cynische, zelfgenoeg-
zame klootzakken, klopt niet volledig. Ok 
ja, we zijn vaak cynisch en zelfgenoegzaam 
en misschien ook wel klootzakken, maar dat 
sluit niet uit dat we onze eigen gebreken best 
goed kennen. 

 Schamper is immers een studentenblad 
met twee belangrijke doelstellingen. Ten 
eerste willen we kwaliteitsvol, onafhankelijk 
nieuws brengen over het studentenleven aan 
de UGent. Op dat vlak zijn we trouwens vrij-
wel uniek, wat het des te belangrijker maakt 

om  te slagen. Gelukkig dus maar dat er heel 
vaak goeie artikels verschijnen in Schamper. 

 Maar daarnaast is het ook de bedoeling 
dat mensen bij Schamper iets leren over de 
journalistieke praktijk. Dat wil dus zeggen 
dat nieuwe leden vaak zonder enige vorm 
van ervaring bij ons langskomen, om gedu-
rende hun tijd op onze redactie wat bij te le-
ren. Gelet op de duur van een universitaire 
loopbaan en het feit dat weinig redactiele-
den vanaf dag één ons lokaal platwandelen, 
gaat het vaak ten hoogste om een jaar of 
twee, misschien drie. Wanneer ze dan  goed 
en wel ingewerkt zijn, moeten we ze zeer 
snel afgeven, vaak aan een reguliere krant 
of tijdschrift. Dan begint de cirkel opnieuw. 
In feite valt de redactie van Schamper vrij 
correct te omschrijven als een leerschool. 
En op school, daar worden vaak kwalitatief 
hoogstaande stukken geschreven. Maar daar 
moet ook ruimte blijven voor fouten, dat ligt 
in de aard van het beestje. 

 Dit alles is natuurlijk geen excuus om 
ons te wentelen in incompetentie, of onver-
schillig te worden tegenover de kwaliteit van 
onze berichtgeving. Deze verduidelijking 
is wel een poging om wat meer realistische 
verwachtingen te creëren bij de lezers van 
Schamper. Nee, we schrijven inderdaad niet 
op het niveau van De Morgen of De Stan-
daard. En nee, dat zullen we ook nooit doen, 
juist omwille van bovenstaande redenen is 
dat gewoon onmogelijk. Maar toch blijven 
we er naar streven om voor onszelf én voor 
onze lezers een zo goed mogelijk resultaat te 
bereiken. Want dat is nu juist het mooie van 
Schamper als leerschool: er zullen fouten in 
blijven sluipen, maar zolang we eruit leren, 
vervult ons magazine alvast perfect haar 
educatieve taak. En dan verhoogt de kwali-
teit van de verslaggeving vanzelf.  ¶  



Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in studentenhuis De Thermi-

nal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werken-voor-schamper kan je 

lezen hoe het er aan toegaat op 

de redactie

• Mail schamper@schamper.

ugent.be en we zullen je vra-

gen duidelijk en zo snel moge-

lijk beantwoorden.

ONDERWIJS IN HET NIEUWSWERKEN BIJ SCHAMPER
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  BB  De Universiteit van Cambridge, het op één 
na oudste academische instituut in de Anglo-
fone wereld en Alma Mater van 82 Nobelprijs-
laureaten, kampt met een imagoprobleem. De 
Engelse topunief wil af van het aura van on-
doordringbaar elitarisme en hoopt dat te doen 
door zich te profi leren in televisieprogramma’s 
behorende tot het ‘lichtere segment’.  Vicky Pol-
lard  en aanverwanten moeten het in prestige 
badende universitaire bolwerk toegankelijker 
maken voor Joe met de pet. Razend benieuwd 
hoe “Yeh but no but yeh, I soooo can’t believe 
you just said this, I never even done nothin or 
nothin, shat up!” zal klinken in  Cambrigde En-
glish . 

 De Belgische federale en gefedereerde over-
heden hebben in ieder geval een steen verlegd 
in de strijd tegen het academisch snobisme. De 
diploma’s van buitenlandse universiteiten als 
Cambridge, Oxford, Harvard of Leiden worden 
immers niet automatisch erkend als je voor één 
der tentakels van de Belgische staat wil gaan 
werken. Het is Open VLD’er  Bruno Steegen  die 
deze dam tegen de stuitende verwaandheid van 
 Ivy Leagues  wil stukslaan: de neo-liberale slip-
pendrager stelde onlangs de tijdrovende pro-
cedure tot erkenning van gelijkwaardigheid ter 
discussie in de Kamer. 

 Ook storend hoog met de kop boven het 
maaiveld: de grootste Belgische wetenschapper. 
Er prijken maar liefst drie volwaardige UGent-
alumni op de shortlist van wetenschapsblad 
Eos en Radio 1:  Marc Van Montagu , pionier in 
de gentechnologie, plasticboer  Leo Baekeland  
en de man die ons met zijn Body Mass Index 
een manier schonk om corpulentie te kwantifi -

ceren,  Adolphe Quételet . Hele meneren waar 
zelfs Cambridge ons om benijdt. Stemmen kan 
op www.degrootstewetenschapper.be, en dat 
nog tot 26 september.  ¶  

Foto door Little Britain

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

TIJDINGEN UIT HASSELT EN LEU-
VEN

   JVDD   Groot nieuws voor onze Lim-
burgse medemens! De Universiteit Hasselt 
— hét hart van hun door fruitbomen omge-
ven hoofdstad — biedt vanaf dit academie-
jaar ook een rechtenopleiding aan. Dat een 
universiteit start met een voor hen spik-
splinternieuwe opleiding komt niet elk jaar 
voor, en betekent dus een grote stap voor 
de amper 35 jaar jonge unief. Meer nog, van 
alle kanten wordt de hoop gekoesterd dat 
dit de eerste stap is om de UHasselt op de 
internationale kaart te zetten. Toch vragen 
wij ons af: zou het Belgisch gerecht nu nóg 
trager worden? 

 In Leuven viel er de afgelopen maanden 
niets te beleven. Dat hadden ze bij Veto, 
de Leuvense tegenhanger van Schamper, 
goed begrepen. In plaats van zelf nieuws te 
creëren — zoals wij wel eens durven doen 
in komkommertijd — besloten ze de stem 
aan de student te geven en gingen ze van 
start met een gloednieuw online enquê-

tesysteem. In een recent interview met 
Veto zei  Marc Vervenne , de rector van de 
 KUL euven met een volgens sommigen té 
zachte hand: “Ik zit op kruissnelheid, en als 
het moet kan ik nog sneller.” De eerste van 
ongetwijfeld een reeks diepzinnige vragen 
luidde dan ook: “Hoe snel kan Vervenne?” 
Het vertrouwen van de Leuvense student 
in hun rector is schrijnend. Maar liefst 
44.8% van de 212 ondervraagden is ervan 
overtuigd dat de rector niet sneller kan 
dan  christelijke kruissnelheid . 25% houdt 
het op  van Leuven naar  BHV  in 5 minuten 
politieke moed . Iets minder dan 20% schat 
de snelheid van de rector in als  sneller dan 
de benzineprijs stijgt , en slechts een schare 
trouwe aanhangers van niet meer dan 11% 
van de ondervraagden gelooft dat Verven-
ne sneller kan dan  een bij . Wie zei ook al 
weer dat er te weinig onderzoek gebeurt 
aan de  KUL ?  ¶  

Marc Vervenne. Foto door Pieter Baert
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  Guillaume & Sören  

 In een Olympisch jaar staat de zomer in 
het teken van de Spelen. Ook onze universi-
teit Gent kon hier niet aan ontsnappen. Wie 
herinnert er zich immers niet de vreugde-
kreten van de heren Kris Meertens en Marc 
Willems net na de gouden sprong van Tia 
Hellebaut over 2m 05? Wel, onze eigen pro-
fessor  Marc De Clercq  van de faculteit Be-
wegings- en Sportwetenschappen zeker wel. 
Die helpt Hellebaut namelijk al een tweetal 
jaar door haar sprongen wetenschappelijk 
te analyseren en heeft op die manier een 
aandeel in de zotte sprongen van  ons Tia . 
(25/08/2008) 

 In de berichtgeving over ons algemeen 
welbehagen kwamen vooral  Jakob De 
Roover  en Nobelprijswinnaar  Rachendra 
Pachauri  in beeld. De Roover waarschuwde 
ons in zijn artikel voor de eenzijdige bericht-
geving over landen als China en India. “Als 
we Europa zo verder in slaap sussen, zullen 
we wakker worden in een wereld waar we 
alles verloren hebben: onze sociaal-econo-
mische welvaart, onze politieke macht en 
ons moreel gezag.” (07/08/2008)  

Pachauri had het aan de Blandijn dan 
weer over zijn helpende hand tegen de glo-
bal warming: met z’n allen minder vlees eten 
zou de opwarming van onze geliefde planeet 
tegengaan. Eén vegetarische dag per week, 
blijkt al een zeer goed idee. (22/08/2008)  

Ook de net opgestarte jongerenwerking 
voor kankerpatiënten stond in the picture. 
Kankerpatiënten tussen 17 en 27 kunnen er 
terecht voor een programma met allerlei ac-
tiviteiten die gaan van praatgroepen tot een 

hotelvakantie. Meer info op www.jongeren-
metkanker.be. (31/08/2008) 

 Deze zomer stond ook de wetenschap 
niet stil (of wat dacht u?). Op woensdag 10 
september was het ook voor de Gentse fysi-
ci D-Day: de opstart van de  Large Hadron 
Collider  ( LHC ). Zij hielpen immers met het 
ontwikkelen van de zogenaamde Compact 
Muon Solenoid ( CMS ) detector van de  LHC . 
(09/09/2008)   

Qua milieuvriendelijkheid hebben we 
ook een goede beurt gemaakt. De UGent 
heeft namelijk het volledige reactieproces 
van methanol in een basisgrondstof voor 
plastic in kaart weten te brengen. Een ar-
tikel in het prestigieuze blad Angewandte 
Chemie was dan ook het logische gevolg. 
Yeey. (04/07/2008)  

Vooraleer we dit blokje wetenschap af-
sluiten, willen wij nog even de aandacht 
vestigen op de Mataha-expeditie. Deze ex-
peditie draait rond het herontdekken van 
een eeuwenoud tempellabyrint nabij de pi-
ramide van Hawara in Egypte. Onze unief 
draagt ook aan dit project haar steentje bij 
door op regelmatige basis feedback te ge-
ven aan expeditieleider Louis De Cordier. 
Of niet. Want hoewel dit bericht op onze 
site verscheen, bleek achteraf dat het een 
promostunt was van één of andere post-
moderne kunstenaar. Meh. (28/08/2008) 

 OVERPOORT 
 Slecht nieuws! Terwijl we met z’n allen 

aan de Côte d’Azur lagen, heeft men beslist 
om de  Resto Overpoort  te sluiten. Goed 
nieuws! Terwijl wij met z’n allen aan de Côte 
d’Azur lagen, heeft men beslist om een nieu-
we resto op te richten in de toekomstige 
home aan de Kantienberg. Deze verhuizing 
zat er wel aan te komen: het gebouw ziet 
er niet meer uit, en een renovatie zou bak-
ken geld kosten. De hoofdreden is echter de 
uitbreiding van De Brug, waardoor de con-
currentie niet langer te harden was. Adieu 
Resto Overpoort dus en welkom Resto Kan-
tienberg. (28/08/2008) 

 WINNAARS 
 Schamper zou Schamper niet zijn mocht 

het de laureaten van de afgelopen zomer 
niet eens extra in de bloemetjes zetten. Op 
cultureel vlak is er alvast een dikke profi -

ciat voor  Urgent.fm  dat met zijn muziek 
dit jaar de Gentse cultuurprijs in ontvangst 
mocht nemen. De studentenradio, te beluis-
teren op 105.3 FM, krijgt zo erkenning voor 
de positieve evolutie van de laatste jaren. 
(04/08/2008)  

De visitatiecommissie — en wie zijn wij 
om ze tegen te spreken — vond ook dat 
onze eigenste universiteit zich de leveran-
cier van de beste bouwkundige ingenieurs 
mag noemen. Een uitspraak die alleen maar 
onze waardering verdient. (02/07/2008)  

 We mogen dus terugblikken op een rijk 
gevulde zomer, maar we kijken ook reikhal-
zend uit naar de start van het nieuwe aca-
demiejaar. En waarom zouden we die start 
niet op 24 september leggen? Dan vindt de 
Student Kick-Off  plaats, waar menig stu-
dent zal kunnen genieten van een grote bar-
becue, optredens van oude gloriën en veel 
drank. Juist ja, wij zullen aanwezig zijn.  ¶   

 Dagelijks nieuws over de UGent vind je op http://

www.schamper.be  

Ook tijdens de kom-
kommertijd gaat 
Schamper gewoon door, 
zij het op een lager 
pitje. Een overzicht 
van de belangrijkste 
gebeurtenissen deze 
zomer, zo zijn ook in-
ternetloze studenten 
weer mee.

KOMKOMMERNIEUWS OP EEN RIJ



UGENT

6          SCHAMPER 465 www.schamper.be 

  BPLD  Hoewel het prijskaartje van het basis-
model (600  EUR ) niet veel goeds doet vermoe-
den, blijkt er toch meer dan behoorlijke hard-
ware onder de plastic behuizing te zitten. Wie 
ingaat op het aanbod van Dell, krijgt immers 
een behoorlijk krachtige Intel Core 2 Duo van 
1,8 GHz met 2 GB  RAM -geheugen en een harde 
schijf van 160 GB. Bepaald geen hoogvlieger, 
natuurlijk, maar voor een doorsnee student 
voldoende om er vier of vijf jaar papers op te 
schrijven. Enkel wetenschapsstudenten die 
zware programma’s moeten draaien, zingen 
het misschien niet uit tot het einde van hun 
universitaire loopbaan. 

 Toch gaat het bij dit aanbod niet zozeer 
om de hardware, als wel om de garantie en de 
bijgeleverde programma’s. Je krijgt standaard 
drie jaar garantie (die ook geldt voor onopzet-
telijke schade), te regelen via de  DICT -shop. 
Daar zetten ze je vaak meteen weer op weg als 
het probleem niet te ernstig is. De computer is 
bij aankoop volledig voorgeïnstalleerd, je hoeft 
dus niet meer aan het Vista-besturingssysteem 
te prutsen en zelfs de  VPN -verbinding met het 
netwerk van de UGent staat al ingesteld. Offi  ce 
zal je echter zelf moeten versieren, hoewel dat 
pakket via onder andere MA3D ook goedkoop 
tot gratis te bemachtigen valt. Je kan daarnaast 
uiteraard nog altijd kiezen voor OpenOffi  ce of 
de webversie van Word, Excel en dergelijke op 
Athena. 

 Bestellen kan nog tot 31 oktober op www.
helpdesk.ugent.be/notebook/. Bijkomende 
software kan je als student aan de UGent gra-
tis downloaden op www.ma3d.com (klikken 
op Campus Agreement). ‘t Is te zeggen, dat 
denken we, want op het moment van schrijven 
ligt die site plat.  ¶  

Voor de derde maal 
biedt de UGent haar 
studenten goedkope 
laptops aan. Snel zijn 
is de boodschap: de ac-
tie loopt tot 31 oktober.

LAPTOPS VOOR 
BIJNA NIETS

CULTUURCHEQUES ZIJN ER WEER
  BPLD  De cultuurcheques zijn ondertus-

sen een vaste waarde onder de Gentse 
studenten. Al enkele jaren kunnen zij tic-
ketboekjes kopen aan een waanzinnig lage 
prijs. Dit jaar koos men voor een formule 
met vijf chequeboekjes van elk tien euro. 
Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in fi lmtickets 
aan twee-en-een-halve euro per stuk. Of wat 
dacht je van een avondje opera voor nauwe-
lijks drie euro? 

 Ongetwijfeld ben je nu enthousiast. Rep 
je dan maar naar studentenhuis de Th er-
minal, waar de cheques in de voormiddag 
verkocht worden. Of kom gewoon naar de 
Student Kick-Off , ook daar kan je ze krijgen. 
Maar wees wel snel, want de meest popu-
laire boekjes zijn elk jaar behoorlijk snel de 

deur uit. En vergeet je studentenkaart niet, 
want die heb je nodig om cultuurcheques te 
kopen. 

 
  Cheque 1 : Studio Skoop, Sphinx, Film-

Plateau, Filmfestival Gent 
  Cheque 2 : Vlaamse Opera, Muziekcen-

trum De Bijloke, Festival Van Vlaanderen 
  Cheque 3 : Vooruit, Handelsbeurs, De-

mocrazy (Minnemeers en Charlatan) 
  Cheque 4 :  NTG ent, Kopergietery, Cam-

po, Bij’ De Vieze Gasten 
  Cheque 5 : De Rode Pomp, Stichting Lo-

gos, De Centrale, Kunsthal Sint-Pietersab-
dij, Gravensteen  ¶  
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  Hannah Demol  

 Op de middelbare school beoefende zo-
wat iedereen een naschoolse sport. Aan de 
unief gaan de meesten echter op kot, ergens 
ver weg van hun geliefde boerengat, en is 
het volleyballen op dinsdagavond van acht 
tot tien ’s avonds bijlange niet aantrekkelijk 
genoeg om Gent te verlaten. Maar in Gent 
wonen is helemaal geen excuus om het 
sporten op te geven. Iedereen vindt er zijn 
gading, en dat allemaal dankzij het onge-
loofl ijk diverse sportaanbod in het  GUSB . 
Van lessen salsa tot aquagym en zelfs iets 
als bujinkan (lees:  martial arts  toestanden), 
je kunt het zo gek niet bedenken. 

