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KORT
KD, SL Na het tumult van de wekelijkse bingoavond, slenterden, hobbelden en rolden
de bejaarden van rustoord Toevlucht van
Maria naar de cafetaria. Willy had die dag
bezoek gekregen van zijn kleindochter en zij
had toevallig een Schamper achtergelaten
op zijn nachtkastje. Willy’s enige nog functionerende oog was gevallen op de kringen- en
konventenkalender. Meteen had hij een onderwerp waarmee hij een gesprek met Georgette kon aanknopen. “Weet ge, Georgette,
ooit ben ik nog student geweest hier in Gent.
Ik probeerde voor doktoor te gaan, maar de
vele cantussen waren iets te verleidelijk. Nu
nog zou ik mij zelfs eens herinschrijven aan
den unief om een cantus als die van het GFK
op 8 oktober aan te doen.” Buurman Marcel
mengde zich in het gesprek, zoals betweterige bejaarden wel eens meer durven te doen:
“Och Willy, ge zout niet meer mee kunnen
met die wildebrassen. Er is veel veranderd,
zenne. Nu mogen er al meisjes meedoen aan
dat cantusgedoe. Vroeger zou dat gene waar
geweest zijn, toen mochten enkel de jongens
meedoen aan het heffen van pintjes. Zoals
nu enkel nog de Wina doet, bijvoorbeeld op
13 oktober.” Willy anticipeerde: “Maar Marcel toch, nooit naar nen thé dansant geweest,
zoals de openingsfuif van Filologica op 21
oktober? Daar waren veel schone meiskens
om eens nen twist mee te doen. Ik weet nog
dat ze eens een negerorkest hadden uitgeno-
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Deze afgestudeerden in de farmacie nemen hun diploma in ontvangst. Iedereen draagt
braafjes zijn toga tijdens de plechtige proclamatie in de Aula. Foto door Pieter Miorlion.
digd. Jawadde, wat was me dat! Shaken dat
die mannen konden doen. Waanzin!” Onthutst reageerde Marcel: “Een negerorkest?!
In mijnen tijd, de jaren ’40, zaten die mannen
nog altijd in de broussen van de Congo.” Jaqcues, die net als Willy Georgette wel zag zitten, schokte met een mank been dichterbij en
onderbrak het gesprek met een persoonlijke
anekdote: “Ja, Georgette, onze Geoffrey die
bij KMF zit, heeft mij uitgenodigd als peter
op de Peter- en Meteravond op 8 oktober.”
Daarop riep Willy geagiteerd: “Jacques, ge
moogt dan wel nog steeds studeren, van die
kringen en konventen kent ge de ballen!” Marcel voegde daar nog aan toe: “Och Jacques,

ge zout niet meer mee kunnen met die wildebrassen. Er is veel veranderd, zenne. Nu
mogen er al meisjes meedoen aan dat cantusgedoe. Vroeger zou dat gene waar geweest
zijn, toen mochten enkel de jongens meedoen aan het heffen van pintjes.” Toen werd
nog maar eens pijnlijk duidelijk dat Marcel
niet zo helder meer bij geest was. Willy en
Jacques schonken echter niet veel aandacht
aan de dementerende Marcel en discussieerden over het concept ‘Peter- en meteravond’,
zoals het VPPK er één organiseert op 15/10.
En Georgette? Die bleef met glazige blik voor
zich uit staren en leefde niet meer zo lang en
niet zo gelukkig. ¶
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UNIEF
Diplomaten in spe kunnen we
gerust stellen: ook dit jaar kunnen
ze meedoen met UGentMUN, als
ze tenminste door de selectieprocedure geraken (p5). Verder nog
een verslag van de Kick-Off (p12)
en een artikel over de louche zaken
in repetitorenbureau Multi Student
Matching (p10).

WETENSCHAP
Milieubewust als we zijn, brengen
we ditmaal een stukje over Ghent
Bio Valley (p18). Op de volgende
pagina (p20) zijn de boekbesprekingen terug van de partij. Ook
hadden we een gesprek met Daniel
Dennett, een beroemd denker op
het kruispunt van wetenschap en
ﬁlosoﬁe (p21).

CULTUUR
Een verslag van de muziek op de
Kick-Off (p26) en een artikel over de
Piranesi-tentoonstelling (p28), dat
bieden we je in deze Schamper.

SATIRE
Zotte, grappige, uitgevonden
artikels. Allemaal op het einde van
deze Schamper (p30).
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 ‘Courier’ Dobbelaere, Hannah
‘University Bold’ Demol, Bregt ‘Comic Sans MS’
Saenen, Ruben 'Jokerman' De Winne, Simon
‘Freestyle script’ Leenknegt, Jonas 'Juice ITC'
Vandroemme, Ine 'Raavi' De Jonge, Margot
'Windings' Van Cauwenberge, Willem 'Wide Latin'
Wybo, David 'Meiryo' De Pue, Marjolein 'Trebuchet
MS' Roelandt, Nicolas ‘Tahoma’ Rennuy, Hans
‘Modernity Sans' Demeyer, Nils Wandels, Lise
Beirinckx, Pieter 'Jungle' Van Nuffel, Bart Bruneel,
Gert Boel, Bram ‘Playbill’ Bombeek, Heleen
Debeuckelaere, Joost Vanderdeelen, Katrien
Debal, Laurens 'Ronnia Extrabold' Lavrysen, Liesa
Carton, Manuel ‘Bickham Script’ Claeys Bouuaert,
Rini ‘French Script’ Vyncke, Roeland Termote,
Tineke Bracke, Guillaume Maele, Stijn ‘Helvetica’
Debrouwere, Laure ‘Webdings’ Nuytemans, Katrien
Depecker
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Ruben De Winne
Cartoons: Sander Vanderveeren
Fotograﬁe: Manuel Claeys Bouuaert, Andy
Eeckhaut, Joost Vanderdeelen, Pieter Morlion
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Sfeerverslag van de Student Kick-Off op p. 12 en muziekbespreking op p. 28. Foto door Pieter Morlion

EDITORIAAL

INFORMATIE
Bert Dobbelaere, hoofdredacteur

In deze Schamper leggen we enkele wanpraktijken bij het repetitorenbureau Multi
Student Matching bloot. Daarmee gooien
we ongetwijfeld een knuppel in het hoenderhok: dergelijke bureaus zijn immers nog altijd zeer controversieel binnen universitaire
kringen. Met recht en reden overigens, want
naast de al bij al redelijk betrouwbare voorbeelden als Cum Laude, zijn er ook heel wat
louche of simpelweg frauduleuze repetitoren
te bedenken, zoals de verschillende kantoren van Jean-Pierre Van Rossem of het aangehaalde Multi Student Matching. Die foute
zaken zijn er niet altijd even makkelijk uit te
pikken, want de zaakvoerders zijn vaak erg
gewiekst.
Nog een reden waarom repetitorenbureaus vaak scheef bekeken worden: dóen ze
eigenlijk überhaupt wel iets? Aan de universiteit heb je hopen mogelijkheden om je studieresultaten op te krikken: er zijn natuurlijk
de lessen en cursussen, maar ook assistenten, monitoraten en studiekringen staan
klaar om je te helpen. En dan zijn er natuurlijk nog medestudenten om je af en toe iets
uit te leggen … Als het na al die hulplijnen
nog niet lukt, wordt het toch tijd om je te bezinnen: zit je wel op je plaats aan de universiteit? Toch blijkt de waarheid genuanceerder
dan dat: sommige studenten blijven maar
buizen voor een vakje en slagen pas met behulp van een repetitor. Akkoord, ze zijn zeldzaam maar ze bestaan, en dus zijn repetitoren soms wel degelijk nuttig.
Sommige repetitoren zijn immers begaaf-