 Ook geldgebrek is geen geldig excuus 
meer om niet te sporten, per les zal het je 
twee tot drie euro kosten. Zelfs voor iets 
als diepzeeduiken, waar toch wel serieus 
wat materiaal en expertise aan te pas komt, 
wordt maar drie euro gevraagd. En om het 

allemaal nog wat zotter te maken, bestaan 
er zelfs voordelige meerbeurtenkaarten. 

 Let wel op: voor sommige lessen is het 
aantal plaatsen beperkt, of moet je je aan 
het begin van het jaar voor een heel semes-
ter inschrijven. Op tijd erbij zijn is dus de 
boodschap! 

 OPENDEUR EN VRIJHEID 
 Ben je een beetje overweldigd door het 

aanbod en weet je niet waar te beginnen? 
Dan moet je zeker meedoen aan de open-
deurweek. Deze vindt plaats van 22 tot 26 
september (de eerste academieweek dus). Je 
kunt er alle sporten voor één lesje gratis (!) 
uitproberen. 

 Je hoeft je trouwens niet te verbinden aan 
een bepaalde lessenreeks, het  GUSB  stelt 
namelijk ook zijn faciliteiten ter beschik-
king van de student: de zalen kunnen gere-
serveerd worden. Hoe je dat allemaal moet 
doen en welke voorwaarden eraan vasthan-
gen, vind je terug op de UGent-website.  

 Als je het water in wil om wat baantjes 
zwemmen, dan kun je terecht in het zwem-
bad van het  GUSB , wederom tegen een 
zeer schappelijke prijs. Wel jammer dat het 
duurder uitkomt dan bijvoorbeeld de Van 
Eyck, al is men daar naar verluidt mee be-
zig. Die hogere prijs is misschien wel goed 
nieuws als je lid bent van een zwemclub of 
als je een erkende topsportzwemmer van de 
UGent bent. Je hoeft je namelijk niet te sto-
ren aan al dat  common folk  in je baantje. Er 

wordt op bepaalde tijdstippen namelijk een 
baan ingelegd, speciaal voor jullie. 

 COMPETITIE 
 Na al dat goedkoop sporten met het oog 

op de gezondheid, zou een mens nog verge-
ten waar sport in feite om draait: competitie. 
Ook daarvoor wordt gezorgd aan de UGent. 
Zo zijn er de interfacultaire tornooien of het 
 IFT . Het voetbaltornooi is de klassieker on-
der de klassiekers, maar ook basketbal, mi-
nivoetbal, zwemmen en tafeltennis komen 
aan bod. Meer info vind je bij de sportpreses 
van je studentenvereniging. 

 Ben je ondertussen al moe geworden 
door al dat gebabbel over fysieke activitei-
ten, maar kijk je toch graag naar het voet-
bal met een frisse pint in de hand? Dan is 
de sportquiz misschien meer iets voor jou. 
Op 8 december kun je jouw vergaarde ken-
nis etaleren. De quiz is trouwens niet enkel 
voor studenten, maar ook voor personeel. 
Misschien loop je dus wel één of andere prof 
tegen het lijf, of de kuisvrouw van je home 
natuurlijk.  ¶   

 Meer informatie vind je op http://www.ugent.be/nl/

voorzieningen/sport/.  

Waar we goedkope 
pintjes en bickyburgers 
kunnen krijgen, weet 
iedereen. Dat we er dik 
van worden, weten we 
ook. Tijd om er iets aan 
te doen dus!

WEG MET DAT BIERTONNETJE!
Vind je jouw beste vriendin toch net 

iets te mollig en wil je haar geen dieet-
pillen cadeau geven, dan kun je haar 
nog steeds een plezier doen met een ca-
deaubon voor een meerbeurtenkaart. 
Wil je iemand oprecht verwennen, dan 
is er ook de bon voor een gratis sauna! 

TIP!

Diepzeeduiken is zot wijs. Foto door GUSB
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  Manuel Claeys Bouuaert, Hannah Demol  

 Met een studentenaantal dat de voorbije 
vijftien jaar zowat verdubbeld is, heeft de 
UGent nood aan een uitbreiding van zijn fa-
ciliteiten. Daarom werd in het jaar 2000 een 
wedstrijd uitgeschreven voor de bouw van 
enkele projecten in de Sint-Pietersnieuw-
straat. De opdracht belandde uiteindelijk 
bij Stéphane Beel en Xaveer de Geyter, twee 
Belgische architecten die reeds heel wat 
internationale roem vergaarden. Er  werd 
voor hun ontwerp gekozen omdat ze niet 
enkel naar een functioneel ontworpen ge-
bouw op zoek waren, maar ook één dat de 
UGent wat extra charisma zou geven. En 
dat het gebouw een internationaal karakter 
uitstraalt, is ook erg mooi meegenomen.  

 GETOUWTREK EN DISCUSSIE 
 Eens de plannen uitgetekend waren en 

de kosten berekend, ging iedereen ervan uit 
dat de start van de werken niet lang meer op 
zich zou  laten wachten. Toch?   

Het tegendeel was waar. Tijdens het per-
fectioneren van de ontwerpen werden de 
plannen verschillende malen gewijzigd. En 
net voor de startdatum van de construc-
tiewerken vond de universitaire overheid 
het nodig om nog eens te overpeinzen of 
dat nieuwe gebouw wel een ‘noodzaak’ was  
voor de unief.  Tsjah . Veel prominenten wa-
ren immers meer te vinden voor een min-
der gigantisch, zelfs een stuk bescheidener 
ontwerp. Meer kantoren en minder audito-
rium… Een vreemd voorstel omdat het pro-
ject in de eerste plaats werd uitgeschreven 
om meer plaats te maken voor de studen-
ten. 

 Na al dat gedenk, gepraat en beraad werd 
besloten om toch maar door te gaan met het 
originele plan. Ze hadden er tenslotte reeds 
een slordige 3 miljoen tegen aangesmeten. 
De deadline werd door al dat geslenter  logi-
scherwijs wel wat  verlegd, tot het begin van 
het academiejaar 2009 – 2010. 

 Eén wijziging werd echter wel nog door-
gevoerd: eentje waarmee  de Gentse ingeni-

eurstudenten net iets minder tevreden zul-
len zijn.  De lokalen die voorzien waren voor 
hun faculteit gingen aan hun neus voorbij 
en werden toegewezen aan de Letteren en 
Wijsbegeerte, omdat die met een grotere 
studentenovervloed te kampen hebben. 
Pech dus voor de Burgies.  Sjans  voor de 
Blandino’s. 

 SUPERAUDITORIUM 
 Al het  geneut  over geld en vertraging ter-

zijde, moet gezegd worden dat het Monovo-
lume een technisch en esthetisch pareltje 
zal worden.  Er komt ten eerste een superau-
ditorium voor 1000 man, dat – en nu komt 
de natte droom van menig bouwkundig in-
genieur – door middel van een afdalende 
gigantische wand ook in twee kan worden 
verdeeld. Het resultaat is dan één auditori-
um voor 400 en één voor 600 man. Boven op 
het dak komt verder een soort vin van glas 
waar die beweegbare muur inzit als ze niet 
in gebruik is. Zo zullen voorbijgangers ook 
kunnen zien hoe groot het auditorium op 
dat moment is. Ssspannend! 

 Verder noteren we nog het bewust ont-
breken van een airco en ventilatiesysteem 
in de meeste ruimtes. Er zal namelijk zoveel 
mogelijk gewerkt worden met de sinds kort 
verfi jnde techniek die we kennen als ‘nekeer 
het raam open zetten’. Op die manier hoopt 
men de gebruikelijke koele en frisse geur 
van universiteitsgebouwen te garanderen, 
zo wist werfl eider H. Eerens ons te vertel-
len.  

Als laatste krijgt de patio, en eigenlijk 
het hele gebouw, bijzonder veel natuurlijke 
lichtinval. Dat is wat zachter  voor de ogen, 
en, vooral, lichter voor de portemonnee van 
onze Alma Mater. Daarnaast is het ook nog 
eens milieuvriendelijker, waardoor Al Gore 
en Nick Balthazar ook tevreden zijn. Drie 
vliegen in één klap! 

 HET MASTERPLAN 
 Om het rijtje duizelingwekkende woor-

den af te ronden is er als laatste nog ‘het 

De Sint-Pietersnieuwstraat ligt al even overhoop. 
Toch goed nieuws: slechts één academiejaar vol 
stof en luide drilboren scheidt ons van een nieuw 
superauditorium: het Monovolume. 

OJOO, DA WA NE ZOTTE KLOEFT 
VAN E GEBOUW

STUDENTE IN 
WALENLAND

  RV  Integratie is waarschijnlijk één van de 
sleutelwoorden van een intercultureel ver-
blijf als het mijne. Het klinkt groots, oogt 
statig en ademt optimisme en welwillend-
heid uit. Maar wat met je eigen identiteit? 
Waar stopt de integratie en waar begint je 
eigenheid? Dezelfde lessen volgen, dezelfde 
taal spreken en zelfs dezelfde vuile stads-
lucht in- en uitademen brengen je geen stap 
dichter bij dat zware woord. Nee, het zit 
hem in de kleine dingen. 

 In Luik gebruik je geen kap of muts als 
het regent, maar steevast een paraplu. Je 
gebruikt geen rugzak, handtas of briefcase 
voor je cursussen, maar je arm. Niet meer 
dan dat. Als Vlaming én Gentenaar, vroeg ik 
me spontaan af hoe je dan nog kan fi etsen? 
Met paraplu in de ene hand en een dikke 
reader of twee in de andere lijkt geen plaats 
meer over voor een stuur. Maar waarom me 
daar zorgen over maken? Fietsen gebeurt 
hier blijkbaar niet, enkel als rariteit. 

 In Luik ‘ken’ je mensen met hopen en 
onthaal je ze na een eerste ontmoeting al 
met  coucou  en strooi je lustig  bisous  in het 
rond. Als ze op de deur van je kot kloppen 
laat je ze binnen en blokkeer je de deur-
opening niet met je eigen verschijning. 
Een praatje is vlug gemaakt en familiariteit 
vloeit vlot over je lippen. Maar wat daarna? 
Hoe herken je dan een echte vriend? Wat 
komt er na de kussen? 

 ‘Integratie’ is een werk van lange adem 
en gebeurt elke seconde opnieuw. Maar het 
is aan jezelf om te beslissen hoe ver je in 
elk detail mee wil gaan. Aan het zebrapad 
wacht ik ook al niet meer op groen, maar 
ik zal wel nog altijd twee keer meer links en 
rechts kijken.  ¶  

Vlamingen en Walen: 
voelen beide partijen 
zich nog wel Belg? Ik 
zoek het uit van binnen 
uit: een half jaar lang 
studeer ik aan de Uni-
versité de Liège.
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masterplan’: een imposante naam voor wat 
eigenlijk ook wel een vrij indrukwekkend ont-
werp is. Het Masterplan bestaat uit een nog 
aan te leggen weg, de Kerkwegel (gaande van 
het rectoraat tot aan de Faculteit Economie) 
en de erlangs liggende nieuwe of vernieuwde 
pleinen en gebouwen. Een eerste plein komt 
er tussen de Vooruit en het Monovolume, en 
zal voortaan het Rectoraatsplein gaan he-
ten. Of er in het midden van dat plein een 
rectoraatsstandbeeld, een rectoraatskerk of, 
waarom niet, een rectoraatsmausoleum, is 
ons nog niet bekend.  

 Aan de andere kant van de Brug dus, zal 
het Studentenplein worden aangelegd. Het 
dak van het Hoveniersgebouw, waarover de 
wegel loopt, zal door haar passage ook een 
pleintjesachtig karakter krijgen. Tot het pro-
ject behoren ook de uitgebreide Brug, het 
vernieuwde studentenhuis de Th erminal, 
het nieuwe faculteitsgebouw van de Econo-
mie (ontworpen door dezelfde architechten 
Beel & De Geyter ), en natuurlijk het Mono-
volume zelf. Wie weet krijgen we dus bin-
nenkort alsnog een campusgevoel aan de 
UGent.   ¶  

Het nieuwe auditorium. Foto's door Manuel Claeys Bouuaert
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  Marjolein Roelandt, Bert Dobbelaere  

 Onze rector is een drukbezet man. Twee 
weken voor de opening van het academie-
jaar vindt hij slechts moeizaam een half uur-
tje tijd om ons te woord te staan. Maar dat 
hij ze zal vinden, dat weet je op voorhand, 
want een goed contact met de studenten 
is één van de stokpaardjes van  PVC . Van 
praatjes slaan op de Kick-Off  tot optredens 
op koten, Van Cauwenberge houdt graag de 
vinger aan de pols van het studentenleven. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij 
erg geliefd is onder de studenten. Nu onze 
hoofdkaas driekwart van zijn beleidster-
mijn achter de rug heeft, wilde Schamper 
één en ander opklaren. 

 De voorbije jaren zijn er onder uw hoede veel 
zaken veranderd. Waar bent u het meest trots 
op? 

 Ik ben zeer fi er op het feit dat er een dik 
pak initiatieven door de studenten overge-
nomen zijn. Soms moeten we wel eens een 
idee opperen, een duwtje geven en wat geld 
investeren, maar eens het in gang schiet, 
loopt het verder dankzij de studenten die er 
hun schouders onder zetten. Onze studen-
ten nemen duidelijk initiatief: denk maar 
aan de Student Kick-Off  en de studentikoze 
opening van het academiejaar. Daar dop-
pen ze hun eigen boontjes en dat is ook wat 
we willen van hen: dat ze zelfredzaam en 
mondig zijn. 

 Vaak gaat het echter om een minderheid van 
geëngageerde studenten. De doorsnee student 
doet weinig moeite om zich te informeren over 
studentenverkiezingen en is ook niet enthou-
siast over proffenevaluaties. 

 We hebben reeds initiatieven genomen 

om dat te verbeteren, bijvoorbeeld elek-
tronisch stemmen, hoewel ook dat geen 
groot succes was. Wij waren uiteraard ont-
goocheld en hebben ons daarover beraden, 
maar het is eigenlijk nooit anders geweest, 
ook niet toen ik studeerde. De meeste stu-
denten komen naar de unief voor een di-
ploma, het is een minderheid die zich ook 
engageert. In mijn eerste jaar Geneeskunde 
zaten we met 500 man in het auditorium 
toen men van de studentenkring uit kwam 
vragen of er interesse was om in het jaarbe-
stuur te komen. Niemand. Uiteindelijk ben 
ik naar voor gegaan  met een ei in mijn broek , 
ik wist niet dat ik dat kon. Ik heb daarna 
zeker twee weken gezocht vooraleer ik een 
groep van acht bij elkaar gescharreld had.   

 Ik zou het liever anders zien, maar is het 
niet in de hele maatschappij zo? De meeste 
personeelsleden hier aan de UGent komen 
om hun job te doen en niets meer of minder. 
Voor de personeelsverkiezingen vinden we 
dus ook niet altijd genoeg volk. Trouwens, 
moet iedereen eigenlijk wel zo’n haantje-de-
voorste zijn? Het mogen niet allemaal alfa-
mannetjes en –vrouwtjes zijn. 

 Waar ik wel bedroefd om ben, is dat de 
proff enevaluaties niet altijd even goed lo-
pen. Ze stijgen wel, maar niet snel en ook 
niet spontaan, je moet er allerlei maatrege-
len voor nemen. Dat gaat nochtans om een 
verbetering van de onderwijskwaliteit, niet 
deelnemen getuigt in die zin toch van een 
gebrek aan burgerzin. Pas op, dat men niet 
gaat stemmen op studentenvertegenwoor-
digers, dat begrijp ik in zekere zin. Het gaat 
hier goed aan de unief, de mensen die naar 
hier komen voor een diploma kunnen dat 
zonder veel problemen halen en dus zijn ze 
vaak niet erg geïnteresseerd in participatie-
mogelijkheden. 

 Hebt u het gevoel dat u uw stempel kon druk-
ken op het beleid, of is de universiteit te log 
om écht dingen te veranderen? 

 Toen ik aantrad als rector vermoedde ik 
dat ik niet meer zou kunnen dan wat rom-
melen in de marge. Dat is echter niet waar. 
Je kan écht iets verwezenlijken en we heb-

ben zaken radicaal kunnen omdraaien. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de bouwpolitiek: 
vroeger stonden er veel te veel gebouwen te 
verkommeren en was er weinig toekomst-
visie. Een systematische aanpak is enorm 
duur — het gaat om ongeveer 400 miljoen 
euro — maar we hebben ze gevonden en 
konden ons plan doordrukken. Dat houdt 
natuurlijk een zeker risico in: nu hebben we 
een mooie spaarpot, maar dat is niet gega-
randeerd.  

 UITDAGINGEN 
 Het mag duidelijk zijn dat u de voorbije drie 
jaar veel positieve dingen hebt zien gebeuren. 
Maar welke waren de grootste teleurstellin-
gen? 

 Ik zit nog altijd in met de bevorderings-
problematiek van de professoren. Proff en 
komen niet naar hier om geld te verdienen, 
in de privésector krijgen ze sowieso een pak 
meer. Ze komen naar hier om iets te verwe-
zenlijken, ze hebben bepaalde verwachtin-
gen en willen allemaal gewoon hoogleraar 
worden. Slechts de helft haalt dit. We moe-
ten dus de helft van onze professoren teleur 
stellen in hun streven, ze krijgen niet de 
erkenning waar ze naar streven. De manier 
waarop deze dossiers worden aangepakt, 
leidt vaak tot frustraties, wat ervoor zorgt 
dat deze mensen minder gaan presteren. 
Ik wil criteria vastleggen op basis waarvan 
iemand zijn kandidatuur kan indienen, 
waarna een commissie beslist. Nu is het een 
competitie. Het zal wat geld kosten om dat 
te veranderen, want er zullen meer hoogle-
raren komen, maar dat zal ook de frustratie 
en het ongenoegen tegengaan. 

 Mijn tweede teleurstelling gaat over het 
feit dat alles aan de unief nog steeds erg 
traag gaat. Sneller dan vroeger, maar het 
blijft een grote, logge instelling. We doen 
uiteraard ons best, maar soms worden we 
geconfronteerd met reglementen die ons 
niet toelaten om sneller te gaan of om iets 
door te drukken. Soms komen er proff en  op 
de markt  die we eigenlijk graag zouden bin-
nenhalen. Daar moet een vacature voor zijn 

Rector Paul van Cau-
wenberge staat nu al 
sinds 2005 aan het 
hoofd van de UGent. 
Dit academiejaar is 
het laatste van zijn 
termijn. Een ideaal 
moment om even stil 
te staan bij zijn ver-
wezenlijkingen en te 
polsen naar zijn toe-
komstplannen. 

“ALS RECTOR KAN JE WÉL 
DINGEN VERANDEREN.”
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die in het beleidsplan van het jaar ervoor 
moet zitten. We zijn een vroegere rijksinstel-
ling: het verbetert, maar ik zou het nog snel-
ler willen. 

 De UGent gaat vooruit in de internationale 
rankings. Maar op de methodologie die derge-
lijke rankings hanteren, komt vaak kritiek. Hoe 
staat u daar tegenover? 

 Ik bekijk dat uiteraard ook kritisch. We 
spreken hier over een plaats tussen de 100 
en 150. Bij de top vijf is je plaats boeiend, 
maar ginder is het allemaal erg relatief. Het 
is echter wel een goeie manier om je als uni-
versiteit scherp te houden, want geloof mij: 
iedereen bekijkt die rankings en probeert 
toch om te klimmen. Het is voor ons denk ik 
gewoon één van de factoren die ons imago 
bepaalt: niet de enige en zeker ook niet de 
belangrijkste.  

 Gaat iedereen binnen de UGent akkoord met 
u? 

 De exacte wetenschappers hechten er 
uiteraard meer belang aan. Bij hen zijn de 
ratings al langer en beter gestandaardiseerd. 
Bij de zachtere wetenschappers is het min-
der gestructureerd en veel moeilijker te eva-
lueren. Alfa’s en beta’s met elkaar vergelijken 
is écht appelen met citroenen vergelijken … 
Dat gaat niet. Daarom dat wij vanuit de uni-
versiteit ook correctiemechanismen instal-

leren om ervoor te zorgen dat de alfa’s niet 
gewoon plat vallen. 

 Wat worden de grote uitdagingen voor de 
UGent dit jaar? 

 De huisvesting, zeker voor onze interna-
tionale studenten, is een erg heikel punt. We 
zijn hard op zoek naar leegstaande kamers 
voor onze Erasmussers, ook op de privé-
markt. Al te vaak zijn we niet welkom omdat 
men geen buitenlanders wil. Zuiderse stu-
denten, goed ja, ze zijn wat vaker luidruchtig 
en leven wat meer ’s nachts, dus vaak vangen 
we daar bot. We groeien ook enorm, onder-
tussen zijn we weer met 8% extra studenten, 
het aantal huizen en koten neemt niet zo 
snel toe. Dat is écht een enorm probleem. 
Sommigen nemen dit niet au sérieux, want 
het zou niet tot onze kerntaken behoren. 
Maar het is echt belangrijk dat wij als instel-
ling ervoor zorgen dat studenten gehuisvest 
kunnen worden, want anders kunnen ze hier 
niet studeren. 

 Ook moeten we onze bouwplannen op-
volgen. Onze monovolume en onze nieuwe 
home staan gepland voor het begin van vol-
gend academiejaar, als daar twee maand ver-
traging in komt, dan wordt het verschoven 
naar het volgende. Dat kunnen we ons niet 
permitteren. En als er iets misloopt, zet dat 
snel een dominoproces in gang, waardoor de 
problemen gewoon blijven komen. 

 PERSOONLIJKE PLANNEN 
 Dit jaar zijn er opnieuw rectorverkiezingen. Wat 
zijn uw plannen? 

 Goh, ik voel mij nog goed. De job is zwaar-
der dan ik dacht, maar ook boeiender. Ik ben 
nu 59, ik kan er dus gerust nog een volgende 
termijn bij doen. Ik ga ervoor. 

 Er wordt reeds druk gelobbyd? 

 Niet door mij, maar dat zal wel zeker? Dat 
is alleszins altijd zo geweest. Ik hou mij bezig 
met wat ik nu moet doen en wanneer het zo-
ver is, zal ik wel met mijn campagne begin-
nen, maar het moet niet te vroeg gebeuren, 
hé. In de  USA  zijn er om de vier jaar presi-
dentsverkiezingen, maar daar beginnen ze 
twee jaar op voorhand al over mogelijke op-
volgers te spreken. Dat gaat niet, daar doe ik 
niet aan mee. 

 Tot slot: welke goede raad zou u aan een even-
tuele opvolger meegeven, al is het maar voor 
over vijf jaar? 

 Dat hij zich lichamelijk goed moet ver-
zorgen! Hij moet daarnaast ook goed luiste-
ren en niet te snel spreken, hij moet zichzelf 
ook onder de mensen begeven om de unief 
zichtbaar te maken. Maar het belangrijkste 
is toch echt dat hij goed voor zichzelf moet 
zorgen, anders kan je niet goed functioneren. 
Ik wens hem of haar alleszins veel succes.  ¶  

In deze foto overweegt PvC de annexatie van Oost-Pruisen door de UGent. Foto door Pieter Morlion
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  Bregt Saenen  

 De nieuwe generatie studenten die de 
UGent aan het begin van dit academie-
jaar weer mag verwelkomen, heeft het niet 
meteen getroff en. Te krappe auditoria, te 
hoge huurprijzen in de binnenstad en de 
lancering van een nieuw fi nancieringsmo-
del. Eentje waarvan de gevolgen wel eens 
verstrekkend zouden kunnen zijn voor wie 
zich niet tijdig aanpast. Onbezorgd buizen 
wordt voor studenten iets uit een onbekend 
verleden, want de Vlaamse overheid vraagt 
vanaf nu een inspanning voor haar geld. 
Ook routiniers spitsen beter even de oren, 
daar het nieuwe systeem meteen ook op 
hen van toepassing zal zijn. 

 INVESTEREN IN SUCCES 
 Het nieuwe model komt voortgesproten 

uit de geest van  Frank Vandenbroucke , 
Vlaams minister van Onderwijs. Hij wil met 
zijn beleid een tweede democratiseringsgolf 
in gang zetten in het hoger onderwijs. Het 
herbekijken van de fi nanciering is de meest 
ingrijpende verandering die daar moet voor 
zorgen. Tot vorig jaar was het zo dat de over-
heid elke student subsidieerde in het hoger 
onderwijs: bovenop het relatief beperkte 
inschrijvingsgeld dat die zelf moest ophoes-
ten, werd er dus nog een fi ks bedrag bijge-
legd. Dat blijft zo, maar vanaf nu worden 
daar voorwaarden aan verbonden. Om het 

met de woorden van de minister zelf uit te 
drukken: er wordt geïnvesteerd in succes. 

 Elke student start nu met een zoge-
naamd leerkrediet, een bundel van 140 stu-
diepunten waarvoor hij of zij gegarandeerd 
subsidies ontvangt. Een simpel systeem 
treedt dan in werking. De student geeft aan 
het begin van het jaar net zoveel punten af 
als waarvoor hij is ingeschreven. Wie zich 
bijvoorbeeld voor het eerste jaar inschrijft, 
is er meteen zestig kwijt en heeft er nog 
tachtig over in zijn pakket. Aan het eind van 
dat jaar gebeurt het omgekeerde: de student 
is geslaagd voor zijn jaar en krijgt de zestig 
punten, die hij tijdelijk afstond, gewoon 
weer terug. Dat gaat zo door tot wanneer hij 
zijn diploma ontvangt, waarna het leerkre-
diet naar nul herleid wordt. 

 Er zit een addertje onder het gras. Een 
student krijgt de punten die hij afstond ei-
genlijk niet ‘gewoon’ terug, maar enkel het 
aantal waarvoor hij geslaagd is. Wanneer 
hij bijvoorbeeld gebuisd is voor tien studie-
punten, dan krijgt hij die niet meer terug 
aan het einde van dat jaar. Van het pakket 
waarmee hij begon, blijven er dan nog maar 
130 over. 

 De overheid verbindt zich ertoe om het 
volledige basispakket van 140 studiepun-
ten te subsidiëren. Zolang de student niet 
op nul studiepunten terecht komt, zal hij 
zich altijd opnieuw kunnen inschrijven en 
springt Vlaanderen bij voor het inschrij-
vingsgeld. Daarna is het echter gedaan en 
zal hij of zij er volledig zelf voor moeten op-
draaien. Wie bijvoorbeeld meermaals buist 
op een groot aantal studiepunten, zal zijn 
leerkrediet snel opgebruiken. Vroeger was 
dat geen probleem, de overheid bleef toch 
tot in het oneindige geld bijleggen, maar in 
dit systeem wordt studeren dan plots een 
stuk duurder of zelfs onmogelijk. De UGent 
heeft alvast laten weten dat een student eer-
der geweigerd zal worden dan dat hij meer 
geld zal moeten betalen. 

 TWEEDE DIPLOMA? 
 De tijden dat een student zorgeloos jaar 

na jaar opnieuw kon buizen en daar geen ca-

fébezoek voor moest laten, lijken dus voor-
bij. Zoals we reeds bij het begin vermeldden, 
vraagt de overheid nu een reële inspanning 
in ruil voor het geld dat zij vrijmaakt om ons 
allen relatief goedkoop een diploma te laten 
halen. Het afsnijden van de subsidies wan-
neer daar geen resultaten tegenover staan, 
is meteen het voornaamste gevolg, maar 
daarmee is lang niet alles gezegd. 

 Wat gebeurt er immers met voortstude-
ren? Het leerkrediet van een student wordt 
na het eerste diploma naar nul herleid, 
maar in het systeem zit een manier inge-
bakken om toch een tweede studie mogelijk 
te maken. De eerste zestig studiepunten 
die terugverdiend worden na ze tijdelijk 
afgestaan te hebben, tellen immers dubbel. 
Deze bonuspunten zorgen ervoor dat een 
student die meteen voor zijn hele jaar slaagt 
er 120 terugkrijgt en zo op een totaal krediet 
van 200 komt. Als hij er daar onderweg geen 
meer van verliest, beschikt hij na zijn eerste 
opleiding nog steeds over die zestig bonus-
punten. Dat is krap, maar voldoende om een 
tweede opleiding aan te vatten. Deze rege-
ling geldt dit jaar trouwens voor alle studen-
ten. Wie nu in zijn laatste jaar zit en volledig 
geslaagd is, kan evengoed op dit bonuspak-
ketje rekenen om verder te studeren. 

 Niettemin is het belangrijk om te ont-
houden dat voortstuderen na een eerste 
master een fl ink pak moeilijker wordt. De 
hoop van de minister is dat hierdoor de 
initiële diploma’s (bachelorgraad en eerste 
masterdiploma) worden opgewaardeerd. 
Daardoor zou de trend dat je zonder twee 
of drie diploma’s geen kans maakt op de ar-
beidsmarkt worden ingeperkt. 

 Verbonden daarmee moedigt het sy-
steem een realistische studiekeuze en snelle 
heroriëntering aan. Omdat buizen vrij snel 
begint door te wegen voor je leerkrediet, is 
aanmodderen geen optie meer. Ook bewust 
veel te hoog grijpen om ‘eens te proberen’ 
wordt nu een beslissing die minder snel 
gemaakt kan worden. Iemand die bijvoor-
beeld een vol jaar verliest in een studie als 
geneeskunde, moet al hopen dat hij bij zijn 
volgende keuze er meteen door is. Wie eens 

BUIZEN NIET LANGER 
TOEGESTAAN?

Het nieuwe fi nan-
cieringsmodel heeft 
zowel voor de studen-
ten als de onderwijs-
instellingen enkele 
ingrijpende gevol-
gen. Het leerkrediet 
maakt van buizen 
niet langer de licht-
zinnige bezigheid die 
het eens was. Vanaf 
nu komen er snel 
grote problemen voor 
wie niet braaf achter 
de boeken zit.
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goed nadenkt, weet immers dat twee volle-
dige studiejaren verliezen een ramp zou zijn. 
Binnen het basispakket van 140 studiepun-
ten is er immers geen derde jaar voorzien om 
toch nog goed terecht te komen. 

 STUDIEBEGELEIDING 
 Het blijft de vraag hoe alle betrokkenen 

zullen reageren op deze omwenteling, maar 
voor de studenten is er een groot voordeel 
te bespeuren. Het fi nancieringsmodel heeft 
niet alleen op hen een impact, maar ook op 
de onderwijsinstellingen. Algemeen geno-
men wordt hun fi nanciering vanaf dit jaar af-
hankelijk gemaakt van het aantal studenten 
dat succesvol hun studieloopbaan voltooit. 
Dat is goed nieuws om de simpele reden dat 
er op die manier een gigantische motivatie is 
bijgekomen om verder te investeren in stu-
diebegeleiding en allerlei andere instrumen-
ten die ons het leven aangenamer moeten 
maken. 

 Vorig jaar stond op de website van Scham-
per al te lezen dat de facultaire monitoraten, 
de diensten die studenten begeleiden, uni-
form zouden gemaakt worden om de ge-
mengde tradities meer te stroomlijnen en 
iedereen een gelijkaardige begeleiding aan te 
bieden. Daarenboven wordt het aantal per-
soneelsleden dat zich hiermee bezighoudt 
gevoelig verhoogd. Afwachten wat we daar 
meteen van gaan merken, maar de trend is 
alvast gezet en men zal ze wel moeten door-
zetten om voldoende geld te vangen. 

 Een ander gevolg van de manier waarop de 

onderwijsinstellingen vanaf nu gefi nancierd 
worden, is de manier waarop de compensa-
ties verrekend en toegestaan worden. Dat is 
het aantal buispunten dat een student mag 
hebben voor hij moet terugkomen voor een 
tweede zit. Zo is het bijvoorbeeld de gewoon-
te om iemand met één negen er door te laten 
wanneer hij verder overal geslaagd is. Los 
van de deliberaties die voor alle jaren blijven 
bestaan, zullen deze compensaties vanaf nu 
enkel nog in het eerste jaar toegekend wor-
den. Daarna schakelt men over naar een  full 
credit  systeem waarbij een student zonder 
uitzondering minstens een tien moet halen 
voor al zijn opleidingsonderdelen.  

 De reden hierachter is simpel. Voor alle 
studenten in het eerste jaar krijgt de UGent 
sowieso geld van de Vlaamse overheid. Er 
wordt, zoals in het verleden, gekeken naar 
het aantal inschrijvingen en op basis daar-
van worden de beschikbare fondsen verdeeld 
tussen de instellingen. Pas vanaf het tweede 
jaar en hoger wordt de fi nanciering volledig 
afhankelijk van het aantal studenten dat ef-
fectief over hersens beschikt en slaagt voor 
zijn vakken. Die groep zal er ook geen pro-
blemen mee hebben om nu tussen de lijnen 
door te lezen en in te zien waarom er na het 
eerste jaar voor elk vak absoluut een tien of 
meer gehaald moet worden.  

 MEER INFORMATIE 
 Een groot deel van dit artikel bestaat uit 

een bespreking van de eff ecten die de over-
heid hoopt te bereiken, of die men in theorie 

verwacht als reactie op het nieuwe fi nancie-
ringsmodel. We kunnen niet genoeg bena-
drukken dat het daarom in de praktijk nog 
niet zo zal gaan. Dat de onderwijsinstelling 
vanaf nu onomkeerbaar naar meer studie-
begeleiding zullen evolueren, staat bijvoor-
beeld niet in steen geschreven. Want wat 
gebeurt er wanneer men merkt dat de kos-
ten de baten overstijgen en het veel simpeler 
is om de lat gewoon wat lager te leggen? Er 
moet maar één universiteit zijn opleidingen 
informeel aanmanen de slaagcijfers op te 
trekken door wat lakser te zijn bij de verbe-
tering en de trend wordt in die richting ge-
zet. Of zo beweren de critici toch, want ook 
zij tasten in het duister over wat er staat te 
gebeuren. 