de lesgevers en kunnen dankzij één-op-éénbegeleiding toch wat resultaat boeken. Zelfs
minder begaafde repetitoren kunnen studenten door een vak sleuren, al is het maar omdat ze studenten wat meer zelfvertrouwen
bezorgen, of voor een soort placebo-effect
zorgen. Indien je erin slaagt een goed bureau
te vinden, kan je geholpen worden, al zal het
je nog steeds heel wat geld kosten.
Alle repetitorenbureaus verbieden, dat
lijkt dus niet meteen een goede oplossing. Er
zijn immers te grote kwalitatieve verschillen
om ze allemaal over dezelfde kam te scheren.
Maar regulering en goeie informatie kunnen
wel zoden aan de dijk zetten. Vooral die informatie is immers erg moeilijk te verkrijgen:
studenten die uit de biecht klappen, worden
snel bedreigd met juridische stappen. Ook
tegen Schamper werd er tijdens het schrijven
van het artikel verschillende keren gedreigd
met juridische actie, niet alleen door de jurist van Multi Student Matching, maar ook
door een repetitor persoonlijk. Dat is een
groot probleem, want veel studenten laten
zich door dat soort praat doen en blijven dan
maar stil, uit vrees voor hun eigen vel.
Een overzichtswebsite van alle repetitorenbureaus met anonieme feedback van
studenten zou qua concrete maatregel dus
een erg goed initiatief zijn. Een meldpunt
voor anonieme klokkenluiders ook, evenals
een duidelijke historiek van wie achter welk
bureau zit. Maar goed, dat is voorlopig toekomstmuziek. Ondertussen proberen we bij
Schamper zo goed mogelijk een oogje in het
zeil te houden. ¶
SCHAMPER 466
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WERKEN BIJ SCHAMPER
Redacteurs zijn nog steeds
welkom, maar we richten onze
smeekbedes vooral aan illustratoren, fotografen, layouters,
eindredacteurs en informatici.
Help ons uit de nood!
Elke maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering
in studentenhuis De Therminal. Weze welkom!
Maar je wil eerst toch wat meer
weten? No prob.
• Op www.schamper.ugent.be/
werken-voor-schamper kan je
lezen hoe het er aan toegaat op
de redactie
• Mail schamper@schamper.
ugent.be en we zullen je vragen duidelijk en zo snel mogelijk beantwoorden.

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

ONDERWIJS IN HET NIEUWS
JV Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil alle hogeschoolopleidingen van
twee cycli tegen 2013 integreren in de universiteit.
Dat heeft hij gezegd op de opening van de Hogeschool Gent. Het zou betekenen dat opleidingen
als Industrieel Ingenieur en Vertaler-Tolk op hetzelfde niveau worden gebracht als andere academische opleidingen. Volgens Vandenbroucke is
deze ingreep belangrijk voor de perceptie van de
opleidingen en voor de kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek dat ze verrichten. “Wij
gaan met zijn allen één richting uit”, besloot hij
optimistisch.
Van dergelijke good vibrations is helaas geen
sprake aan de Universiteit van Antwerpen. Kersvers rector Alain Verschoren is namelijk niet te
spreken over de beslissing van de Antwerpse Lessius Hogeschool om toe te treden tot de Associatie
KULeuven en niet tot de Antwerpse associatie.
Verschoren spreekt over Leuvense expansiedrang
en noemt de situatie ‘surrealistisch’. Walter Nonneman, voorzitter van de Associatie Antwerpen,
zegt dan weer dat hij als ‘boerke van het Waasland’
Antwerpen altijd ‘bangelijk’ had gevonden en dat
er in Vlaanderen echt wel plaats is voor meer dan
twee onderwijspolen. Verschoren wil binnenkort
rond de tafel gaan zitten met de Leuvense rector
Marc Vervenne om een oplossing te zoeken. Antwerpen toont zich strijdvaardig en denkt klaarblijkelijk niet aan opgeven.
Een ander toonbeeld van strijdlust is de misnoegde Maldegemse student die het heft in eigen
handen nam toen bleek dat hij gebuisd was voor
een aantal examens. Wouter C. (27) studeerde
biomedische wetenschappen aan de UGent, maar
slaagde in juni 2007 niet voor zijn examens. Hij be-

sloot de verantwoordelijken een kloot af te draaien
en stuurde dreigbrieven naar onder andere rector
Paul Van Cauwenberge, Patrick Dewael en Guy
Verhofstadt. Bij een huiszoeking werden ook nog
100 brieven gevonden waarin een wit poeder zat,
die hij zou verzenden naar medestudenten en professoren. De student riskeert nu een jaar effectieve
celstraf. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO
LB Net zoals in Gent is ook in Leuven het
academiejaar van start gegaan. Aldus heeft,
opnieuw net zoals in Gent, het studentenblad een hele hoop te vertellen. Zo besteedt Veto ditmaal erg veel aandacht aan
het basisdecreet hoger onderwijs waarmee
Vlaams minister Frank Vandenbroucke
mee bezig is. Eerst een artikel over het
probleem van de deadline: VDB hoopt het
decreet nog tijdens deze legislatuur erdoor
te krijgen, maar volgens de oppositie en de
Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS)
is dat erg onrealistisch: “De tekst had er
al veel eerder moeten zijn.” Bovendien
staat hij pas in april op het programma,
waardoor er te weinig tijd zou zijn om er
een degelijk debat rond te voeren. Wat de
tekst ongeveer moet inhouden staat een
paar pagina’s verder: er komt onder andere
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een grote Vlaamse advieskoepel voor het
hoger onderwijs, de geschillencommissie
krijgt meer bevoegdheden en er komt een
instelling in Vlaanderen die buitenlandse
diploma’s valideert. Op die manier wil men
de soms absurde toestanden, waarbij bijvoorbeeld Oxford-diploma’s niet erkend
worden, bijschaven.
Meer nieuws uit Leuven: “De KULeuven
wil onder elke kerktoren een campus vormen”, verweet de Antwerpse rector Alain
Verschoren zijn Leuvense collega’s omdat
ze de katholieke Vlaamse hogescholen en
universiteiten willen verenigen in de Associatie KULeuven. Deze week mag rector
Mark Vervenne Verschoren van repliek
dienen in Veto. Hij zegt dat die uitspraken
“onnodig en demagogisch” waren. Het zijn
trouwens slechts elf kerktorens, waaronder

die van Brussel, Antwerpen en Gent, die
“toch niet meteen de eerste en beste zijn”.
Tot slot is er nog een heel artikel gewijd
aan de West-Vlaming, en dan specifiek
de jonge hoogopgeleide West-Vlaming
die zijn heimat verruilt voor zijn stad van
studie. Het soort waar we hier in Gent het
meeste last mee hebben. De kustprovincie
zou graag hebben dat al die jonge hoogopgeleiden terugkeren naar hun geboortestreek. Tweederde is dat overigens van
plan, godzijdank. Toch zou het veel helpen
als de provincie een hipper imago zou krijgen, er een jonger en economisch gunstiger
klimaat gerealiseerd zou worden en het hoger onderwijs meer studenten van andere
provincies en landen zou aantrekken. ¶

www.schamper.be
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UGENTMUN PROJECT GAAT WEER VAN START

DIPLOMAAT SPELEN OP KOSTEN VAN DE UNIEF
Dit jaar neemt de
UGent voor de derde
maal deel aan het
WorldMUN project. Een
groep studenten zal,
samen met collega’s uit
de hele wereld, de kans
krijgen om een week
lang mee te draaien in
een gesimuleerde diplomatieke wereld.
Bregt Saenen

Samen met de start van het academiejaar
trekt sinds een drietal jaar ook de selectieprocedure voor UGentMUN op gang, een
prestigeproject dat elk jaar een aantal Gentse studenten laat proeven van de diplomatieke wereld. Onze universiteit werkt op die
manier sinds 2007 mee aan het WorldMUN
project van de Universiteit van Harvard, dat
elk jaar deelnemer van over de hele wereld
verzamelt om een week lang de Verenigde
Naties in al zijn facetten te simuleren.
Het gebeuren strijkt eind maart neer in
Den Haag, waar de diplomatieke oefening
deze keer zal plaatsvinden. Tijdens de week
die de studenten er doorbrengen, krijgen ze
de kans om in een internationaal gezelschap
te debatteren over een waaier van verschillende onderwerpen. Niet geheel vrijblijvend
natuurlijk, maar als vertegenwoordigers van
een toegewezen natie en volgens de geijkte
procedures.

akkoord in je voordeel doen uitdraaien. “Als
Gentse student tussen de deelnemers van
Yale, Harvard, Oxford en anderen rondlopen
en ze af en toe dan nog eens vast te zetten
tijdens discussies, dat geeft een enorm gevoel van voldoening” vat Mols de ervaring
samen.