 Voor wie meer wil weten, heeft de UGent 
op het onderstaande adres een website ge-
opend waarop studenten alle informatie 
vinden over het leerkrediet. Daarnaast heeft 
de Vlaamse overheid zelf nog een website 
geopend waarop iedereen voor zichzelf de 
stand van zijn krediet kan opvragen, al zal 
dat pas echt een drukbezochte site worden 
wanneer dit systeem binnen een of twee 
jaar voor de eerste echte hoofdbrekens zal 
zorgen. Hoewel niemand precies kan voor-
spellen hoe het allemaal zal uitpakken, doet 
iedereen er intussen goed aan om zijn eigen 
situatie nauwlettend in de gaten te houden 
en tijdig in te grijpen wanneer het fout dreigt 
te gaan. Anders zou een verblijf aan onze 
goede oude UGent wel eens korter kunnen 
uitvallen dan gepland.  ¶  

Zat zijn is slecht voor je leerkrediet. Foto door Bean
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  Laurens Lavrysen  

 Het Sint-Pietersplein wordt wederom om-
getoverd in een heus festivalterrein, alwaar 
de Grand Cru van het Vlaamse muziekland-
schap het beste van zichzelf geeft. De nodige 
randanimatie en infostandjes kruiden het 
evenement verder tot dé place to be voor 
elke student die het nieuwe jaar met stijl wil 
invliegen. 

 Je mag gerust met een lege maag afzakken 
naar het Sint-Pietersplein, waar een mega-
barbecue de hongerige student zal spijzen. 
Bonnetjes hiervoor kan je verkrijgen bij je 
studentenvereniging. Naast het stillen van 
de honger, moet ook de dorst gelest worden. 
Gelukkig geen Werchterprijzen, maar pintjes 
aan 1,30 euro. Daarvoor kan je niet sukke-
len. 

 Met een volle maag en een frisse keel, ben 
je om 13u15 vast klaar voor het muzikale luik 
van de namiddag. De eerste act zijn niemand 
minder dan de jongens van  Get Ready . Zon-
der J-M, maar met des te meer Jimmy Samyn, 

wordt de hitmachine nog eens bovenge-
haald. Google maar snel naar de teksten van 
Tien-om-te-Zien-klassiekers als “Diep” en 
“Vuur”, want meezingen zal je. Neem gerust 
een extra slipje mee, zelfs als dertigers zullen 
deze jongens menig meisjeshart veroveren. 

 Na zo’n explosieve start is het tijd om wat 
op adem te komen. Misschien tijd om eens 
een kijkje te nemen bij de standjes van de 
verschillende studentenverenigingen? Wil je 
je pen wel eens lenen aan Schamper? Je stem 
aan Urgent.fm of aan het Gents Universitair 
Koor?  Tussen de ganse waaier aan culturele, 
sportieve, studentikoze of politieke vereni-
gingen vind je vast wel je ding. Verder kan je 
ook van de nodige randanimatie genieten. 
Blikvanger is het wereldkampioenschap Ad 
Fundum, waarbij je de kans krijgt om je de 
annalen van het drankmisbruik in te drin-
ken.  Surgimus!  

 Het muziekprogramma loopt ondertus-
sen echter onverminderd voort. Na Vlaan-
derens grootste boysband is het de beurt 
aan kleinere groepen als  Mishtu Orchestra , 
 Back Beat Rumble  en  ZinGeR . Die laatste 
twee bands hebben hun plaats op het po-
dium trouwens verdiend door in mei deel 
te nemen aan Dé Vedette, de mini-rockrally 
van de Kick-Off . De namiddag wordt afgeslo-
ten door  Team William , een stelletje rock-
concoursveteranen die de plaatselijke verta-
ling vormen van de indiepophype. 

 De avond begint met  Freaky Age , een 
bende snotneuzen die in 2006 met een ge-
middelde leeftijd van 14 jaar de fi nale van 
Humo’s Rock Rally haalden. Een kruising 
tussen Th e Strokes en X!nk. Om 19u40 
brengt de Izegemse bard  Flip Kowlier  even 
rust in een met gitaargeweld gevulde avond, 
met het gekende recept van breekbare West-
Vlaamse nummers. 

 Als headliner van de avond passeert ook 
de reünietournee van  Th e Clement Peerens 
Explosition  de revue. Om 21u10 brengt de 
groep rond Hugo Matthysen nieuwe num-
mers als “Geft da kaske na is hier” naast 
oude klassiekers als “Vinde gij mijn gat niet 
te dik in deze rok?” en “Foorwijf ”. Vlaan-
derens laatste ruige rockband zal met z’n 
stoere Antwaarpse teksten vast op ieders 
lachspieren werken. De avond gaat over in 
de nacht op de tonen van de  Peter Van De 
Veire Love Show  en de afsluitende DJ-set 
van  Seba Loop . De boodschap is duidelijk: 
hou alvast 24 september vrij in je agenda!  ¶  

Op woensdag 24 septem-
ber wordt met de stil-
aan traditionele Student 
Kick-Off het startschot 
gegeven van het nieuwe 
academiejaar.

STUDENT KICK-OFF TRAPT 
HET JAAR OP GANG
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  Heleen Debeuckelaere  

 Gent bestaat uit een rare mix van vaste 
inwoners, troepen toeristen en een massa 
studenten. Hoewel toeristen en studenten 
de stad elk op hun manier een beetje belas-
ten, wordt Gent nergens een openluchtmu-
seum als Brugge of een échte studentenstad 
als Leuven. Gentenaars zijn zeer trots op 
hun stad en ze kunnen soms redelijk chau-
vinistisch uit de hoek komen. Je hoeft je 
echter geen zorgen te maken, zolang jij hun 
liefde voor hun stad deelt, word je overal 
met open armen ontvangen.   

h3. Des Namiddags 
 Er zijn verschillende opties. Om te win-

kelen kan je in de Veldstraat terecht. De 
straat zelf is volgestouwd met kleding -en 
multimediaketens. Ook vind je er een paar 
pareltjes van authenticiteit zoals Caron: een 
tabakszaak van de oude stempel, die al ja-
ren door dezelfde familie gerund wordt. De 
service is zeer persoonlijk, hier moet je zijn 
voor een cadeau voor de echte heren.  

 Voor goedkopere en -tweedehandswin-
kels kan je beter richting Langemunt en 
Vrijdagsmarkt gaan (de Super Soldi en de 
Zeeman mag je zeker niet missen). Als je de 
dag liever meer op het gemak doorbrengt, 
kan je terecht op de Graslei, hét offi  cieuze 
centrum van Gent. Het volk is er mooi, het 
bier is er lauw en de jointjes gaan er in het 
rond. Zeker bij mooi weer is het “the place 
to be” voor zowel studenten, scholieren als 
de werkende medemens. Ga hier echter 

nooit op een terrasje zitten, want de prijzen 
zijn hoog en de nachtwinkel is vlakbij.  

 Soms kan het er echter zeer druk wor-
den, zeker bij de eerste zomerdagen. Dan 
kan je beter richting Baudelopark gaan. 
Het net heraangelegde park is voor jong en 
oud zeer aangenaam. Let wel op voor sto-
nede jeugd uit de verschillende scholen in 
de buurt en weet goed dat er weinig bankjes 
zijn. De kans is dus groot dat je op het gras 
moet zitten. 

 Als je echter niet graag je broek vuil-
maakt, zijn er genoeg cafés. De Koren-
markt en omgeving zijn zeer aangenaam, 
zowel voor terrasjes als bij winterweer. De 
prijzen vallen meestal wel mee, zolang je 
uit de buurt van de Vrijdagsmarkt blijft en 
een beetje uitkijkt naar toeristenvallen. De 
normale prijs is 1,80EUR voor een pint en 
2,50EUR voor een glas wijn. Wie meer be-
taalt zit ofwel in een hip etablissement, of 
wordt er gewoon dik opgelegd.  

 Ben je meer het wandeltype, dan kan 
je gaan slenteren in het (nog) oudere cen-
trum van Gent. Vooral het Patershol en het 
Prinsenhof mag je zeker niet missen. Je kan 
er uren ronddwalen en genieten van mid-
deleeuwse architectuur, leuke cafeetjes en 
een beetje rust. Hier vind je ook het Graven-
steen, het belangrijkste historische monu-
ment van Gent en dus verplichte kost. Van 
hieruit kan je makkelijk naar de Sleepstraat 
(het Turkije van Gent) om een smakelijke 
en goedkope maaltijd te nuttigen. Heel de 
Sleepstraat is volgepakt met Turkse restau-
rants, bakkerijen en stoff enwinkels. De prij-
zen zijn aan de lagere kant, maar je moet 
soms een beetje zoeken naar kwaliteit.   

h3. Des Avonds 

 Naast op café gaan zijn er ook meer “cul-
tureel verantwoorde” dingen te doen. Over 
heel Gent zijn er verschillende theaterhui-
zen en gezelschappen gevestigd. Om er 
maar enkele te noemen: Kunstencentrum 
Vooruit, De Kopergietery, Vlaamse Opera, 
Handelsbeurs,  NTG ent,… Je kan ook in ver-
schillende zalen fi lms gaan kijken,  waarvan 
de Studio Skoop zeker de meest karakteris-
tieke is. Daarenboven zijn er nog verschil-
lende goedkope of zelfs gratis concertjes 
en evenementen (check altijd het WeekUp-
magazine). Indien dit je niet kan boeien is 
er altijd nog het fantastische, decadente, 
ja zelfs wereldberoemde uitgaansleven van 
Gent. Naast de Overpoort, vol zatte en pro-
miscue mensen, zijn er nog verschillende 
dingen te doen. Voor fuiven en grote eve-
nementen kan je meestal in verscheidene 

fuifzalen, of in de Vooruit, terecht. Als je lie-
ver naar clubs of danscafés gaat trek je best 
richting Vlasmarkt en Oude Beestenmarkt. 
Hier vind je ongeveer hetzelfde soort zaken 
als in de Overpoort, maar de leeftijd ligt wat 
hoger en het volk is wat diverser. Let wel op, 
als vrouw moet je een beetje bewust blijven 
van je omgeving want het wemelt hier soms 
van, hum hum, ‘verkeerde’ types. 

 DES OCHTENDS 
 Vroeg in bed gekropen, katervrij en al je 

vrienden liggen nog te slapen? Ga dan eens 
een boek halen aan het Zuid, daar vind je 
namelijk de hoofdbibliotheek van Gent. Het 
aanbod is zeker in orde en je hebt er zelfs 
een rustige leeszaal mét leescafé. Hier vind 
je ook het administratief centrum en het le-
lijkste shoppingcentrum van België en om-
streken. Aan het Zuid kan je ook op het ge-
mak een beetje verpozen dankzij het park, 
gelegen achter de bibliotheek.  

 Wil je eerder actievere dingen doen? Al-
les sportgericht in Gent bevindt zich op en 
rond de Watersportbaan: je kan er lopen, 
roeien, kajakken, en in de buurt vind je de 
Blaarmeersen. Daar vind je opnieuw allerlei 
sportmogelijkheden: er zijn tennis, voetbal- 
en basketbalvelden, een hindernissenpar-
cour en nog meer. Op mooie zomerdagen 
kan je ook gewoon in het meer plonsen.  

 Voor wie pas laat (of nog niet) in bed 
kroop, zijn er ook minder actieve mogelijk-
heden. Bij Sint-Jacobs vind je elke vrijdag, 
zaterdag en zondag een rommelmarkt met 
allerlei prullaria. Hier heb je ook een aantal 
leuke cafés met lekkere kofi e en je kan er je 
ontbijtkoeken opeten. Als je hoofd écht te 
zwaar blijft doorwegen en het weer blijkt 
ronduit slecht, kan je een duik gaan nemen 
in een van de zwembaden van de stad Gent. 
Zwemmen is er goedkoper dan in het  GUSB  
en het is nog een goed manier om je te ver-
mengen met de ‘locals’.  

 EN VERDER 
 Naast de talloze buurtfeesten, rommel-

markten en lokale rariteiten zijn er nog zeer 
veel evenementen, om nog niet te spreken 
over de Gentse Feesten. Voor meer informa-
tie kan je terecht bij  Gent Verkend  en bij de 
zone09 (een gratis tijdschrift over het reilen 
en zeilen in Gent) en op http://www.grati-
singent.be.  ¶  

Vers van de trein zit 
je daar in je nieuwe 
kot. Alles is inge-
richt en in orde… 
Wat nu? Je wil gaan 
verkennen, maar je 
weet niet echt waar-
heen. Geen zorgen 
want Schamper 
heeft voor jou een 
survivalgids om die 
eerste weken door te 
komen!

WEGWIJS IN GENT



 BAUDELOPARK 
 Als de graslei voor jou net iets te druk is, kan je ook “in ‘t baudlo” 

bekomen. Het parkje is perfect voor rustige zomermiddagen en het 
observeren van geïntoxiceerde medemensen. Bovendien zijn er al-
lerlei pittazaken, nachtwinkels en frituren in de buurt. Tijdens de 
Gentse Feesten wordt het baudelopark een soort Walhalla van jeugd 
en zonden, voor allerlei soorten mensen. 

 SINT-JACOBS 
 Elke vrijdag, zaterdag en zondag vind je hier een leuke, kleine rom-

melmarkt met veel verschillende soorten prullaria. Soms is het wat 
aan de duurdere kant, dus je hoeft niet bang te zijn om af te dingen. 
Je vindt hier ook een paar echte Gentse café‘s met lekkere koffi  e en 
lokale zatlappen. 

 VLASMARKT 
 Of in de volksmond ‘de fl ashmarkt’. Als je eens wil uitgaan zonder 

kotsende medestudenten in de buurt, kan je altijd hierheen gaan. Dat 
wil niet zeggen dat het hier minder boeiend is, maar het soort men-
sen is wat meer gediversifi ëerd. Let wel op, als vrouw moet je bij het 
buitengaan een beetje meer dan gewoonlijk op je lijf en leden letten. 

 SLEEPSTRAAT EN HET SLUIZEKEN 
 Ruraal Turkije in Gent, bijna alle Turken hier zijn van dezelfde 

landgemeenten afkomstig en dat heeft hun geen windeieren gelegd. 
De Sleepstraat is gevuld met Turkse restaurants waar je aan goed-
kope prijzen een goede maaltijd kan eten en dus perfect voor stu-
denten. Er is een groot verschil in kwaliteit en gezelligheid tussen de 
restaurants onderling, dus goed eten vergt wel wat zoekwerk. 

 WATERSPORTBAAN EN 
DE BLAARMEERSEN 

Rond de watersportbaan ligt een 
looppad van turf. Vanaf nu zijn je ge-
wrichten geen uitvlucht meer om aan 
een gezondere levensstijl te werken. 
Een keertje de Watersportbaan is een 
ideale manier om de dag te beginnen, 
na een zware nacht uitgaan.

Met dank aan Matthias Jaxcsens en Korneel Detailleur



 GRASLEI 
 Hier kun je op elk moment van de dag een beetje 

verpozen, bedwelmd worden door wietwalmpjes en 
een pint drinken (haal ze uit de nachtwinkel want de 
terrasjes aan de graslei zijn meestal zeer duur). Vanaf 
de eerste dag mooi weer wordt de graslei een beetje 
het epicentrum van de ‘chillende’ gentenaars. Perfect 
om in contact te komen met de locals, maar dodelijk 
voor de examenresultaten. Overigens: de Korenlei aan 
de overkant is vaak minder druk en net zo gezellig. Tot 
er zatlappen van op de Graslei met volle blikjes Cara 
gooien. Dan is het opletten geblazen. 

 PATERSHOL EN DE OUDBURG 
 Is net als de rest van Gent, volgestouwd met café‘s 

en restaurants. Ondanks de toeristen is het een leuke 
buurt gebleven. De volkse sfeer is er nooit verloren ge-
gaan en het is echt de moeite om in het doolhof van 
straatjes een beetje te slenteren. Je bent pas een echte 
Gentenaar als je hier de weg kent. 

 GRAVENSTEEN EN HET PRINSENHOF 
 Net als het Patershol een toeristentrekpleister, 

maar door het gebrek aan horeca valt drukte hier nog 
mee. Dus als je eens wilt wegvluchten van al dat gedoe, 
maar te lui bent om de trein te nemen, kan je hier op je 
gemak wat rondlopen of uitrusten aan de lievekaai. 

 KORENMARKT 
 Voor een pint op elk moment van de dag. Je hoeft 

je geen vragen te stellen over een eventueel alcohol-
probleem, want er zal altijd iemand in de buurt zijn 
die vroeger begonnen is dan jij. Je moet wel een beetje 
de toeristenvallen van de rest kunnen onderscheiden, 
anders betaal je al snel drie euro voor een pint. Zoek 
dus naar de café‘s zonder mensen in beige shorts en 
witte kousen in sandalen. 

 HET ZUID 
 Perfect voor een beetje verpozing tussen de les-

sen door, je kan er winkelen, op het gemak een boekje 
lezen of gewoon liggen in het gras van het zuidpark. 
Verder vind je er de hoerenbuurt van Gent en kan je 
de banden van de fi ets gratis oppompen aan de bib. 
Let wel op voor overactieve scholieren, minderjarige 
crimineeltjes en  ECI -verkopers. 

 CITADELPARK 
 Mooi en groot park, je kan er 

ook wereldberoemde musea zoals 
het  SMAK  bezoeken en er worden 
ook evenementen en fuiven geor-
ganiseerd. Gezellig, maar ligt er 
soms zeer vuil bij en is niet aan te 
raden voor mannen na zonson-
dergang, tenzij je wel eens graag 
een struik in gesleurd wordt door 
een geile vent van 40 (of ouder). 

 OVERPOORT 
 Studenten en copieuze hoeveelheden drank… need 

I say more. 



UGENT

18          SCHAMPER 465 www.schamper.be 

  Ruben De Winne, Bert Dobbelaere  

 Je hebt geen adelaarsblik nodig om het 
 Adviescentrum voor Studenten  terug te 
vinden op het Sint-Pietersplein 7. Je kan er 
informatie, advies en begeleiding krijgen in 
verband met studiekeuzes, overschakelen 
naar een andere studie, studieproblemen, 
werken na je studies, studeren in het buiten-
land, … Open van 9u tot 12u30 en van 13u30 
tot 17u, telefonisch te bereiken op 09/264 
70 00. Via internet kan je terecht op www.
ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteu-
ning/begeleiding/adviescentrum.htm. 

 Eveneens op het Sint-Pietersplein 7 vind 
je de  Studentenartsen  terug. Deze huisart-
sen kennen de studentenproblematiek van 
dichtbij en werken aan een verlaagd tarief. 
Van maandag tot vrijdag kan je (overdag) 
een afspraak maken aan de infobalie van het 
Adviescentrum of op het nummer 09/264 70 
00. Tussen 17u en 19u kan je vrij op consul-
tatie. ‘s Nachts kan je voor een dringende 
oproep — van een sadomasochistisch lief 
tot acute epilepsieaanvallen — terecht bij 
Home Vermeylen op het nummer 09/264 71 
00. Zij verbinden je dan door met de dokter 
van wacht. In het weekend bel je naar 09/236 

50 00 en kom je bij de huisartsenwacht-
dienst Groot Gent terecht. Wie slim is, stopt 
deze nummers nu al in zijn gsm, want wan-
neer je ze echt nodig hebt, ligt deze Scham-
per alweer een paar maand in de vuilbak. De 
site vind je via www.ugent.be/nl/onderwijs/
studieondersteuning/artsen/. 

 STUDENTENVOORZIENINGEN 
 Onder de  Dienst Studentenvoorzienin-

gen  zijn de meeste sociale voorzieningen 
voor studenten gegroepeerd. Zie hiervoor 
ook www.ugent.be/nl/voorzieningen/. 

 Om te beginnen zijn er de studenten-
restaurants, waar je tegen lage prijzen een 
maaltijd of een snack kan krijgen — ten-
minste als je een studentenkaart kan tonen. 
Nieuwigheid van de voorbije academieja-
ren: de respectievelijke calorieën worden bij 
de maaltijden vermeld en ongezond voedsel 
werd duurder. ‘t Is maar dat je het weet. De 
resto’s en cafetaria’s liggen verspreid over 
de verschillende gebouwen en faculteiten 
van de UGent. Een overzicht van locaties en 
menu’s vind je op volgend adres terug: www.
ugent.be/nl/voorzieningen/resto/.  

 Studenten die met sociale of juridische 
problemen te kampen hebben, kunnen ad-
vies inwinnen bij de  Sociale Dienst voor 
Studenten  (Sint-Pietersnieuwstraat 47). 
Ook voor info over studietoelages en studie-
fi nanciering kan je daar terecht. Open elke 
werkdag van 9u tot 12u, of in de namiddag 
op afspraak via 09/264 70 74. Zie ook www.
ugent.be/nl/voorzieningen/socialedienst/. 

 Als je nog op zoek bent naar een kot, of je 
zit op een studentenhome maar hebt daar 
problemen, wend je dan tot de  Huisves-
tingsdienst , Stalhof 6. Telefoon: 09/264 71 
09 of 09/264 71 00. Veel informatie (en een 
online lijst van beschikbare privé-koten) 
vind je op de volgende website www.ugent.
be/nl/voorzieningen/huisvesting/. 

 WORKAHOLIC 
 Een appeltje voor de dorst is ook altijd 

welkom. Studenten met veel dorst informe-
ren best bij de  Jobdienst . Zowel tijdens het 
academiejaar als tijdens de vakantie kan 
je er een studentenjob zoeken. Inschrijven 
voor de Jobdienst kan voor universiteits-

studenten via het internet; hogeschoolstu-
denten moeten zich in eigen persoon bij 
de Jobdienst aanbieden. Die bevindt zich 
in de Sint-Pietersnieuwstraat 47, 09/264 70 
74. Open elke werkdag van 13u30 tot 16u30. 
Jobaanbiedingen kan je raadplegen op de 
website: www.ugent.be/nl/voorzieningen/
jobdienst/. 

 En dan is er ook nog de  Dienst Studen-
tenactiviteiten  ( DSA ), die alle erkende stu-
dentenverenigingen (zoals Schamper) aan 
de UGent overkoepelt. Voor meer info over 
de studentenverenigingen, ga je tijdens de 
kantooruren naar het secretariaat van stu-
dentenhuis De Th erminal, Hoveniersberg 
24, of bel je even 09/264 70 85. Wie geen te-
lefoon heeft en een dikke luiaard is, kan ook 
altijd even surfen naar www.student.ugent.
be. 

 EN NOG, NOG, NOG MEER! 
 Er zijn nog veel meer diensten, zoals de 

 Directie  ICT   ( DICT ) via www.helpdesk.
ugent.be, het  Universitair Talencentrum  
om je talen bij te schaven (Sint-Pieter-
snieuwstraat 136, www.uct.ugent.be), de 
 Centrale Bibliotheek  van de universiteit 
(Rozier 9, www.lib.ugent.be) en het sport-
complex van het  Gents Universitair Sport-
beheer  ( GUSB ) in de Watersportlaan 3, met 
info op www.ugent.be/nl/voorzieningen/
sport/. 

 Een goed weboverzicht van de hierbo-
ven vermelde diensten is te vinden op www.
ugent.be/nl/voorzieningen/studenten/. 
De website van de UGent (www.ugent.be) 
is trouwens even wennen. Twee rubrieken 
zijn belangrijk voor de studenten. Onder 
‘Studenten’ vind je o.a. de studiegids met 
alle opleidingsprogramma’s en de academi-
sche kalender, links naar alle faculteiten, de 
antwoorden op je administratieve vragen en 
een volledig overzicht van de voorzieningen 
voor studenten. Onder ‘Studiekiezers’ zijn 
o.a. plattegronden te vinden met de ligging 
van de universitaire gebouwen, en info over 
Gent als studentenstad. 

 Zo, waag je vanaf nu met dit overlevings-
pakket onvervaard in de jungle van de uni-
versiteit!  ¶  

Aan de Gentse Uni-
versiteit wordt niet 
alleen les gegeven. Er 
zijn heel wat diensten 
die het zware leven 
van de student moe-
ten verlichten. Om 
alle nieuwkomers -- en 
ook de oudjes die ja-
ren niets anders dan 
een toog gezien heb-
ben -- een startpunt te 
geven, zet Schamper 
enkele nuttige dien-
sten op een rijtje.

WAT ZIT WAAR AAN DE UGENT? 

Sc
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STUDENTENJOBS

erkenning als uitzendbureau: VG
.375/U

 | B-A
B07.013 | W

.IN
T.392Leuven    Gent    Antwerpen    Hasselt    Luik

WANNA have FUN with friends?

www.wannajob.be

Schamperadv210x276 indd 3 06-09-2008 12:08:39
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  Lynn De Pelsmaeker  

 De centrale doelstelling van  BSH  is stu-
denten met een functiebeperking integre-
ren in en laten deelnemen aan het Hoger 
Onderwijs.  Charlotte De Lange  van  BSH : 
“De begeleidingsdienst is een belangrijke 
schakel in het studieproces van de student 
met een functiebeperking. De dienst  BSH  
treedt in dialoog met betrokkenen bij het 
onderwijsgebeuren én de student zelf om 
het studieproces vlotter te laten verlopen”. 

 UITGEBREIDE DOELGROEP 
 Het begrip functiebeperking wordt ruim 

geïnterpreteerd. Zowel studenten met een 
motorische, visuele of auditieve beper-
king als studenten met een leerstoornis, 
een ontwikkelingsstoornis, een chronische 
medische aandoening als een psychische 
beperking behoren tot de doelgroep. “Vo-
rig academiejaar heeft  BSH  voor ruim 170 
studenten binnen de UGent bemiddeld en 
actie ondernomen. Ongeveer 60% heeft een 
leerstoornis. De tweede grootste groep zijn 
de studenten met een geestelijk gezond-
heidsprobleem. De groep studenten met 
een chronische medische aandoening komt 
qua omvang op de derde plaats. Maar we 
moeten opletten met deze cijfers. 230 stu-
denten vroegen immers afgelopen acade-
miejaar een bijzonder statuut aan omwille 
van hun functiebeperking. Dit betekent dat 
niet alle studenten de weg naar  BSH  kunnen 
of willen vinden. Ook als we deze gegevens 
vergelijken met de cijfers van andere instel-
lingen in het hoger onderwijs, vermoed ik 
dat het aantal studenten met een beperking 
aan de UGent onderschat wordt”, aldus me-
vrouw De Lange. 

 DIENSTVERLENING 
 Studenten kunnen voor allerlei zaken bij 

 BSH  terecht. De Lange vertelt: “Onze dienst 
kan worden aangesproken met hulpvragen 
omtrent mobiliteit, aangepaste huisvesting, 
diagnostiek van leerstoornissen (dyslexie of 
dyscalculie), het aanreiken van compense-
rende software voor studenten met lees- en 
spellingsproblemen, en dergelijke”. Verder 
is het regelen van de studie- en examenfa-
ciliteiten een belangrijke taak van  BSH . Stu-
denten die een bijzonder statuut verkregen 
hebben, mogen faciliteiten nuttigen om hun 
studie haalbaar te maken. Op die manier 
kan digitaal cursusmateriaal ter beschik-
king gesteld worden, kunnen studenten een 
alternatieve opdracht maken, een examen 
verplaatsen of een andere examenvorm 
aanvragen. Het toewijzen van deze facilitei-
ten gebeurt op individuele basis en is afhan-
kelijk van de functiebeperking.  

Jonas, een student met een depressie, 
vertelt: “De professoren reageren heel goed 
op mijn beperking en zijn soepel om exa-
mens te verplaatsen of extra uitleg te geven. 
Aangezien mijn functiebeperking niet zicht-
baar is, weten de meeste studenten niet dat 
ik een depressie heb”.  

Barbara, een dove studente, kan ook te-
rugvallen op de dienst voor studenten met 
een functiebeperking. “BSH staat altijd 
klaar, dringt ons niets op en geeft me dat 
extra zetje om toch door te bijten. Via  BSH  
kwam ik ook in contact met andere studen-
ten met een functiebeperking. Het is fi jn te 
weten dat je niet alleen bent.” 

 WAKE UP! 
 Toch blijkt niet alles even vlot te ver-

lopen. Sommige studenten botsen wél op 
onbegrip van medestudenten of onderwij-
zend personeel. Marcia Verhulst, opricht-
ster van de studentenvereniging  Wake Up , 
getuigt: “Sommige professoren maken niet 
snel een uitzondering voor één enkele stu-
dent, hoe gegrond deze ook mag zijn. Ook 
was het voor mij niet altijd duidelijk waar 
ik als student met een beperking terecht 
kon. De noodzaak om ervaringen en kennis 
van meerdere studenten samen te brengen 
groeide en vanuit deze optiek werd Wake 
Up opgericht”.  

De studentenvereniging wil informatie 
rond studeren met een functiebeperking 
verspreiden en de belangen van deze stu-
denten verdedigen. “Wie als groep naar 
voor treedt, kan makkelijker zijn stem laten 
horen. Vorig academiejaar bijvoorbeeld, 
liepen de aanvragen voor de bijzonder sta-
tuten in het honderd. Vanuit Wake Up werd 
een brief verstuurd naar de rector met alle 
bezorgdheden en onduidelijkheden. Deze 
werd positief ontvangen en Wake Up werd 
uitgenodigd voor een overleg met de rector 
en andere bestuursleden. Intussen is de pro-
cedure herwerkt” , aldus Verhulst.  

 VOOR EN DOOR STUDENTEN 
 Via activiteiten probeert Wake Up dich-

ter bij de studenten te staan. Bram, mede-
coördinator van Wake Up, vertelt: “Ik zet me 
in voor Wake Up omdat ik voor mezelf wil 
opkomen en het ook belangrijk vind om an-
deren te helpen die dat niet durven”. Soms 
blijkt hulp vragen inderdaad een grote stap 
te zijn. Wake Up wil deze verkleinen door 
gericht te communiceren en sensibiliseren. 
De  vernieuwde website van  BSH  en Wake 
Up  zal hier een grote rol in spelen. “De site 
van  BSH  was dringend aan vernieuwing 
toe. Verschillende Wake Up-leden staken 
de hoofden bij elkaar en kwamen met een 
ingrijpend vernieuwingsplan aanzetten.” De 
site bevat een  BSH  en Wake Up kant en is nu 
volledig up to date. Naast praktische infor-
matie kreeg de nieuwe webstek een studen-
tikoos tintje. “Met tips van studenten die 
reeds hun weg vonden in het hoger onder-
wijs, ondanks hun beperking. Ook vind je er 
artikels over alle aspecten van het studen-
tenleven, dus niet alleen het studeren zelf. 
Zo pogen we een overzichtelijke informatie-
bron te zijn voor (nieuwe) studenten.”     

 STUDENT KICK OFF 
 Maar ook studenten zonder functiebe-

perking dienen geïnformeerd te worden. 
“De  Student Kick Off   is een uitstekende 
gelegenheid om studenten op een ludieke 
wijze te sensibiliseren. Vorig jaar boden we 
de mogelijkheid om via kleine proefjes ver-
schillende functiebeperkingen te ervaren. 
Zo werd met een speciale bril het zicht be-
perkt om vervolgens een tekst te lezen. Ook 

Honderden studen-
ten aan onze uni-
versiteit hebben een 
beperking, waardoor 
studeren niet van-
zelfsprekend is. BSH 
begeleidt hen, zodat 
ook zij hun studie 
succesvol kunnen 
afronden.

STUDEREN IS OOK HUN RECHT
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konden studenten aan de lijve ondervinden 
welke hindernissen je tegenkomt als rolstoel-
gebruiker”, vertelt Wake Up-lid Bram. Ook 
dit jaar zijn  BSH  en Wake Up van de partij op 
de Student Kick Off . Ditmaal willen ze vooral 
de aandacht vestigen op  onzichtbare func-
tiebeperkingen . “De extra ondersteuning 
die een student in een rolstoel krijgt, wordt 
veel vlotter aanvaard dan deze voor studen-
ten met minder opvallende beperkingen. Het 
is nu eenmaal niet van iemands gezicht af te 
lezen of deze een leerstoornis, een medische 
of geestelijke beperking heeft. “Zelf moest ik 
regelmatig strijden om mijn medestudenten 
te overtuigen dat ik écht extra tijd voor een 
examen nodig had. Velen begrepen niet dat 
dit door mijn leerstoornis kwam en weten 
het aan het niet beheersen van de leerstof. 
Gelukkig nam het begrip toe naarmate ze 
me beter leerden kennen,” vertelt Verhulst.  

Tijdens deze Kick Off  editie wil Wake Up, 
door middel van cartoons en relevante infor-
matie, studenten even laten nadenken over 
minder zichtbare beperkingen. Verder zullen 
voorbijgangers uitgedaagd worden om deel 
te nemen aan een quiz omtrent deze mate-
rie, waarbij de meest creatieve antwoorden 
beloond worden. Tenslotte voorzien  BSH  en 
Wake Up twee korte sessies gebarentaal, die 
volledig uitgewerkt werden door een dove 
student. Geïnteresseerde studenten kunnen 
in het infodorp zelf enkele nuttige gebaren 
en het vingeralfabet leren. Een unieke en 
leerrijke kans! 

 VOLDOENDE? 
 Studenten kunnen tegenwoordig dankzij 

het bijzonder statuut op allerlei ondersteu-
ningsmogelijkheden terugvallen. De inspan-
ningen die de universiteit en vooral  BSH  
voor hen doen, worden enorm gewaardeerd. 
Toch zijn er nog steeds zaken die beter kun-
nen. “Vooral op vlak van sensibilisering heb-
ben we nog een lange weg af te leggen. Ook 
is het gebruik maken van de faciliteiten mo-
menteel té afhankelijk van de  goodwill  van 
de prof ”, verklaart Verhulst.  

 U hoort het,  BSH  en Wake Up hebben nog 
veel werk te verzetten. Vastberaden zal dit 
enthousiaste team de komende jaren blijven 
strijden voor de rechten van beperktere stu-
denten. Charlotte De Lange zegt: “Het slagen 
van een student, de waardering die we van 
hen terugkrijgen of een prof die uiteinde-
lijk toch begrip opbrengt voor de situatie 
van een student… Dat maakt het meer dan 
waard”.  ¶  

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op 
zoek naar mensen die uw leven als student aan-
genamer maken. Deze week: Frank van De Brug.  

  MR   Naam:  Frank Van de Moortele (zoals 
de sauzen)  

 Sterrenbeeld:  Steenbok  
 Geboortedatum:  13 jan. ’68  
 Exacte functie omschrijving:  Avond-

verantwoordelijke voor  maaltijdvoorzie-
ning  

 Na de werkuren:  Ik bezoek rommel-
markten en  vul mijn John F. Kennedy-ver-
zameling aan, …  

 Favoriete plaat:  U2, Simple minds, Joe 
Cocker, zelfs Clouseau (en noem me nu geen 
softie!) Ik luister naar alles, naargelang mijn 
humeur!  