DEELNEMEN?
Interesse? Het precieze verloop van de
selectieprocedure vind je terug op de onderstaande link, maar alvast nuttig om weten is
dat er zowel een paper als een mondelinge
proef verwacht worden. De beperkte groep
gelukkigen die uiteindelijk uitverkoren zijn,
worden niet aan hun lot overgelaten maar
krijgen, verspreid over een aantal maanden,
nog een reeks voorbereidende sessies te verwerken. Daarin word je dan onder andere de
kunst van het onderhandelen en de procedures van de instellingen bijgebracht. “Een actieve interesse in het internationale gebeuren volstaat om een goede beurt te maken
tijdens de selectie,” vertelt delegatieleider
Bernard Dubois. “Het is niet de bedoeling
om meteen de hele structuur van de VN uit
het hoofd te kennen, want uiteindelijk gaat

het meer om het vermogen om te onderhandelen dan om feitelijke kennis.”
Elke reguliere student aan onze alma mater mag deelnemen aan de selectieproeven,
maar strookt dat ook met de werkelijkheid?
Voorgaande edities hebben de indruk doen
ontstaan dat de delegatie een onderonsje
was tussen de faculteiten Politieke & sociale wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.
“Voor een deel klopt dat beeld,” bevestigt
Dubois. “Maar je kan dit moeilijk bizar noemen, toch? Het gaat immers over de materie
waar zij dag in dag uit mee bezig zijn in het
kader van hun opleiding.”
De organisatie in Gent doet echter uitgebreide inspanningen om ook andere faculteiten warm te maken voor het project. Zij
worden gezien als een enorme meerwaarde
voor de groep uiteindelijke deelnemers, met
vorig jaar onder andere een studente geneeskunde die zich kon uitleven in de simulatie
van de World Health Organisation. Voor de
andere faculteiten waren er in het verleden
trouwens eveneens vergelijkbare uitdagingen waarbij ze hun eigen opleiding konden
doen gelden.
Meer informatie: http://www.ugentmun.ugent.be ¶

TOILETAKKOORDEN
Hoewel, net als in de echte wereld durft
men die procedures wel eens aan de laars
lappen om het achter de schermen snel op
een akkoordje te gooien. Zo vertelt oud-deelnemer Ben Mols dat de onderhandelingen
vorig jaar een heel nieuwe dimensie kregen
nadat een aantal afgevaardigden zich op het
toilet terugtrokken om alvast de grote lijnen
van het akkoord uit te tekenen.
Het hele spektakel is dan ook een oefening
in diplomatie, zowel formeel als informeel,
waarbij er stevig onderhandeld wordt en je
sterk in je schoenen moet staan, wil je een
www.schamper.be
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STUDENTE IN
WALENLAND
Vlamingen en Walen:
voelen beide partijen
zich nog wel Belg? Ik
zoek het uit: een half
jaar lang studeer ik aan
de Université de Liège.
RV Studenten vinden het geweldig dat ik
hier ben, als Vlaming. Ze kennen ook bijna
allemaal iemand die net naar Vlaanderen is
vertrokken. Ze vinden daar niets vreemds
of lachwekkends aan. In tegenstelling tot
mijn Vlaamse thuis waar men zich smalend
afvroeg waarom ik in godsnaam voor Erasmus Belgica koos en ik op weinig begrip kon
rekenen.

Proffen zijn dan weer moeilijker in te
schatten. Sommigen zijn nieuwsgierig, enthousiast en verwàchten Erasmussers in
hun les. Anderen zijn dan weer terughoudend en doen gewoon hun ding. Maar soms,
soms spreken ze me bijna verontschuldigend aan. Of is het beschaamd?
Toen ik er een Waalse vriendin naar
vroeg, zei ze: “Ik denk dat ze vrezen dat je
het niveau hier te laag vindt. Wij denken
ook altijd dat het bij jullie moeilijker is. Net
zo met de taal. Jij komt naar hier en spreekt
Frans. Wij durven onze mond niet opendoen in het Nederlands, want het is ons
nooit degelijk aangeleerd.” Heeft ze gelijk?
Ik weet het niet.
‘Aanmodderen’ is inderdaad het grafische
woord dat het best een beeld van de lessen
hier kan schetsen. Ik mag niet veralgemenen, natuurlijk. Maar na drie weken les zijn
sommige vakken nog steeds niet begonnen.
Verder duren ze ook maar twee uur, pauze
en systematisch rijkelijk late prof inbegrepen. Dus er zit misschien wel een bron van
waarheid in.
Maar wat ze vergeten, is dat het Frans wel
degelijk een barrière is voor mij. Terwijl hun
studenten enkel de stof moeten proberen
begrijpen, moet ik ook nog de taal verstaan,
uit losse woordgroepen een zinvol discours
maken en nota’s nemen in een spelling die
niet de mijne is. ‘Gemakkelijk’ is dan niet
echt het eerste woord dat in gedachten
springt. ¶
6
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Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op
zoek naar mensen die uw leven als student aangenamer maken. Deze week: Muriel van het pclokaal van de Blandijn.
MR Naam: Muriel Van den Bosch

Sterrenbeeld: Maagd
Geboortedatum: 25 aug. ’65
Exacte functie omschrijving: Verantwoordelijke pc-knooppunt
Na de werkuren: Ik heb een dochter, dus
dat is sowieso een hoofdbezigheid, maar ik
hou er ook van af en toe eens te gaan fietsen.
Een lange treinrit: Met een goeie vriend
uit Antwerpen, Kartonflash, is het altijd
ambiance. Die naam is zijn nickname in
het goa-wereldje. Mijn nickname? Dr. Slonza’dam! (lacht) Ik zie hem ook maar om de
twee maanden, dus we hebben altijd wel
iets te vertellen.
Favoriete vakantiebestemming: Er is
een natuurcamping in de Vogezen waar ik
vaak naar terug ga. Daar zijn ateliers waar
je workshops kan volgen en mijn dochter
heeft er telkens veel vrienden.
Grappigste belevenis op UGent: Toen ik
hier nog maar net werkte, was ik uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie in lokaal
1.17. Ik dacht echter dat dit een huisnummer was, en uiteindelijk ben ik aanbeland
bij een rusthuis op het Sint-Pietersplein.
Favoriete muziek: Franse rap is wel mijn
ding, vooral revolutionaire dan. Goa ook,
maar vooral om op uit te gaan. Als kind was

ik weg van The Muppets, later werden dat
dan Nina Hagen en Siouxie and The Banshies. De Propere Fanfare van de Vieze Gasten vind ik ook geweldig, mijn dochter is
daar zelfs acrobaat!
Lievelingsplekje in Gent: Ik hou van
Parkkaffee, in Mariakerke. De sfeer is er ongelooflijk, ik kan er uitrusten en mijn dochter vindt het daar super. Ook van de Blaarmeersen, en dan vooral van de bossen daar,
kan ik echt genieten.
Bewondering: Schrijvers die de stemlozen
vertegenwoordigen en de machten volgen,
zoals Victor Serge en Lydia Cacho Ribeira,
daar kijk ik naar op. Mijn lievelingsboek is
dan ook ‘Luister, kleine man’ van W. Reich.
Ultieme droom: Ooit zou ik graag in een
ecologische woongemeenschap gaan wonen. Een gemeenschappelijke moestuin,
kippetjes, … Gewoon elkaar helpen, misschien ook met hulpbehoevenden. Spijtig
genoeg moet je voor projecten hieromtrent
veel geld betalen en eigenlijk zou zoiets niet
kunnen.
Opnieuw studeren: Ik zou niets anders
studeren, zou ook geen andere job willen.
Ik ben mijn eigen baas, kom constant in
contact met studenten, ik ben echt heel tevreden hier! Ik zou zelfs komen werken als
ik ziek ben! ¶
www.schamper.be
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r:
Dé breinbreke

wie wint de
ion?
Polo BlueMot

Jouw studentenstoten zijn nog straffer?
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
www.schamper.be
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OVERVOLLE AUDITORIA
De intrede van de studenten haalde Gent
prompt uit haar zomerslaap. Cafés stroomden
vol, maar ook auditoria
mochten zich aan een
overrompeling verwachten. In de eerste
week wou iedereen
immers nog naar de les
komen.
Guillaume Maebe

“Excuseer, waar vind ik het Sint-Pietersplein?” Dit is een vraag die elk jaar
menig Gentenaar ambeteert. Dit jaar zelfs
nog meer dan anders, want het aantal inschrijvingen aan onze eigenste alma mater zijn opnieuw gestegen. Waar er in het
recordjaar 2007 nog maar 5500 nieuwe
inschrijvingen waren, zijn dit er heden ten
dage al meer dan 6000, een nieuw record!
De UGent mag zich zo terecht de grootste
universiteit van Vlaanderen noemen.

POPULAIRE WETENSCHAPPEN

SCHAMPER
DAILY
dagelijks nieuws
en andere
geschifte zever op
www.schamper.be
8
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De grens van 6000 studenten die dit
jaar overschreden werd, is zeker en vast
een hoogtepunt uit de pijlsnelle groei van
onze unief. Twintig jaar geleden bedroeg
het aantal inschrijvingen aan de UGent
nog maar een schamele 2731. 10 jaar later
kon men al bijna dubbel zoveel studenten
inschrijven (4961), het laatste decennium
(inclusief dit jaar) bleek de trend niet veranderd te zijn.
De positieve ontwikkelingen vinden we
over bijna al de faculteiten terug. Zowel
de faculteiten Ingenieurswetenschappen
(Van 481 naar 534 studenten), Economie
& Bedrijfskunde (Van 511 naar 578 studenten) als Bio-Ingenieurswetenschappen
(Van 200 naar 242 studenten) stegen. De faculteit Farmaceutische Wetenschapen kon
zelfs een stijging van bijna 50% optekenen
(Van 166 naar 233 studenten). Individueel
kon vooral de richting Chemie de leerlingen van de retoricaklas van vorig jaar bekoren: de Ugent noteerde een stijging van
een kleine 70% (Van 38 naar 64 studenten).

Ook in andere wetenschappelijke richtingen zoals Logopedie & Audiologische Wetenschappen (Van 59 naar 94 studenten)
zullen ze in het eerste bachelorjaar meer
nieuwe gezichten zien.
De stijging in de wetenschappelijke
richting is volgens rector Prof. Paul Van
Cauwenberge niet zomaar iets dat uit de
lucht gegrepen is: “In de samenleving is er
een tekort aan bepaalde wetenschappers.
Door het geven van goede informatie en
motivering kan de universiteit hierop inspelen. In middelbare scholen startte de
UGent bijvoorbeeld met het programma
‘Doe Chemie’ omdat er een immens tekort
aan scheikundigen is. We laten leerlingen kennismaken met de opleiding en de
mogelijkheden. Zoiets werkt: het aantal
studenten is er in vergelijking met vorige
jaren verdubbeld.”

OP DE TRAPPEN
Deze nieuwe toename van eerstejaarsstudenten zorgt natuurlijk niet enkel voor
rozengeur en maneschijn. De publiciteit
voor de UGent, net zoals het definitieve
etiket van ‘grootste universiteit van Vlaanderen’ is natuurlijk positief voor de universiteit zelf, maar het zijn vooral de studenten zelf die last hebben van het succes van
hun eigen universiteit: “Als ik een plaats
wil, moet ik al 10 minuten voor het begin
van de les in het auditorium zijn!”, dixit een
economiestudent. “De derde trede van boven is mijn vaste stek”, grapte zijn collega
van de rechten. Rechten en economie zijn
richtingen die elk jaar te kampen hebben
met overbevolking. “We zijn bij momenten
met 700 in het auditorium en dat is echt nie
te doen!”, zei diezelfde economiestudent.
Ook de Blandijn kent zijn numerieke pieken. Tijdens de lessen wijsbegeerte kan je
maar beter op tijd komen als je geen trede
wilt verwarmen. De absolute piek in deze
startweek van het nieuwe academiejaar
was trouwens op diezelfde Blandijnberg te
vinden: tijdens de les politicologie door gelegenheidsprofessor Kris Peeters waren er
meer dan 1000(!) paar luisterende oortjes
aanwezig.

HET MONOVOLUME
Hoe druk het is de eerste weken, hoe
snel de rust weerkeert in de auditoria na
een kleine maand. Ook dit is een welgekende en steeds terugkerende gebeurtenis in
www.schamper.be
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Binnen twee maand blijven deze studenten gewoon met een kater in bed liggen. Foto door Pieter Morlion.

ieder academiejaar. “Elke week zie je de groep
slinken”, hoor ik van een al meer ervaren student, “na een paar maanden zie je definitief
wie er de les heeft opgegeven. Gelukkig maar,
want trappen zitten niet echt lekker.” Het feit
is er dat veel studenten de les na een paar
maanden opgeven en zo tevens het probleem
van overvolle auditoria verhelpen. De eerste
maanden zal de ietwat laatkomende student
dus wat op zijn tanden moeten bijten, of niet?
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij vertelt het spreekwoord ons, dit is ook bij
onze UGent het geval.
Tegen het begin van volgend academiejaar
moet namelijk het nieuwe superauditorium
(het Monovolume) uit de grond gerezen zijn.
Dit grootse project o.l.v. Stéphane Beel en
Xaveer de Geyter is samen met de bouw van
het nieuwe home de topprioriteit voor rector prof. Paul van Cauwenberge: “Stel dat we
twee maanden vertraging zouden oplopen,
dan verschuift de deadline automatisch al
naar het volgende academiejaar.” Het Monovolume zal plaats bieden aan maar liefst duizend studenten. Het leuke aan dit bouwpareltje is dat men het grote auditorium in twee
auditoria van respectievelijk 400 en 600 man
kan splitsen door een reusachtige wand die
als het ware uit de hemel komt neergedaald.
Als dit ons overbevolkingprobleem niet zal
oplossen, dan weten wij het bij Schamper ook
niet meer. ¶
www.schamper.be
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OPEN THESISDAGEN
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MULTI STUDENT MATCHING IS OPVOLGER VAN MEMENTO

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... PAUL VERHILLE?
Repetitorenbureau Memento heeft sinds kort
een nieuwe naam: Multi
Student Matching.
Oude wijn in nieuwe
zakken? Schamper
zoekt het uit.
Laurens Lavrysen

Anderhalf jaar geleden beschreven Schamper 452 en Humo 3483 nog de louche
activiteiten in het studiebegeleidingskantoor Memento, uitgebaat door ene
Paul Verhille. Naar aanleiding van deze
negatieve publiciteit, draagt het kantoor
— gevestigd in de Gebroeders Vandeveldestraat 24 — sinds kort de naam Multi
Student Matching. Aangezien even googlen
je al snel meer leert over de reputatie van
Verhille, gebruikt hij tegenwoordig op z’n
website en aan de telefoon de naam Paul
René, naar z’n tweede voornaam. Heeft
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SCHAMPER 466

Paul Verhille, alias Paul René, werkelijk zijn
leven gebeterd?
Onder het motto ‘onkruid vergaat niet’,
wist Paul Verhille zich in het verleden altijd van het ene schandaal in het andere te
werken. Triest hoogtepunt was ongetwijfeld
zijn aandeel in een vrouwenhandelzaak,
waarvoor hij in 1995 door de correctionele
rechtbank van Gent veroordeeld werd.
Maar ook later geraakte hij met z’n repetitorenkantoor Memento steevast betrokken
bij bedenkelijke praktijken. Studenten die
zochten naar een bijverdienste, waren voor
hem een gemakkelijk doelwit. Als hij hen al
uitbetaalde voor de door hen gepresteerde
bijlessen, dan gebeurde dat systematisch
te laat en vaak slechts gedeeltelijk. Ook
bij studentenverenigingen bouwde hij een
kwalijke reputatie op. Zo bleek hij een steevaste wanbetaler te zijn bij meerdere sponsoringsovereenkomsten.