 Favoriete vakantiebestemming:   Waar 
de bestemming mij heen brengt. Ik hou van 
het toeval. Ik reis ook vaak alleen, dat is erg 
verruimend en opent deuren.   

 Lievelingsgerecht:   Burgerkeuken of 
moederskost zoals we dat noemen.  

 Helden:  Als banketbakker-chocolatier 
bewonder ik vakmensen. Ik geef zelf ook 
graag mijn kennis door aan anderen, daar-
om dat ik een lerarenopleiding volgde.  

 Hemelse ervaring:  Vorig jaar maakte 
ik voor een wedstrijd in Flanders Expo een 

creatie gebaseerd op de traditionele grijze 
garnaalkroket. Ik viel net buiten de hoofd-
prijzen, maar kreeg toch meer media-aan-
dacht dan de laureaten.  

 Moest je je studententijd kunnen her-
beleven:   Ik zou wel ongeveer hetzelfde 
doen, maar met een iets andere aanpak: be-
ter studeren, alles grondiger bekijken… Nu 
pas, als verantwoordelijke van een groep, 
besef ik bijvoorbeeld hoe belangrijk het vak 
psychologie voor me was. In een keuken is 
dat soms belangrijker dan je denkt.  

 Als je nog 1 dag te leven had:  Geen bank 
overvallen, gewoon leven zoals anders. Ik 
zou wel aan iedereen die ik graag zag, gaan 
vertellen hoeveel ze voor me betekend heb-
ben.  

 Motto   ‘Leef naar de zak die je hebt’, dat 
betekent dat je moet leven naar je levens-
standaard. Multimiljonairs die zich gewoon 
gedragen, of mensen die met weinig midde-
len grote dingen verwezenlijken, dat vind ik 
fantastisch.  

 Ultieme droom:    
Dat ik de waarheid wist over de moord 

op J.F. Kennedy.  ¶  
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  Pieter Van Nuffel  

 Het is u wellicht bekend dat een atoom 
is opgebouwd uit protonen, neutronen 
en elektronen. Maar daarnaast bestaat 
er nóg een heel scala van elementaire 
deeltjes. Al die deeltjes kunnen ingedeeld 
worden op basis van hun eigenschap-
pen die ons vertellen welke krachten ze 
ondergaan, zoals massa (zwaartekracht) 
en lading (elektromagnetische kracht). 
Zo ontstond het standaardmodel van 
de fysica, dat wiskundig beschrijft hoe al 
die verschillende deeltjes zich gedragen 
onder invloed van de fundamentele na-
tuurkrachten.  In de wetenschap is een 
wondermooie theoretische beschrijving 
echter niet voldoende, we moeten die 
exotische deeltjes ook nog in het echt 
kunnen waarnemen.  

 Probleem daarbij is dat veel elemen-

taire deeltjes niet stabiel genoeg zijn om 
vrij in de natuur te bestaan. Daarom laat 
men gewone deeltjes (zoals protonen) 
in een deeltjesversneller tegen bijna-de-
lichtsnelheid op elkaar botsen. Er komt 
dan heel erg veel energie vrij, waardoor 
de exotische deeltjes een fractie van een 
seconde kunnen blijven bestaan. Met 
enorme detectoren wordt dan getracht 
de eigenschappen van die nieuwe deel-
tjes te bepalen. Zo zijn alle deeltjes die 
het standaardmodel voorspelde, op één 
na, ook ontdekt. Met de  LHC  zal de ko-
mende jaren dan ook een einde komen 
aan de queeste naar dat allerlaatste kop-
pige deeltje: het Higgs boson. Als het 
Higgs-deeltje bestaat, zal de  LHC  het vin-
den. Zo niet kunnen fysici op zoek naar 
een andere theorie. 

 WHISKEY EN MUONEN 
  Pieter Everaerts , doctoraatsstudent 

aan het  CERN  én oud-redacteur van 
Schamper, vertelt ons hoe één en ander 
in zijn werk gaat aan het  CERN . “Mijn 
werk omvat twee onderdelen. Enerzijds 
moet ik een analyse voorbereiden van de 
eerste data die uit de  LHC  komen. Daar-
naast heb ik meegeholpen aan één van 
de vier detectoren, de  CMS -detector. Het 
is een cilindervormig ding van 25 meter 
lang, dat gevoelig moet zijn voor alle mo-
gelijke signalen. Daarbinnen bevindt zich 
onder andere de sporenkamer, waarin 
weergegeven wordt hoe het geladen deel-
tje onmiddellijk na de botsing beweegt. 
Ik heb drie maand lang elke dag van 8 uur 
’s morgens tot middernacht meegewerkt 
om deze klaar te stomen. Het was voor 
mij dan ook een emotioneel moment 
toen we, om onze detector te testen, de 
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Om te weten te komen 
uit welke deeltjes ma-
terie bestaat, bouwden 
wetenschappers de 
Large Hadron Collider 
(LHC). De grootste en 
krachtigste deeltjes-
versneller ooit zal ons 
binnenkort misschien 
de diepste geheimen 
van de kosmos helpen 
ontrafelen.

  LB  Omdat het met de algemene va-
derlandse kennis van de gemiddelde 
Nederlandse student maar pover ge-
steld was, besliste de plaatselijke mi-
nister van Onderwijs in 2006 om een 
zogenaamde canon op te stellen. Dit 
rijtje geschiedenisfeitjes bevat alles 
wat de gemiddelde Nederlander over 
zijn (of haar) vaderland moet weten na 
de middelbare school. Van Srebrenica 
en Spinoza tot Beemster en Erasmus, 
de Nederlanders kunnen je er tegen-
woordig alles over vertellen.  

 Wanneer het echter over  DNA , foto-
synthese of entropie gaat, staan ze met 
hun mond vol tanden. Daarom stelden 
enkele wetenschappers de bètacanon 
samen. Eveneens 50 feitjes die iedereen 
zou moeten kennen, maar dan over we-

tenschap. Een jaar lang kon je er elke 
week één lezen in de Volkskrant en nu 
zijn ze ook in boekvorm te verkrijgen. 
Gelukkig voor ons was het doel van de 
auteurs niet om veel geld te verdienen 
aan dit boekje, maar vatten ze het iets 
nobeler op: iedereen diets maken dat je 
“een standaardmodel niet bij een miss-
verkiezing vindt, dat een algoritme 
geen samba is en dat vrouwen geen last 
hebben van een periodiek systeem”, al-
dus één van de schrijvers. 

 Daarom kan je de artikels nog steeds 
downloaden op de site van de Volks-
krant en stelde men een cartoonboek 
samen. De twee personages Fokke en 
Sukke kunnen zelfs de meest ingewik-
kelde theorieën in een oneliner uitleg-
gen.  ¶  
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eerste muonen probeerden waar te ne-
men. Deze deeltjes zijn afkomstig van 
de kosmische straling uit het heelal en 
kunnen lang genoeg stabiel blijven om 
de aarde te bereiken. Bij onze eerste twee 
nerveuze pogingen faalden we en begon-
nen we stilaan ietwat te panikeren. Tegen 
drie uur ’s nachts zagen we dan plotseling 
toch voor de allereerste keer sporen van 
muonen door heel de detector verschij-
nen. Eén van de Italianen haalde spon-
taan een fl es whiskey uit de valse vloer, 
die hij daar lang geleden had verstopt, 
voor het geval we eindelijk zouden sla-
gen in ons opzet. Iedereen kreeg tranen 
in de ogen, want velen hadden ondertus-
sen al tien jaar gewerkt aan de opbouw 
en de installatie van de detector.” 

 BANG VAN HET ZWARTE GAT 
 Net voor de  LHC  van start ging, werd 

de wereld opgeschrikt door doemden-
kers die apocalyptische scenario’s voor 
ogen hadden. Er  zouden tijdens de deel-
tjesbotsingen zwarte gaten ontstaan 
die door hun enorme gravitatiekracht 
zouden blijven groeien om uiteindelijk 
de hele aarde op te slokken als een kos-
misch koekiemonster. Everaerts stelt ons 
gerust: “Als het ons echt zou lukken om 
minuscule zwarte gaten te creëeren, dan 
zouden die onmiddellijk weer verdam-
pen. Er vinden trouwens voortdurend 
van die energetische botsingen in ons 
heelal plaats. Toch hopen we stiekem dat 
we er eentje kunnen creëeren, al zijn die 
kansen eerder miniem volgens de laatste 
voorspellingen.” Het eerste experiment 
met de  LHC  was dus niet het laatste van 
de mensheid. Integendeel.  ¶  
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En botsen doen ze. Foto door CERN

  FN  Alsof het aantal inschrijvingen 
aan de Faculteit Wetenschappen nog 
niet snel genoeg stijgt, zoeken Radio 1 
en Eos nog tot 26 september bij wijze 
van verandering naar de  Grootste We-
tenschapper  die België in de exacte 
wetenschappen gekend heeft. Bij de elf 
genomineerden zitten ook vier alumni 
van de UGent. Rector Van Cauwen-
berge probeerde ons alvast warm te 
maken voor de Gentse biotechnoloog 
 Marc Van Montagu , al valt te ver-
wachten dat een minder omstreden fi -
guur als Paul Janssen of Leo Baekeland 
de titel zal wegkapen. Tot een ander 
blad volgend jaar natuurlijk de áller-
grootste wetenschapper verkiest, óf we 
alles nog eens moeten overdoen voor 
Vlaanderen. 

 Opmerkelijk nieuws van onze An-
glicaanse kerkvrienden uit Groot-Brit-
tannië: de  Church of England , een 
strekking binnen het christendom, 
lanceerde onlangs een website waarop 
de evolutieleer van  Charles Darwin  in 
een positief voetlicht geplaatst wordt. 
Op de site wijzen hoge piefen het inte-
gralistische creationisme — dat het bij-
belse scheppingsverhaal  nogal  letter-
lijk neemt — af en erkent men dat het 
verketteren van Darwins theorie fout 
was. Uiteraard blijft men wel van me-
ning dat de evolutietheorie een schep-
pende kracht niet hoeft uit te sluiten, 

en koppelt men het biologische en het 
emotionele van elkaar los: op het eer-
ste is Darwin van toepassing, maar op 
het morele vlak zien de schrijvers geen 
progressie doorheen de geschiedenis 
en komt God dus om het hoekje gluren. 
Niettemin kijken wij reeds reikhalzend 
uit naar een mailtje uit Rome. En nee, 
Benny, we zullen het niet doorvertellen 
aan Luc ‘Alle Mogelijkheden Openhou-
den’ Van den Brande. 

 Creatieve geesten kunnen trouwens 
nog steeds suggesties indienen voor de 
naam van de  ESA -missie die  Frank De 
Winne  — geboren in Gent — medio 
volgend jaar in de ruimte zal katapul-
teren om een half jaar in het Interna-
tional Space Station te verblijven. Aan 
de naam hangen wel enkele beperkin-
gen vast: ze moet weerspiegelen dat 
Europa aan ruimteonderzoek doet, dat 
het een eigen ruimtelab aan het  ISS  ge-
haakt heeft én dat onze planeet vanuit 
de ruimte blauw kleurt door het water, 
ons levenselixir. Wellicht wordt het dus 
iets als ‘Europe Investigates Space with 
its own Magical Spacelab and by the 
way the Earth Looks Blue because of 
the Life-Giving Water’. Eerder konden 
Europese scholieren ook al zelf expe-
rimenten opstellen die de astronauten 
zullen uitvoeren in het  ISS .  Ruimte-
vaart, da’s des menschen, meneer.   ¶  
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BOEKBESPREKINGEN

  MR  Van een werk over neurowetenschap zou 
je verwachten dat het ontoegankelijk en versuf-
fend is. In ‘Het Spirituele Brein, Bewijzen voor 
het Bestaan van de Ziel’ slagen neuroweten-
schapper Mario Beauregard en wetenschaps-
journalist Denyse O’Leary er nochtans in hun 
onderzoek boeiend en illustratief uit te leggen. 

 In zijn inleiding beschrijft Beauregard met-
een zijn persoonlijke drijfveer en tegelijk de 
basis van dit boek: een wederwoord bieden 
aan zijn materialistische collega-neuroweten-
schappers. Zij beweren dat het onderscheid dat 
mensen dagelijks maken tussen hun geest en 
hersenen, niet onderbouwd is en dat de geest 
een illusie is van het menselijk brein. Na al die 
tijd is het bovendien nog steeds wachten op de 
eerste aannemelijke theorie uit hun kamp die 
bijna-doodervaringen en andere mysterieuze 
gebeurtenissen kan verklaren. En laat deze twee 
bovenstaande stellingen nu net de stokpaardjes 
van Beauregard zijn. 

 “Omdat je nu eenmaal niet kan ontkennen 
dat sommigen bovennatuurlijke dingen mee-
maken, willen we een wetenschappelijk gefun-
deerde neurowetenschappelijke benadering 
presenteren om religieuze, spirituele en mys-
tieke ervaringen beter te begrijpen.” 

 Nu, die wetenschappelijke fundering valt te 
betwisten. Beauregard genoot, ondanks zijn 

non-materialistische inslag, een traditionele 
opleiding en ook O’Leary sprokkelde genoeg 
ervaring bijeen om niet door de mand te val-
len. Toch twijfel je tijdens het lezen of je niet 
bij de zoveelste kwakzalver bent aanbeland. 
In hoofdstuk zes krijg je bijvoorbeeld zoveel 
verhalen over bijna-doodervaringen onder je 
neus geschoven, dat je je even in een nieuw 
programma van Ingeborg waant. En wanneer 
er geopperd wordt dat je door het opzetten van 
een speciale helm in contact komt te staan met 
God, is het hek helemaal van de dam. 

 Alle gekheid op een stokje: als niet-weten-
schapper deerde de (non-)wetenschappelijk-
heid me niet. Het boek blijft een leuke afwisse-
ling van theoretische stukken en persoonlijke 
verhalen, en is bovendien zeer vlot neergepend. 
Ook bevorderend voor het leesplezier: elke 
voor een leek onbegrijpelijke term wordt in de 
tekst zelf én in het register achteraan uitgelegd. 
Gedaan met naar achteren te  fl ippen  dus. Wat 
mij betreft een aanrader voor wie zich interes-
seert in de thematiek en eens een luchtig we-
tenschappelijk werk onder handen wil nemen. 
Materialistische neuro-wetenschappers en 
sceptici, jullie zijn gewaarschuwd!  ¶   

 Het Spirituele Brein, Bewijzen voor het Bestaan van de 

Ziel door Mario Beauregard en Denyse O’Leary. Uitgeverij 

Ten Have, 2008.  

HET SPIRITUELE BREIN

  BB  Tussen de ingewikkelde taalkundige uit-
wijdingen en het gefi losofeer over metaforen 
zat het bijzonder populaire hoofdstuk ‘Th e 
Seven Words You Can’t Say On Television’ ge-
prangd. Pinker dissecteert daarin de Engelse 
schuttingtaal. Omdat seks verkoopt en ook 
kaka langs de kassa doet passeren, wordt het 
hoofdstuk nu nog eens afzonderlijk uitgege-
ven. 

 Pinker is een begaafde adept van het evo-
lutionair-psychologische paradigma. Hij ziet 
vloeken en taboetaal als een verworven adap-
tatie en toont daarom met zorg de universali-
teit van het fenomeen aan. De conservatieven 
hebben hun vierletterwoorden verwijzende 
naar gevoeg en gemeenschap, progressieven 
hebben  the n-word  en voor chassidische joden 
blijft Jahweh ten allen tijde onuitgesproken. 
De Aboriginals kennen de extreemste vertol-
king van dit fenomeen: elk woord is taboe in-
dien de schoonmoeder nabij is.  

 De schunnigheden zelf zijn uiteraard niet 
biologisch bepaald. Seksuele en scatologische 
termen, godsdienstige begrippen en verwijzin-
gen naar dood, ziekte en geviseerde minder-
heden worden wel universeel als scheldwoor-

den in cultuur gebracht. Dit kan gebeuren via 
semantische verschuivingen: zo was  cunt  in 
de 15e eeuw nog gewoon een medische term 
en werd  nigger  vrijelijk door Mark Twain ge-
bruikt in zijn Huck Finn. De keerzijde van dit 
fenomeen is de verzadiging die een woord 
van specifi eke betekenis ontdoet, zoals tref-
fend geïllustreerd in het Fuck Patois van een 
bedrogen soldaat: “I come home after three 
fucking years in the fucking war en what do 
I fucking well-fi nd? My wife in bed, engaging 
in illicit sexual relations with a male.” Ook de 
verrassende etymologie van het grammati-
caal onzinnige ‘fuck you’ en de neurologische 
opmaak van Tourette-patiënten worden op 
meesterlijke wijze uit de pisdoeken gedaan.  

 Pinker rijgt de ene hilarische anekdote aan 
de andere, en dat binnen een beslag van nog 
geen honderd pagina’s. Het boek is een abso-
lute must voor taalliefhebbers en van de mens 
in zijn lolligste facetten. Enige affi  niteit met 
het Engels is echter een vereiste. Te lui om 
te lezen? De verfi lming van Pinkers lezingen 
vind je op YouTube.  ¶   

 The seven words you can’t say on Television door Ste-

ven Pinker. Uitgeverij Penguin Books Ltd, 2008  

THE SEVEN WORDS YOU CAN'T SAY ON TV
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Sleep eindelijk eens een échte trofee in de wacht en schrijf je nu in op www.destrafstestudent.be. 
Warm vanaf 15 september je brains op tijdens de oefenrondes en doe mee aan de echte 
eindstrijd vanaf 15 oktober. Daag je tegenstanders uit, speel ze naar huis en keer met een 

VW Polo BlueMotion terug naar je kot! Je maakt ook kans op PlayStation consoles en Buzz! games 

of één van de vele andere fantastische prijzen.

www.destrafstestudent.be

 Dé breinbreker: 

wie wint de 

Polo BlueMotion?