HET REILEN EN ZEILEN
Marianne kwam deze zomer in contact
met Multi Student Matching. “Via via ben ik
in contact gekomen met Multi Student Matching. Toen ik aankwam, was er niemand
aanwezig. Na een tijdje wachten, kwam er eindelijk een erg
rare man opdagen. Men had mij
wel gewaarschuwd dat het een
vreemde figuur was, maar het
was toch nog steeds even schrikken. De man had maar één tand,
was halverwege kaal met daarachter lang haar. Omdat ik het
grof vond om zo op het uiterlijk
af te gaan, heb ik toch maar een
stoel genomen. Hij gaf mij een
contract, ik vroeg om wat meer
uitleg, maar echt veel duidelijkheid schiep hij niet.
Ik ergerde mij enorm aan
zijn slordige bureau: zowel
dossiers van leerlingen als gegevens van leerkrachten lagen
er door elkaar. In de tijd die ik
daar was, smeet hij er nog allerlei papieren bij en rookte hij de
ene sigaret na de andere. Plots
nam hij de telefoon, draaide een
nummer en gaf me de hoorn. Ik
moest met een mevrouw een
afspraak maken om bijles te
geven aan haar dochter. Omdat

hij me zo overviel, zei ik maar toe. Uiteindelijk heb ik het toch afgezegd: ik zei tegen
Verhille dat ik zijn manier van werken niet
zag zitten, omdat die zeer onprofessioneel
overkwam. Daar leek hij nogal aanstoot aan
te nemen.”
Johan werkte vroeger voor het kantoor
van Verhille, toen het nog de naam Memento droeg. “Het systeem van Paul was simpel:
je moest je leerlingen veel lessen aansmeren
en de ouders overtuigen dat er zoveel mogelijk sessies voor zoveel mogelijk vakken
nodig waren. Als je genoeg lesuren gaf, betaalde Paul je correct. Lesgevers die eerder
grillig waren, doordat ze bijvoorbeeld niet
te laat of niet in het weekend les wilden geven, konden lang op hun centen wachten.”

DE SCHOENMAKER
BLIJFT BIJ Z’N LEEST
Sinds Johan er werkte, veranderde het
kantoor z’n naam van Memento naar Multi
Student Matching. Maar brengt een nieuwe
lente wel een nieuw geluid? Het gaat immers nog steeds om hetzelfde kantoor,
uitgebaat door dezelfde figuur en gevestigd in hetzelfde pand. Als we Annelies
mogen geloven, blijft schoenmaker Verhille
bij zijn leest. “Meestal is er niemand aanwezig op het kantoor. Na je lessen moet je
gewoon een briefje in de bus steken met
het aantal gewerkte uren en met de datum
van de volgende afspraak. Het is eigenlijk
gewoon een louche bedoening. Normaal
word je uitbetaald in de eerste helft van
de maand die volgt op die waarin je ge-

www.schamper.be

UGENT

werkt heb. In de derde week van mei had ik
echter nog niets ontvangen voor april. Toen
ik hem belde, vertelde hij de meest ongelooflijke verhaaltjes. De eerste keer had hij het
zogezegd overgeschreven. De tweede keer
kon hij niet naar de bank, want hij was bij
zijn vader door het dak gevallen en zat met
zijn been in het gips. De derde keer zat hij
nog altijd in het gips en deed hij een verhaal over zijn zieke vader. Zo belde ik elke
dag tot ik uiteindelijk mijn geld voor april
gekregen heb. Voor mei kreeg ik uiteindelijk
niets, toen ik hem daarover opbelde zei hij
dat het net vakantie was geweest en dat er
dan andere mensen de boekhouding deden,
maar dat alles normaal in orde ging komen.
Ik moest een mail sturen met de uren die ik
gepresteerd had, samen met mijn rekeningnummer en gegevens. Dat heb ik drie keer
moeten doen, want hij maakte me wijs dat
hij met Outlook geen mails van Gmail kon
ontvangen. Uiteindelijk heb ik in september,
na maanden aandringen, toch m’n geld gezien.”
Annelies was niet gelukkig met deze gang
van zaken. “De sociale inspectie was bezig
met een doorlichting van zijn zaak. Ik heb
toen een verklaring afgelegd, de dame die
de verklaring afnam wist me te zeggen dat
hij al dikwijls veroordeeld is voor zijn louche
praktijken, maar altijd opnieuw begint.”
De manier van werken wekt ook de verwondering van Peter. “Als je een les gegeven
hebt, moet je een klein blaadje invullen met
het aantal gepresteerde uren. Dan leg je dat
blaadje op zijn kantoor en ‘komt dat later
wel allemaal in orde’. Als lesgever heb je dan
uiteindelijk geen enkel bewijs van het feit
dat je uren gewerkt hebt.” Ook Peter hield
het niet lang vol bij Multi Student Matching.
“We hadden een dag afgesproken om het
contract te ontbinden in onderlinge overeenkomst. Toen ik daar kwam, bleek Paul

www.schamper.be

zijn vader toevallig die dag in het ziekenhuis
beland te zijn. Ik vond daar alleen zijn mentaal iets achtergestelde zoontje, dat daar als
een soort secretaris werkt. Paul had die zoon
blijkbaar allerlei zinnetjes opgedragen om
me te overhalen: ‘Waarom ga je stoppen, Peter?’, ‘Dat is nu echt jammer’ of ‘We hebben
een nieuwe swtudent voor jou gevonden’.
Het was onmogelijk om met hem te spreken,
hij verstond mijn antwoorden niet en herhaalde die zinnetjes als een robot. Toen Paul
uiteindelijk toch kwam opdagen, begon hij
over contractbreuk en zei hij dat hij al met
zijn advocaat over mij had overlegd. Maar ik
wist dat hij geen poot had om op te staan,
dat contract trekt immers op niets.”
Verhille werkt met een zelfstandigencontract, wat Annelies nogal vreemd vond.
“Volgens Paul was er wat belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betreft geen enkel
probleem. Hij zei me dat we onder een arbeidsovereenkomst werkten en dat alles van
bijdragen of kosten door hem geregeld zou
worden. Dat was wel vreemd, aangezien er
in het contract sprake was van een zelfstandigenstatuut. Eigenlijk zou je dan een aanvraag moeten indienen en apart bijdragen
betalen. Maar volgens hem was dat allemaal
niet nodig, hij zorgde ervoor dat alles in orde
zou zijn. Niet dus.”