Jouw studentenstoten zijn nog straffer?
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  Simon Leenknegt  

 CONCERTEN 
 De mensen van  Democrazy  hebben 

zich de afgelopen maanden druk bezigge-
houden met het vernieuwen van hun site. 
Daarnaast boekten ze natuurlijk ook een 
hele resem nieuwe optredens. Zo kan je 
de komende weken in zaal Minnemeers 
van het  NTG ent gaan kijken naar  Mau-
ro And Th e Grooms (23/09) , naar het 
smadelijk onderschatte  Wixel (27/09) , 
samen met  Yuko  en  Superlijm , naar  De 
Hop Night (02/10)  met  Lefto ,  Platinum 
Pied Pipers  en  DJ Nu-Mark  of naar de 
Britse hiphopveteranen van  Th e Herba-
liser (07/10) . Voorts programmeerde 
Democrazy in de  Vooruit  een rock-’n-
roll masterclass met de laatste show van 
de  Hellacopters (26/09) , het Belgische 
 Coem (02/10)  en  Anthony B (04/10) . 
Op 3 oktober wordt ginds ook het drum-
’n-bass partyconcept  Night Cruiser  nog 
eens van onder het stof gehaald, met on-
der andere  Noisia  en  Mary Anne Hobbs . 
Maar wie over  comsnerten  spreekt in sep-
tember kan natuurlijk niet om de  Student 
Kick Off   heen. Op 24 september komen 
 Flip Kowlier ,  Get Ready! ,  Peter Van de 
Veire ,  Team William ,  Freaky Age  en – 
juicht en verblijdt u –  Clement Peerens 
Explosition  hun lelijke koppen tonen op 
het podium aan het Sint-Pietersplein.  

 THEATER 
 September brengt zoals elk jaar een 

ontluikend nieuw theaterseizoen mee. 
 Vergeten Straat  van Louis Paul Boon 
werd door   NTG ent  bewerkt tot een veel-
belovend toneelstuk dat onder andere 
van 23 tot 28 september en van 1 tot 9 ok-
tober gespeeld wordt in de schouwburg. 
De kans is wel reëel dat alles uitverkocht 
is wanneer u dit leest. Bij Campo is er na-
tuurlijk ook wat te beleven. Op 25, 26 en 
27 september kan men in  Campo Nieuw-
poort  gaan kijken naar  Venzike  van  Ben 
Benaouisse  en  Lies Pauwels . Naar het 
schijnt zou er in deze voorstelling ge-
danst worden, een miniatuurversie van 

de Eiff eltoren aanwezig zijn en muziek 
gedraaid worden variërende van More-
schi tot Amy Winehouse.  Aight . 

 EXPO 
 Het  Museum voor Schone Kunsten 

Gent  pakt vanaf 20 september met een 
expo rond  Piranesi  uit. Voor wie die 
naam nogal  vaagskens  in de oren klinkt: 
Piranesi was een 18e eeuwse architect en 
etser die een invloedrijk oeuvre aan teke-
ningen van antieke en gefantaseerde ge-
bouwen heeft nagelaten. De bibliotheek 
van onze gelieve universiteit ontdekte dat 
ze een omvangrijke collectie van ’s mans 
prenten bezat en het zijn vooral die pren-
ten die in samenwerking met de Vak-
groep Architectuur en Stedenbouw nog 
tot 18 januari worden tentoongesteld. 
Tijd zat dus! Ook in het  Designmuseum  
lopen er momenteel een aantal expo’s. 
Er wordt werk tentoongesteld van  Hella 
Jongerius , een Nederlandse ontwerpster 
van onder andere  IKEA -vazen, en van 
de Deense modernist  Hans Wegner . Zo 
zijn er ook weer heel wat stoelen te zien 
uit de jaren ’50 en ’60 en brengt  Design 
With A Smile , euh, lollig design met een 
surrealistisch trekje. Dat allemaal nog tot 
12 oktober. Het   SMAK   boert ondertussen 
voort met zijn eigen omvangrijke collec-
ties en toont tot ergens in januari zotte 
werken van  Marcel Broothaers ,   Jan Fa-
bre ,  Jan Van Imschoot ,  Bruce Nauman  
en nog een hele rist andere kunstenaars. 
 ¶   
 www.democrazy.be, www.vooruit.be, www.ntgent.

be, www.campo.nu, www.mskgent.be, design.

museum.gent.be, www.smak.be  
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   IDJ    De Beloften  is een wedstrijd 
die heel wat mooie prijzen uitdeelt aan 
een bandje dat vernieuwende en span-
nende muziek maakt, maar zaterdag 
heb ik weinig of niets gehoord dat nog 
geen duizend keren eerder de revue ge-
passeerd is.  

 Dat  Th e Curvy Cuties Fanclub  dan 
ook hebben gewonnen bewijst nog-
maals het feit dat gitaren op dit mo-
ment hét van het zijn. Niets nieuws, 
maar blijkbaar wel opwindend. Het 
enige wat mijn aandacht trok aan deze 
groep, was de naam. En het is dan nog 
eens een slechte naam. Reken daarbij 
dat dit het eerste optreden was van de 
jonkies en dat zij toevallig de meeste 
vrienden hadden meegekregen en zo 
krijg je toch wat twijfels omtrent de 
eerlijkheid van deze wedstrijd. 

  Naked With You , de groep met de 

tweede prijs, voldeed ook niet aan de 
verwachtingen. Het was eerder een 
mislukte Anouk dan een ruige Beth 
Ditto van Th e Gossip.  

 Geef mij dan maar  Winchester , en 
niet enkel omdat de zanger van ver 
op Jeff  Buckley lijkt, maar omdat hun 
dansbare electro-rockmuziek spon-
taan mijn voeten deed bewegen. Het 
was dan ook de enige band die daar in 
slaagde.   KSPR   mag voor mijn part ook 
een eervolle vermelding krijgen, omdat 
de zachte stem deed denken aan Elliott 
Smith. 

 Gelukkig bewezen de winnaars van 
vorig jaar,  Penguins Know Why , waar 
het werkelijk om draait. Goeie muziek 
maken. Daar zouden de groepjes van 
De Beloften beter een goed voorbeeld 
aan nemen.  ¶  
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  TB  Wie dacht dat de komkommertijd 
louter betrekking had op de nieuwsbe-
richtgeving, loopt maar beter binnen bij 
Kinepolis. Het aanbod slappe dertien-in-
een-dozijn fi lms is groot.  

Eerst en vooral is er de verfi lming 
van de  ABBA -musical  Mamma Mia . In 
deze muzikale kwelling met een fl inter-
dun plot, wordt de kijker bestookt met 
een onophoudelijk salvo elektronisch 
gemodifi ceerd kattengejank. We zijn er 
nog niet helemaal uit of het nu Pierce 
Brosnan (met  SOS ) of de wel erg irritante 
vriendinnen van Donna zijn die met de 
titel van ‘wreedste verkrachting van een 
 ABBA -song’ aan de haal gaan.   

De enige die met recht en rede een 
zingende rol heeft, is hoofdrolspeelster 
Amanda Seyfried. Jammer genoeg is haar 
beeltenis nog te diep vervlochten met 
haar personage uit Mean Girls (het dom-
me blondje met de weersvoorspellende 
boezem), en draagt deze fi lm niks bij tot 
de ontkrachting van dat imago. Seyfried 
is een dametje om in de gaten te houden, 
wat meteen ook het enige is wat we be-
wust van deze fi lm willen onthouden.   

Nog op onze ‘te mijden’-lijst:  You 
Don’t Mess with the Zohan  die alle ste-
reotypes over het Midden-Oosten op een 
hoopje gooit, en  Get Smart  waarin Steve 
Carell een wannabe James Bond vertolkt. 
Wij prefereren  the real thing  en kijken uit 
naar  Quantum of Solace  die op 05/11 de 
zalen zal bestormen! 

 Het lichtpunt in deze fi lmische duis-
ternis is ongetwijfeld  Le Silence de 
Lorna . Figuurlijk althans, dit verhaal is 
allerminst lichtvoetig of blij stemmend. 
De gebroeders Dardenne kiezen er, na 
de gesmaakte fi lms L’Enfant (2005) en 
Rosetta (1999), opnieuw voor om op een 
grauwe manier de werkelijkheid in beeld 
te brengen. De protagonisten bestaan 
wederom uit een bende marginalen die 
spartelen om aansluiting te vinden bij de 
maatschappij. Lorna (een intense vertol-
king van Arta Dobroshi) draagt ons aller 
sympathie mee in haar naïeve queeste 
naar een eigen plek in de Belgische maat-
schappij. De grimmige fi lmische realiteit 
waarin de wet van de sterkste regeert, 
is niet zo ver van ons bed als we zouden 
willen. Le Silence de Lorna is een fi lm 
voor de empathische medemens met een 
voorliefde voor de betere cinema.  

  Th e Forbidden Kingdom  (vanaf 
24/09), het resultaat van de allereerste 
samenwerking tussen de gevierde kungfu 
helden Jackie Chan en Jet Li, is er eentje 
waar we naar uitkijken. De fi lm vertelt 
het verhaal van een jongen die naar een 
andere tijd en dimensie reist om daar de 
heerschappij van chaos teniet te doen. Dit 
lijkt ons een kruising tussen de fenome-
nale grafi ek van Kung Fu Panda en de ma-
gische enscenering van Crouching Tiger, 
Hidden Dragon — hoewel Th e Forbidden 
Kingdom ongetwijfeld niet aan deze op-
rechte fi lm zal kunnen tippen.   ¶  
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  TB, H.D  Af en toe zijn Schamperjour-
nalisten dom en lomp. Meer bepaald, 
wanneer ze besluiten een restaurant 
te recenseren op maandagavond, voor 
veel zaken de sluitingsdag. Na een wan-
hopige zoektocht door de Gentse stra-
ten naar iets,  tja , niet-fastfoodachtig 
stuitten we uiteindelijk op een uniek 
staaltje Vlaamse cuisine.  Het Gou-
den Hoofd  is in principe een gewoon 
volkscafé, waar je ook kan genieten 
van een no-nonsense keuken aan zeer 
democratische prijzen. Door de uitge-
breide drankkaart (van Gulden Draak 
tot whisky-cola) valt dit etablissement 
echter onder de noemer ‘café’ en mag er 
dus gerookt worden. Gelukkig vonden 
we een plekje in de niet-rokers zone.  

 Zodra je binnenkomt, waan je jezelf 
in het café waar de slachters in lang 
vervlogen tijden hun pintje na het werk 
kwamen pakken. Het gebloemde be-

hang van antieke makelij maakt de ja-
ren ’50 sfeer compleet. De jazzmuziek 
op de achtergrond en de aan David 
Lynch refererende belichting dragen 
bij tot een onderuit gezakte, ongecom-
pliceerde atmosfeer.  

 Onze kelnerin, die perfect paste in 
deze authentieke setting, was  effi  ciënt, 
vlot en vriendelijk. Het eten zelf is eer-
lijk: een fatsoenlijke maaltijd aan heel 
aanvaardbare prijzen. Wij aten een la-
sagne met zalm, broccoli en spinazie 
vergezeld van een stukje bruin boeren-
brood. De portie was er zeker één voor 
de hongerige medemens en de maaltijd 
zelf was lekker, zonder meer.   

Dit gezellig cafeetje dat een instant 
huiskamergevoel oproept, is ideaal 
voor wanneer je een avondje geen zin 
hebt om zelf te koken en een kwaliteits-
vol alternatief voor de Brug wenst.  ¶  
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  Hans Demeyer, Simon Leenknegt  

  “Ik ken mezelf het best / en schrijf over wat 
ik het beste ken.”  [Remco Campert, Grenze-
loos Egocentrisch]  

 Kunt u dit citaat over persoonlijkheid en crea-
tiviteit op uzelf toepassen? 

 Bij mij is dat niet zo afgelijnd. Ik besef 
wel dat ik alles wat ik doe, alleen van an-
deren kan halen. Maar het is niet duidelijk 
wat er uit mezelf komt en wat ik van ande-
ren neem. Het is wel zo dat ik heel impul-
sief beslis. Al gaat het om een kleine vonk 
van een idee, ik werk het toch uit. Je moet 
het uitvoeren, dan pas bestaat het. Als alle 
richtingen die je kunt uitgaan hypothetisch 
blijven, zou dat niet hetzelfde zijn. Nu is dat 
ook wel interessant. Ik heb er zelfs aan ge-
dacht om hypothetische artiesten te maken 
en die dan op één of andere website te zet-
ten en er geen muziek bij te maken. Dat is 
op zich ook iets wat een eff ect kan sorteren 
en daar ben ik wel benieuwd naar. 

  “Toen Gregor Samsa op een morgen uit 
onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij 
dat hij in zijn bed in een monsterachtig onge-
dierte was veranderd. […] ‘Wat is er met mij 
gebeurd?’, dacht hij. Het was geen droom. Zijn 
kamer, een echt, alleen wat klein mensenka-

mertje, lag rustig tussen de vier welbekende 
muren.” [Franz Kafka, De Gedaanteverwis-
seling]  

 Wat was de meest surrealistische ervaring die 
u ooit hebt gehad toen u wakker werd? 

 Toen ik dacht: “Ik word wakker.” Dat is 
op zich al een behoorlijk mystieke ervaring. 
Zoals één of andere legendarische fi losoof 
zei: het mystieke is niet waarom de dingen 
er zijn, maar dát de dingen er zijn. Maar 
voor de rest maak ik heel weinig rare dingen 
mee. Ik heb onder mijn vrienden normale 
mensen zitten en die maken veel vreemdere 
dingen mee dan ik. Na een tijdje treedt er 
ook een soort van gewenning op: een de-
cadente nacht meer of minder, daar kijk je 
niet meer van op. Dat is trouwens helemaal 
niet abnormaal. Abnormaal zijn mensen die 
nooit dingen doen, die wantrouw ik. Maar 
misschien kan ik een anekdotisch antwoord 
geven … 

 Doe maar. Het is dan ook een ‘Story’-vraag. 

 Ja! Ik sta trouwens voor de eerste keer in 
de Story! Tom Barman stelde het fi lmfesti-
val van Oostende samen en op de receptie 
tijdens de openingsnacht zijn ik en Klaas 
Janzoons ( ook van dEUS, nvdr. ) gefotogra-
feerd voor Story. Dat is trouwens een sur-
realistische ervaring, in de Story staan. Nu 
nog bevriend geraken met Ignace Crombé. 
 (lacht)  

 Bij Kafka gaat het ook veel over menselijke 
vrijheid en keuzes maken. In welke mate heb 
je als muzikant dingen moeten aanvaarden, 
zoals in het geval van Gregor Samsa? Of heb 
je je daar altijd tegen verzet en je eigen weg 
willen gaan? 

 Het is frappant dat zoiets van iemand als 
Kafka moet komen, toch iemand die aan-
passingsproblemen en moeilijkheden had 
met zijn sociale leven. Hij wist dan toch dat 
aanvaarding heel belangrijk is. Natuurlijk 
aanvaard je dingen — ik heb zekere limie-
ten.  (denkt na)  Die zaken kunnen altijd sa-
menlopen, goede en slechte aanvaarding of 
tegen de dingen ingaan.  

 Maar vrijheid … Ik herinner mij dat ik, 
toen ik in Heusden-Zolder opgroeide,  cas-

setjes  speelde met improvisaties erop, maar 
ik wist niet goed of dat wel muziek was. La-
ter kwam ik te weten dat er zoiets bestond 
als ‘free improv’ en ‘free jazz’ en dat was voor 
mij een revelatie. Ik herinner mij het eerste 
optreden dat ik deed met vrije improvisatie-
muziek en toen ik van het podium afstapte, 
voelde ik me ongeloofl ijk licht. Een soort van 
 epiphany . Toen wist ik dat dit echt iets voor 
mij was. In die zin hou ik van wat ze niet-
idiomatische muziek noemen. Maar het is 
ook een genre dat heel streng moet worden 
aangepakt, want het kan verzanden in kille 
beredenering van mensen die onaangepast 
zijn en, weet ik veel wat, problemen hebben 
met seksualiteit en die de experimentele 
sector aangrijpen als een soort tehuis der 
onaangepasten. Dat vind ik dan ook weer 
niks. Het moet wel  soul  behouden.  

 Is het podiumgevoel bij improv-bands als 
Othin Spake anders dan bij songgerichte 
bands als The Grooms en dEUS? 

 Ja, dat zijn andere sensaties. Een goed 
optreden met dEUS of Th e Grooms heeft 
ook zijn impact, maar met Othin Spake is 
dat anders. Ik ben nu 37 jaar en van mijn 14e 
al tamelijk fanatiek bezig als  Mujahideen of 
Rock , dus ik ben uiteindelijk wel getraind. 
 (lacht)  Maar ik weet niet welke ik zou kie-
zen, hoor.   

Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik 
woon nu niet in een boomhut van bananen-
bladeren. Ik heb veel sociale verplichtingen 
waar ik niet onderuit kan en veel muziek 
heeft voor mij als functie die sociale ver-
plichtingen draaglijk te maken. Daar past 
popmuziek perfect voor. Ik kan mij echt 
vrij voelen als ik me ergens rot verveel en ze 
draaien een liedje van Th e Beatles. 

  “Het wordt stilaan tijd dat ik in artistieke 
zin een trapje hoger klim. Met het komende 
AB-weekend sluit ik een decennium af als 
muzikant. Ik zie een hoop geklooi en ondoor-
dachtheid, als ik op de voorbije tien jaar te-
rugblik. Ik heb nog niet het gevoel dat ik ook 
maar iets waardevols heb achtergelaten.” 
[Mauro in Weekend Knack, 2004]  

 Het is moeilijk om een plaat aan te duiden die 
de essentie van Mauro’s muziek vat. Denkt u 

Mauro Pawlowski is 
de man van Evil Su-
perstars, The Grooms, 
Somnabula, dEUS, 
Mitsoobishy Jackson, 
Parallels, Monguito, 
Othin Spake, The 
Love Substitutes, 
Otot, Club Moral, 
enzovoort, zo verder 
en meer. Variatie troef 
met Mauro. Daarom 
ook geen normaal 
interview. Door hem 
citaten uit 'vanalles 
en nog wat' voor te 
leggen, we will drive 
Mauro to the fi re. 

MAURO, MUJAHIDEEN 
OF ROCK 
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ooit nog zo’n soort album te maken waarin al-
les samenkomt? 

 Ja ja, daar ben ik zelfs concreet mee be-
zig. Een classic rock song gevolgd door een 
 drone  van tien minuten. Maar dat heb ik ei-
genlijk wel altijd opzettelijk gedaan: als een 
 moving target  werken. Dat is hetgeen waar 
ik het minste problemen mee heb in wat ik 
doe: dat ik helemaal geen duidelijk profi el 
heb. Dat is zo gegroeid omdat ik echt mijn 
intuïtie volg, dat ik dan natuurlijk met zoveel 
mogelijk verstand uitwerk. 

  “Als het om de liefde gaat zijn er geen woor-
den en geen klanken. Alleen stanken voor vele, 
vele danken.” [JMH Berckmans, Slecht Nieuws 
voor Dokter Paf de Pierenaaier, Pandemoni-
um in de Grauwzone]  

 Denkt u dat dergelijke gevoelens gevat kunnen 
worden in muziek?  

 Ja, er zijn wel woorden en klanken. Maar 
muziek is wel abstract, en je moet de taal van 
de muziek dan natuurlijk ook kunnen ver-
staan. Ik denk niet dat als je aan Pygmeeën 
Bach laat horen, zij daar waterige oogjes van 
krijgen. Eerder waterige lippen van de antro-
poloog op te eten.  (lacht)   

 Muziek is dus een duidelijk sociaal gegeven. 

 Ja, ik heb een zeer verscheiden vrienden-
kring. En er zijn mensen bij die compleet 
niet begrijpen wat ik in black metal hoor. 
En dan anderen die niet verstaan wat ik in 
klassieke muziek vind. Ik ga er dan ook niet 
aan beginnen om dat aan mensen uit te leg-
gen. Mensen die  into  klassieke muziek zijn, 
kan je dus niet wijsmaken dat Th e Velvet Un-
derground niets te maken heeft met noten, 
maar met de toon van muziek maken. En dat 
het draait om de houding ten opzichte van 
het muziek maken zelf. En dat je daar hele 
straff e dingen kunt mee vertellen. Die klas-
sieke muziekliefhebbers horen alleen maar 
monotonie en slordigheden. Die hebben dat 
gewoon niet door. Iemand die naar klassieke 
muziek luistert en zegt “ik hou ook van pop-
muziek”, dan is dat steevast Pink Floyd, of 
Radiohead. Muziek die heel schoon in elkaar 
zit, die zeker niet slordig is.  

 Primitiviteit in rock is voor mij en vele 
anderen echt wel essentieel: Th e Fall, Th e 
Cramps, Th e Velvet Underground, … De 
meest intelligente vorm van rockmuziek is 
voor mij de primitieve rockmuziek. Als rock-

muziek complexer wordt — waar ik ook van 
hou; ik ben fan van progrock — dan vind ik 
dat een dommere variant. Daarom hou ik 
ook meer van black metal, omdat dat echt 
klinkt alsof het op cassette is opgenomen. 
Maar dat kan je die mensen niet wijsmaken. 
Omgekeerd ook niet. Als ik met rockmuzi-
kanten speel en ik wil het iets complexer, 
dan krijg ik altijd de reactie van “ooh, das 
moeilijkdoenerij, notenneukerij”. Dan kan 
ik niet zeggen: “Dat heeft daar niks mee te 
maken.” 

 Als ik evenveel noten speel als Miles Da-
vis ten tijde van Bitches Brew, dan wordt 
dat gezien als notenneukerij, terwijl dat de 
meest intelligente, emotionele, vrije en ruige 
muziek is. Zo werken de dingen niet: 1 + 1 
is geen 2 in de muziek. Dat verschil in het 
besef van waar de kern van een bepaalde 
muziekstijl zit, vormt altijd een probleem. 
Ook mensen die intelligent zijn en alles we-
ten van klassieke muziek, of mensen die een 
perfecte rocksmaak hebben: die hebben al-
tijd een bepaalde beperking. Dat vind ik een 
heel fascinerend iets.  ¶  

Mauro bestelt twee koffi etjes. Vet cool. Foto door Andy Eeckhaut
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  Gert Boel  

 In de gangen van de  vakgroep Mole-
culaire Biotechnologie  hangt de laatste 
dagen een schier elektrisch geladen sfeer. 
Offi  cieel is het personeel van de onder-
zoeksgroep bezig met een experiment naar 
de eff ecten van een radicaal verhoogde 
werkdruk op de menselijke constitutie. Een 
anonieme medewerker van de vakgroep 
licht ons echter de ware aard van het onder-
zoek toe. 

 “Midden vorig jaar werden we ingescha-
keld in een project van de Dienst Com-
municatie. Doel van het project was door 
genetische manipulatie een tomaat te ont-
wikkelen die zelfstandig kon denken, han-
delen en zich uitdrukken. Die tomaat zou 
dan, gepaard met de slogan ‘Je leert bij als 
je praat met de Gentse Universitaire To-
maat’ de Vlaamse middelbare scholen af-
schuimen. In theorie kon het een prachtig 
uithangbord worden voor onze alma mater: 
een universiteit die in staat is een groente 
te ontwikkelen die zowel antwoorden kan 
bieden op vragen over openhartchirurgie 
als het laatmiddeleeuws feodaal systeem, 
kan je veilig één van de beste van de wereld 
noemen.” 

 In de praktijk liep het echter schabou-
welijk mis. Zodra de tomaat een bewustzijn 
ontwikkeld had, gedroeg hij zich als een 
probleemkind. “Het begon al met de naam. 
Wij wilden de tomaat Omegalfa noemen, 
een evidente verwijzing naar de Griekse 
uitdrukking. De tomaat bleef echter tot in 
het oneindige aan onze kop zeuren om toch 
maar Murdoch te mogen heten. Het ding 
was immers op korte tijd een grote fan van 
het A-Team geworden. Tja, Murdoch. Dan 
neemt niemand je nog serieus, natuurlijk.” 
Ook de keuze van het geslacht van de to-
maat was enigszins ongelukkig: “We gooi-
den een muntje op, en het zou een manne-
lijke tomaat worden: een erg spijtige speling 
van het lot. Het ding probeerde zich te pas 
en te onpas in de bilspleet van onze mede-
werksters te wurmen, bleek een hysterische 
narcist te zijn en had geen vriendelijk woord 
over voor onze Aziatische onderzoekers.” 

 Een andere, meer ervaren medewerker 
van de vakgroep meent te begrijpen waar-
om het zo zwaar misgelopen is. “Kijk, als je 
ongerichte intelligentie creëert, dan vraag 
je gewoonweg om problemen. Ik drong er 
vanaf het begin op aan om eerst, op één of 
andere manier, een gehoorzaamheidsin-
stinct tegenover de moederinstelling aan te 
kweken, en dan pas de intelligentie te ont-
wikkelen. Dat was natuurlijk weer te ‘auto-
ritair’ voor onze Alma Mater. Nou, mooi. Nu 
zitten ze er mee.”  

 De gefrustreerde medewerker blijkt 
nog meer redenen tot ongenoegen te heb-
ben. De tomaat bleek immers maar op te 
bouwen naar zijn moment suprême: zijn 
ontsnapping uit het laboratorium. “Om de 
zaken nog wat erger te maken is het ding er 

vandoor gegaan met enkele stukken onbe-
taalbare precisieapparatuur. Alles samen is 
er nu dus een tomaat, ergens op het Europe-
se vasteland, van de radar verdwenen met 
drie miljoen euro aan materiaal.”  

 Bovendien zal de verdwijning de uni-
versiteit nog andere, minder voor de hand 
liggende problemen opleveren. “ Andrea 
Croonenberghs  was al ingehuurd om de 
tomaat te begeleiden tijdens zijn school-
bezoeken. Andrea zou dan een soort van 
moederfi guur spelen, wiens naïeviteit een 
perfect dramatisch spanningsveld met de 
alwetendheid van de tomaat zou vormen. 
Ze heeft echter laten weten dat ze zonder 
een alwetende tomaat het podium niet op 
durft.” 

 De top van de Universiteit Gent probeert 
het voorval alsnog uit het nieuws te houden. 
“Er was een persconferentie aangekondigd, 
maar het onderwerp van die conferentie 
was bewust erg vaag gehouden. De Dienst 
Communicatie heeft er dan maar snel een 
conferentie van gemaakt over het feit dat 
 Dirk Mangeleer  ook dit jaar geen promotie 
zal maken. Dat werkt altijd.”  ¶  

De top van onze unief 
zit met de handen in het 
haar. Een genetisch ge-
manipuleerde tomaat, 
ontworpen om als 'intel-
ligente tomaat' dienst 
te doen in de volgende 
promotiecampagne, ver-
dween spoorloos.

  BS  Sinds het begin van dit academiejaar 
geeft een persoon zonder banden met onze 
redactie zich valselijk uit als ‘de nieuwe 
hoofdredacteur’ van Schamper. Tot nu toe 
werd hij door getuigen vooral rondom de 
faculteit Letteren & Wijsbegeerte opge-
merkt, nabij verdelingspunten van het stu-
dentenblad. 

 De verdachte stelt zich ongevraagd voor 
als de nieuwe eindverantwoordelijke en 
probeert daarna een gesprek aan te kno-

pen. Vooral vrouwelijke studentes zouden 
geviseerd worden. “Een vreemde ervaring, 
zo plots iemand voor je krijgen”, vertelt een 
onthutst slachtoff er. “Ik wou gewoon zo’n 
boekje nemen en toen stond hij daar. In het 
begin was hij best wel vriendelijk, maar na-
dien begon hij persoonlijke vragen te stel-
len en wou hij plots m’n telefoonnummer. 
Toen ik weigerde stampte hij met z’n voe-
ten op de grond en snoof hij agressief. Pre-
cies of hij wou duidelijk maken dat ik zijn 

jachtterrein was binnengekomen en dat 
andere mannetjes op afstand moesten blij-
ven. Gelukkig kwam er net een vriendin 
langs zodat ik snel weg kon. Het was een 
beetje akelig, ja.” 

 De jongeman heeft kort, lichtbruin haar 
en draagt een bril. Hij is kloek gebouwd en 
meet ongeveer 1m90. Verder spreken vele 
getuigen van “het lelijkste hemd dat je je-
zelf kunt indenken, net alsof je met een 
houthakker staat te praten”.  ¶  

VALSE HOOFDREDACTEUR SCHAMPER

liegende    reporter
TOMAAT BESTEELT UGENT
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KDe Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.

  JV  Tijdens de voorbije zomermaan-
den liet de zon zich eilaas niet al te vaak 
zien. De studentenfora werden derhalve 
iets vaker bezocht dan in deze komkom-
mertijd de gewoonte is, maar laten we 
vooral niet onnodig vrolijk worden: de 
bijdragen bleven schaars en getuigden 
doorgaans van verveling en intense, 
smartelijke eenzaamheid. Wat anders 
te denken van  la lune  die het volgende 
meldt: “Wist je dat als je in Google  grote 
ego’s  ingeeft, de tweede hit een link is 
naar een artikel van Schamper?”  

 Op het forum van de WiNA bleef men 
gelukkig scherp. Mijn favoriete topic 
is er nog steeds ‘vage fi losofi sche café-
praat’, waar men thans refl ecteert over 
de vraag die  Peulders  aan zijn collega’s 
voorlegde: “Iets om over na te denken: 
zou een veganist slikken?” Begrijpe wie 

kan, maar het beknopte debat over ve-
ganisme dat daarop volgde eindigde 
met deze overpeinzing van diezelfde 
 Peulders : “Je moet wel zeggen dat als je 
een schaap scheert dat door het draaien 
van dat schaap het kan gebeuren dat 
de maag verstrikt raakt en door de op-
eenhoping van gassen …  BOEM , dood 
schaap.”   

 Interessant is dat de fora in deze kal-
me tijden ook worden bezocht door een 
schare opgetogen nieuwe studenten die 
zich in hun ongebreideld enthousiasme 
op het forum van hun toekomstige stu-
dentenkring storten. Het is hierbij de 
bedoeling dat oudgedienden en debu-
tanten zich aan elkaar voorstellen en 
proberen om een onvergetelijke indruk 
na te laten op de andere. Iets wat  Uber-
Gamer  als geen ander begrepen heeft. 

Hij kwam namelijk al snel met deze 
verbluff ende info over de brug: “Ik ben 
ongeveer een jaar wereldtop in  World of 
Warcraft  geweest.” Nieuweling  Nyarlat-
hotep  houdt het simpel en stelt zichzelf 
voor als “razend knap en bijzonder geta-
lenteerd op allerlei vlakken”.  

 Ik sluit af met een gouden tip, ook 
al schiet ik er ietwat mee in eigen voet. 
Pas toch een beetje op met wat je op een 
publiek forum post. Niemand ziet zijn 
eigen dronken liefdesverdriet graag in 
Schamper verschijnen. Neem nou deze 
jongeman: “Misschien heeft het nog 
tijd nodig. Het is ondertussen al bijna 
een jaar geleden. Een jaar. Langer dan 
ik dacht. Een jaar. Ik weet het niet. Ik 
schrijf dit. Het is belachelijk. Waarom 
zou je dit nu op een publiek forum pos-
ten? Ik weet het niet.” Ik wel.  ¶  

  AF  Een beetje geschiedenis. Toen  Henri 
Van de Velde  in 1935 besloot om een vierde 
toren voor Gent te bouwen, deed hij dat 
met overdadig optimisme. Hij rekende er 
immers op dat zijn gebouw tegen het jaar 
2000 zeven miljoen boeken zou moeten her-
bergen. Resultaat: een architecturaal huza-
renstukje van 64 meter hoog, twintig verdie-
pingen rijk, vier kelderverdiepingen laag en 
een belvedère. 

 De realiteit wou evenwel niet mee met 
de toekomstvisie van Van de Velde. Door 
(ondermeer) de opkomst van het internet, 

projecten als Google Books Library en een 
overschatting van de aangroei van boeken, 
huist de Boekentoren tegenwoordig ‘slechts’ 
zo’n drie miljoen boeken. Vier miljoen min-
der dan geschat dus. En dat vormt een pro-
bleem, want de onderhoudskosten wegen 
nog amper op tegen de voordelen. Een op-
lossing wenkt. 

 “We spelen op dit moment met twee 
scenario’s, en we laten die door een bureau 
evalueren”, zo zegt  Lydie Braet , hoofdbi-
bliothecaresse van de Centrale Bibliotheek. 
“Nu staan er op elke verdieping van het 
gebouw wel boeken, maar enkel omdat we 
op die manier alle verdiepingen gebruiken. 
Tijdens een geleide tour leegstaande verdie-
pingen moeten tonen, dat staat nu eenmaal 
niet ( lacht ).” 

 “Een eerste plan is gewoonweg de be-
schikbare plaats onderverhuren aan andere 
instituten. An sich geen slecht plan, en de 
geest van het gebouw zou bewaard kun-
nen blijven. In eerste instantie zouden we 
dan bibliotheken aanschrijven en dergelijke 
meer, maar ook andere zaken zouden we 
kunnen stockeren.” 

 “Maar dat is niet het geprefereerde plan, 
omdat je dan met extra verbouwingen zit. 
Je moet dan bredere liften gaan installeren, 
er moeten aangepaste modaliteiten komen 
en zo verder. Het tweede plan draagt dan 
ook onze voorkeur weg. We zouden alle 
oneven verdiepen laten wegnemen door 
een afbraakfi rma. Waarom enkel die? Zeer 

simpel, het zou teveel werk kosten om álle 
boeken naar de onderste tien verdiepingen 
te brengen. Eén verdiepje lager gaat veel 
sneller. Zo kunnen we volgend jaar al begin-
nen slopen.”  ¶  

Onze academische 
erectie is te hoog, 
aldus het rectoraat. 
De opslagcapaciteit 
wordt nog niet eens 
voor de helft ge-
bruikt, en dus moet 
volgens de economi-
sche logica naar een 
oplossing gezocht 
worden. Twee scena-
rio’s liggen op tafel.

BOEKENTOREN TE HOOG
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