STUDIEHULP NODIG?
Als je les wil volgen bij Multi Student
Matching, betaal je 125 euro administratiekosten, waarna je nog eens 33 euro per uur
betaalt. Voor dat geld verwacht je toch wat
kwaliteit, maar je komt snel bedrogen uit.
Justine gaf recent ook les bij Multi Student
Matching. “Hij vroeg me om les te geven aan
studenten voor de Middenjury. Ik vroeg hem
wat ik moest zeggen, maar hij wist niet echt
wat ik moest doen. Ik heb dus maar wat verzonnen, ik denk niet dat ik dat meisje erg
geholpen heb. Hij deed altijd erg grof tegen
een bepaald meisje: door er goed in te duwen dat ze er echt niets van kon, zorgde hij
ervoor dat ze bleef komen. Op een gegeven
moment is ze zelfs beginnen wenen. Omdat
ze ook gebuisd was voor andere vakken, probeerde hij haar ook bijlessen voor die vakken
aan te praten.”
Algemeen gesproken kan men alleen
maar afraden om naar repetitorenkantoren te stappen. De UGent heeft immers een
uitgebreid netwerk van monitoraten, waar
studietrajectbegeleiders klaarstaan om studieadvies te geven. Ook de meeste studentenverenigingen voorzien in ondersteuning

voor studenten. Studiebegeleiders kunnen
bovendien niet het onmogelijke waarmaken,
uiteindelijk blijven het nog steeds de studenten zelf die hun leerstof moeten verwerken.

REACTIE MULTI STUDENT MATCHING
Voor een reactie verwees Verhille Schamper door naar z’n bedrijfsjurist. “Het is al erg
genoeg wat er allemaal over Paul Verhille geschreven is, deze man verdient ook een nieuwe kans. Alle betalingen van Multi Student
Matching verlopen correct. Pas heel goed op
met wat je schrijft, of er zal een dagvaarding
volgen.” Hoe komt het dan dat ook recent nog
studenten ontzettend lang op hun geld moeten wachten? “Wanneer bij één bepaalde
begeleider slechts 1 op 30 studenten slaagt,
omdat die zijn werk niet goed blijkt te doen,
is het vanuit bedrijfsmatige logica toch niet
vreemd dat er vragen gesteld worden en er
pas later betaald wordt? Als die begeleider
vervolgens op wraak zint, is het goedkoop
dat hij hiervoor uw tijdschrift gebruikt om
zich opnieuw in zijn onkunde te profileren,
en dan nog anoniem.” En hoe zit het nu met
dat zelfstandigencontract? “Wij hebben een
compleet akkoord van de belastingen over
ons commissiesysteem. Als leraren niets
aangeven aan de belastingen, wat ze als zelfstandige moeten doen, kan meneer Verhille
daar toch niet voor opdraaien?”
Zou Verhille zich echt voorgenomen hebben om z’n leven te beteren? Misschien loop
je beter toch maar niet het risico om daarop
te vertrouwen. Schamper dankt alvast alle
repetitoren die — onder pseudoniem — getuigd hebben voor dit artikel. ¶
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STUDENT KICK-OFF WAS SUCCES

VERSTOORDE BIORITMES, PINTJES EN SMEERKEIS
Afgelopen woensdag
liep het Sint-Pietersplein vol voor de Student Kick-Off. Horden
studenten wrongen
zich een weg naar het
podium om te kunnen
genieten van de optredens, terwijl anderen
zich stortten op de recordpoging Ad Fundum.
Marjolein Roelandt, Ine De Jonge

Voor de ingang van het plein troepten
al heel vroeg dichte drommen studenten
samen, zodat je onmogelijk meteen binnen
kon geraken. Nogal een vervelende zaak als
je de jongens van Get Ready! aan het werk
wou zien, zeker als je reeds te laat was om
mee te brullen op de tonen van Diep. Na het
aanschouwen van de misschien wel ietwat

seksueel getinte danspassen van de jongens
werd het tijd om het infodorp te bezoeken.
Als kersverse student is het interessant om
te weten welke organisaties er zoal bestaan
in Gent, dus schuimden we de verschillende
standjes af. Om natuurlijk even te blijven
plakken aan het Schamper-kraampje, waar
je eendjes kon vissen om een balpen of flessenopener te winnen. Een leuk excuus om
het vijfjarige kind in u nog eens boven te
laten komen en zich uit te leven op de fluokleurige badeendjes. Schamper zelf was heel
blij met de opkomst, want in totaal konden
we zo’n 1200 balpennen wegschenken. Een
geduldige bezoeker had er twintig minuten
voor over om eendjes te verzamelen en zo
een jaarabonnement Schamper aan de haak
te slaan. Zij krijgt elke twee weken de Schamper bij haar thuis bezorgd.

AD FUNDUM!
Ook dit jaar werd een heuse recordpoging
georganiseerd. Vorig jaar was dit het deathriden van een duizelingwekkende hoogte
en deze keer mochten de dronkaards onder
jullie (zowat iedereen dus, wij zijn tenslotte
een studentenblad) hun hartje ophalen aan

de Ad Fundum-wedstrijd. Maar liefst 1500 studenten moesten een pintje achteroverslaan
om het record te vestigen en zo het Guinness
Books of World Records in te gaan als ad fundumhoofdstad van de wereld. Een titel om
te koesteren! Onze geliefde rector Paul van
Cauwenberge hielp alvast een handje mee
en dronk het pintje op met heuse klasse en
aan een verbazingwekkend tempo. U raadt
het al: natuurlijk hebben we het vorige record gebroken. Applausje voor degenen die
zichzelf “opofferden” om te helpen!
Als je hoofd nog niet genoeg draaide van
de vele alcoholische consumpties (1,30 euro
per pint, hoe verzinnen ze het?) kon je trouwens nog altijd de ultieme duizeling beleven
in de Human Bowling Ball. Eenmaal vastgegespt in de bowling ball werd je gelanceerd
richting kegels. Terwijl je ontelbare keren
over kop gaat, is het de bedoeling om de bowlingball zo te sturen dat er zoveel mogelijk
kegels omvallen. Niet aan te raden als je juist
een pita uit de Overpoort of een Bicky van bij
Julien hebt verorberd.
Misschien was het mini-voetballen dan
een betere keuze: minder sterretjes voor de
ogen. Wel moest je oppassen voor overvlie-

Foto's door Pieter Morlion.
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gende voetballen die er niet in slaagden om
op het veld te blijven.

ARTIESTEN EN KNAAPJES
De mannen van Freaky Age vatten hun
set aan met een cover van The Verve. Eerder
hadden we zanger Lenny met onafscheidelijk hoedje en zonnebril het artiestendorp
zien binnenwandelen. Voor de verduidelijking: het artiestendorp was in een kelder.
Geen zonlicht. Bon, misschien dacht Lenny
dat hij zo evenveel charisma bezit als Richard Ashcroft. Of misschien schatte hij het
weer verkeerd in. Bon ja, rare keuzes qua
kledij daar gelaten… Die kereltjes stonden er
wel op dat podium, al hoeft dat na een zomer vol festivals helemaal niet te verbazen.
Wij aanschouwden alvast hoe een gillend
tienjarig knulletje (inclusief Freaky Age Tshirt) enthousiast meezong met de liedjes.
Hoe is dat knaapje trouwens binnengeraakt?
Was dit geen evenement voor studenten van
het hoger onderwijs?
Flip Kowlier zorgde voor een solidair
gevoel tussen de West-Vlaamse studenten,
en dat zijn er nogal wat. Terwijl de rest onsuccesvol probeerde mee te zingen met het
dialect van de Izegemse zanger, amuseerden
zij zich kostelijk met het meekwelen van
nummers als Welgemeende (Fuck You), Min
Moaten en In de Fik. Flip Kowlier liet ook nog
weten in welk café je hem soms kan vinden
en een pintje mag trakteren, en dat Base veel
beter is dan Mobistar en Proximus. Da’s durven, want tegen het eind van de avond lagen
alle GSM-operatoren plat.
Heel wat volk was afgezakt naar het podium om te kunnen genieten van de rock-’nrollshow van onze Belgische trots Clement
Peerens Explosition. Na jaren stilte zijn
die mannen bezig aan een comeback zonder weerga. Op de eerste rijen was het volop
ambiance en hoste iedereen vrolijk mee. Van
overal kwamen verzoeken om Smeerkeis en
Dikke Lu te horen, wat den Sylvain natuurlijk heerlijk vond, vooral als de_womens_
om meer vroegen. Restecp trouwens voor
de persoon die de banaan keihard tegen z’n
hoofd kreeg.
Dat het Sint-Pietersplein tegen 22u helemaal werd afgesloten, was vooral voor de veiligheid volgens de politie. Blijkbaar was het
volk veel talrijker dan vorig jaar, waardoor
maatregelen moesten worden getroffen.

www.schamper.be
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Dit zorgde voor heel wat boe-geroep naar
de politie en pruillipjes van teleurgestelde
eerstejaars. Ook de uitgang vinden bleek
een moeilijkere taak dan eerst gedacht. Het
duurde wel twintig minuten voor we ons een
weg door de meute konden banen, waarbij
sommigen nors een paar scheldwoorden op
ons afvuurden. Tut tut, toon wat liefde voor
uw medestudent!
Het plein bleef dus eventjes onbereikbaar
voor studenten die op de Kick-Off wilden
feesten, maar even later werden de hekkens
weggehaald zodat er weer een hele meute
het plein bestormde om op de laatste noten
van Peter Van de Veire te kunnen dansen.
Op het plein was alles joviaal en fijn, maar
hoe was het erbuiten? We vonden een paar
verdwaalde Antwerpse medemensen aan
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het water achter de Sint-Pietersabdij, waar
ze juist een geïmproviseerde barbecue hadden aangestoken. Met een blikje bier in hun
handen leken ze zich best te amuseren. “Ik
zou zelfs durven zeggen dat de sfeer hier gezelliger is dan op de Kick-Off zelf. Het is hier
rustiger, we zitten niet op elkaar gepakt, we
worden niet verveeld door overenthousiaste
eerstejaars en het eten is goedkoper.”
De eendjes die rond middernacht voorbij
de asocialen zwommen vonden de Kick-Off
maar niets. Het verstoorde hun bioritme. De
arme kereltjes moesten eigenlijk al lang in
hun nestje liggen, maar door het vele lawaai
moesten ze noodgedwongen toch wakker
blijven en doelloos rondzwemmen.
Vraag je een eerstejaars hoe ze de KickOff vonden, antwoordden ze steevast dat het

een heel tof begin van het jaar is. “Als het studentenleven gelijk is aan plezier maken en
pinten drinken, dan zal er niet van blokken
in huis komen denk ik. Het is ook zot om te
zien hoeveel studenten er eigenlijk zijn, dat
plein staat hier stampevol. Maar de sfeer is
heel gezellig en relaxt.”
De conclusie bedraagt dus niets meer dan
dat de Kick-Off 2008 alweer een heel fijn tijdverdrijf was tijdens die eerste drukke week.
Al drie jaar slagen de organisatoren erin om
de studenten op een warme (en vooral ook
zatte) welkom te heten. We kunnen enkel
hopen dat het de volgende jaren even plezant wordt, met nog fijnere muziek en nog
meer zotte recordpogingen. ¶
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KRINGEN & KONVENTEN

HET KULTUREEL KONVENT
Het Kultureel Konvent herbergt:

of 0477 53 03 52. Bestuur: schilder@student.
ugent.be

GUSO

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest werd pas in september 2006 boven de
doopvont gehouden, maar in die twee jaar is
het GUSO uitgegroeid tot een orkest dat er
echt staat. Goesting om samen veel muziek
te maken en daarbij een heel deftig muzikaal niveau te halen? Om met topsolisten te
spelen? Om op stage te trekken naar Brussel
en Valladolid? Om je te amuseren en in een
hechte bende terecht te komen? Altijd welkom! http://www.guso.be, info@guso.be
Schildersatelier

Ieder semester organiseert het schildersatelier van de UGent een cursus 'modelstudies'. De doelstelling van de lessenreeks is
om aan de hand van een techniek van een
bestaande kunstenaar, techniek, definitie
of theoretisch kader een concrete techniek
te behandelen. Neem een kijkje op: http://
www.freewebs.com/modelstudies/index.
htm, Goran Grahovac: gorange@telenet.be

Fotoklas

Loop je altijd rond met een fototoestel en
wens je wat bij te leren om nog betere foto's
te maken? Hou je van zwart-wit fotografie
en wil je ook zulke foto's maken? Wacht dan
niet langer en kom naar de Fotoklas! http://
student.ugent.be/fotoklas,
fotoklas@student.ugent.be
Studentenfanfare Ghendt

Kun je een instrument bespelen en heb
je zin om plezier te maken met een groep
vrienden. Kom dan gerust in de Studentenfanfare Ghendt!
Wij verzorgen cantussen, luisteren af en
toe een galabal op en zijn present op talrijke
andere feestelijke aangelegendheden. Wil je
nog meer info, breng een bezoekje aan onze
site!. http://fkserv.ugent.be/~sf/ of http://
www.studentenfanfare.tk/, sf@fkserv.ugent.
be

06/10
× FK BBQ, FK: Therminal,
18u-24u
× Infoavond CV schrijven, VTK:
Jozef Plateau, 19u-23u
× Spelletjesavond, Geograﬁca:
Outpost, 21u-24u

07/10
(onder ?Wie zijn wij??) contacteert ga even na of uw vragen
niet onder de FAQ sectie staan,
alhoewel de lijst niet exhaustief
is zou u normaal al uw vragen
daar vinden. Indien uw vraag er
toch niet tussen staat, aarzel dan
niet om iemand van het bestuur
te contacteren.

Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een
tip over wat zeker het berichten waard is? Een leuke foto? Of een essay uit je kringpublicatie dat je met de wereld wil delen? Mail ons op
schamper@schamper.ugent.be en wij plaatsen het hier!

SCHAMPER 466

Zegt samen meerstemmig zingen in een
studentenkoor dat wekelijks repeteert je
wat? Na de repetitie napraten bij pot en pint,
op koorweekend gaan, 2x per jaar concerteren, een koorreis naar het buitenland meemaken, dolle pret beleven op één van de vele
feestactiviteiten? Na een stemproef in oktober of februari ben je klaar om in het koor
te stappen.Interesse? Kom gerust eens langs
op één van de repetities, of contacteer ons!
http://student.ugent.be/guk/, guk@student.
UGent.be
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Het Gents Universitair Studententheater.
Welkom bij MaTRaK, dat is de leuze die we
nu al enkele jaren hanteren. MaTRaK is een
platform dat aan regisseurs, spelers, geluiden lichttechnici en logistiekers de kans geeft
om iets met theater te doen. Hebben de theaterkriebels ook jou gebeten? http://www.
student.ugent.be/matrak/,
matrak_theater@hotmail.com
Gents Universitair Koor

GUDC
Het GUDc is een dansvereniging voor en door studenten van
het hoger onderwijs met de bedoeling studenten de weg makkelijker te doen vinden naar een
dansclub. De voornaamste doelstelling echter is de danssport te
promoten onder het studentenpubliek. Onder danssport verstaan we de Ballroom- en Latin
dansen, aangevuld met Salsa en
Swing. De lange termijn visie van
het GUDc is om naast de gewone cursussen ook een team van
getalenteerde en gemotiveerde
danskoppels samen te stellen om
(inter-universitaire) competities
te houden. De website bevat genoeg informatie om u wegwijs te
maken in de danswereld! Vooraleer u iemand van het bestuur

Studententheater MaTRaK

× Comedy Filmavond, VPPK:
Therminal, 20u-24u

Therminal, 10u30-12u
× Cocktailavond, Dentalia: Porter House, 22u-06u

10/10
× Milk Inc, GFK: Sportpaleis,
18u-24u
× Filocafé, ‘t Zal: Huidevetterskaai 39, 20u-24u

13/10

× Marginale Message party,
KHK: Tequila, 21u-24u

× Jeneverhonkbal, Geograﬁca:
Blaarmeersen, 22u-24u

× Spitbullavond, VBK: Point
Final, 22u-06u

× Quiz, KHK: Amber, 20u-24u

08/10
× Kaas- en wijnavond, VGK: ‘t
Parlement
× Lezing over het jaar van Darwin, GBK: Ledeganck, 19u3022u
× Openingsfuif, Politea: Vooruit, 21u-05u

09/10
× Bowling, KK: Overpoort
Bowl, 20u-24u
× Beleidsverklaring 08-09, FK:

14/10
× Lessenreeks Basisfotograﬁe,
Fotoklas: Therminal, 18u3020u30
× Lezing Flash Memory, VVN:
Plateau, 19u45-22u
× Geololympische Spelen,
Geologica: Sterre, 20u30-24u

15/10
× Schaaktornooi, WINA: Outpost, 20u
× Vollelbal, VGK: GUSB, 22u23u ¶
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WIM SOETAERT
GEEFT VOLLE PETROL
Brels vlakke land is
een groene vallei rijker.
Met Ghent Bio-Energy
Valley willen stad en
unief in het zenit van
de groene naft komen
te staan? Een korte
stand van zaken.
Bram Bombeek

ZIE!

Een drietal jaar terug wensten de
Gentse Universiteit, de Haven van Gent,
de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en verschillende bio-energie bedrijven van het Gentse havengebied het
Texas van de hernieuwbare energie maken. Inmiddels werd er voor 250 miljoen
euro aan productie-infrastructuur in de
Gentse haven neergepoot.

WINDENERGIE
IS ZÓ JAREN
NEGENTIG
JVDD Goed nieuws voor de groenen!
Naast windenergie, zonne-energie en –
godbetert – energie uit koeienstronten,
is er twee weken geleden in Portugal
een groots project ingehuldigd dat een
nieuwe vorm van hernieuwbare energie voorstelt: golfenergie. Nu, “nieuw”,
het concept golfenergie werd reeds
bedacht in de 19e eeuw, maar het is de
eerste keer dat men energie uit de zee
op een commercieel rendabele wijze
opwekt.
Drie 140 meter lange, drijvende
torpedovormige constructies – de zo-
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De biodieselfabriek van Oleon werd
begin dit jaar al in gebruik genomen,
Bioro begon met de productie van biodiesel in april en in juni startte Alco Bio
Fuel met de productie van bio-ethanol.
Daarmee is Gent in korte tijd uitgegroeid
tot de grootste productiecluster voor biobrandstoffen van Europa. Maar het klimaat is inmiddels drastisch omgeslagen:
hoewel biobrandstoffen aanvankelijk als
hét wondermiddel onthaald werden, is
de techniek de laatste tijd in uiterst woelig water terechtgekomen.
Wie aan de frontier of science staat, zal
altijd wel een stoet hippies bereid vinden
om aan zijn slippen te gaan hangen en
de blote hakken in het zand te planten.
In het dossier van de biobrandstoffen
krijgen de hippies ruggensteun van de
publieke opinie en de politiek, beiden
naar goede gewoonte nauwelijks of niet

genaamde Pelamis-machines – bewegen mee met de golven van de zee. Ze
zijn verbonden met een hydraulisch
systeem dat die beweging gebruikt
om onder hoge druk olie in enkele
hydraulische motors te pompen. Die
motoren drijven dan weer elektrische
generatoren aan en – jawel! – die generatoren produceren elektriciteit.
Momenteel levert deze installatie
genoeg energie voor ongeveer 1500 Portugese gezinnen, maar op korte termijn
zou deze capaciteit moeten vertienvoudigd worden. Zo zou er al een uitstoot
van 60 000 ton CO2 kunnen vermeden
worden. En dat is nog maar het begin.
Volgens de British Wind Energy Association bevatten de golfbewegingen
van zeeën en oceanen genoeg bruikbare energie om de menselijke CO2uitstoot op jaarbasis met maar liefst 2
miljard ton te verminderen. ¶

geïnformeerd. Zo wou Vlaams minister
van Mobiliteit Kathleen Van Brempt
het niet op haar geweten hebben dat de
bussen van De Lijn biobrandstof gebruiken waarvoor tropisch regenwoud is gekapt, of die ten koste gaat van de voedselproductie. UGent-prof en geestelijke
vader van Ghent Bio-Energy Valley Wim
Soetaert verdedigt zich: “Je zal nooit uit
mijn mond horen dat biobrandstoffen
een perfecte oplossing zijn. Bij sommige
toepassingen kunnen inderdaad vraagtekens geplaatst worden, en als het gaat om
palmolie waarvoor regenwouden gekapt
worden, dan schaar ik me volmondig
achter de kritische commentaren. Ik sta
simpelweg niet achter bio-energie zonder
ecologisch rendement. Maar het is evengoed onverantwoord om alle biobrandstoffen over dezelfde kam te gaan scheren. In Europa worden voor de productie
van biobrandstoffen geen bossen gekapt,
maar wel braakgronden geactiveerd.
Maar daarover lees je niets in de pers.“
In één adem pareert Soetaert ook het
verwijt dat de energieteelt de oorzaak
zou zijn van de stijgende voedselprijzen:
“Ongeveer één procent van het mondiale landbouwareaal wordt ingezet voor
de productie van biobrandstof. Dat procentje zou dan verantwoordelijk moeten
zijn voor de forse prijsstijgingen? Veel belangrijker is de toenemende welvaart en
de hiermee gepaard gaande wijziging van
het voedselpatroon in Azië. Gezien ze
daar snel rijker worden willen ze vlees op
de plank, en om dat vlees te produceren
is nu eenmaal veel meer graan nodig. Dat
zijn de onvermijdelijke effecten van een
groeiende wereldeconomie. Overigens
was een paar jaar geleden iedereen het
erover eens dat de voedselprijzen veel te
laag waren om landbouwers een redelijk
inkomen te bezorgen. 11.11.11 heeft er
zelfs campagne rond gevoerd. Nu zijn de
www.schamper.be

voedselprijzen gestegen en het is weer niet
goed.” Soetaert is er van overtuigd dat de
hele hetze vanzelf zal doodbloeden. “De
voedselprijzen zijn overigens de laatste
maanden al fel gedaald. Het marktmechanisme werkt dus en ik ben er vrij gerust in
dat we naar een gezond gezond evenwicht
tussen vraag en aanbod evolueren. Zodat
zowel de consument als de boer er plezier
aan beleven.”
En het belang van biobrandstof in de
strijd tegen de opwarming van de aarde —
nog steeds springlevend na een barkoude
zomer? Bio-ethanol op basis van tarwe of
maïs is volgens Soetaert goed voor een
CO2-besparing van 30 à 40 procent. Bescheiden, maar dat is nog maar een begin.
Biodiesel van de eerste generatie bespaart
reeds 70 tot 80 procent CO2. Voor de
tweede generatie biobrandstoffen zullen
de percentages schommelen tussen 90 en
95 procent. “Maar naast een milieuvriendelijkere brandstof moeten we natuurlijk
ook iets doen aan de efficiëntie van ons
transport”, onderstreept Soetaert. “Onze
auto’s slurpen vandaag nog veel te veel
brandstof.”
Ondertussen timmert men aan de
UGent geduldig verder aan de tweede
generatie, biobrandstoffen op basis van
bijvoorbeeld stro, maïskolven of GFTafval, in plaats van graan- of maiskorrels.
Vlaams minister van Innovatie Patricia
Ceysens pompt 15 miljoen euro in een pilootinstallatie die de kloof tussen laboratorium en industriële toepassingen moet
helpen overbruggen, en in het najaar van
2009 operationeel moet zijn. Soetaert
hoopt dat het debat over biobrandstof
binnen een jaar alleen nog zal gaan over
duurzaamheid, en niet over de prijs van
het graan. Pas dan heeft Wim Soetaert
eindelijk de wereld waarvan hij heeft gedroomd, eindelijk die eindeloze strijd die
wordt beloond. ¶

DDP Om uw honger naar kennis te
stillen, zogen we u tweewekelijks met
de nieuwste weetjes op wetenschappelijk gebied. Dit zijn de thema’s die u
deze keer aan onze tepels kan ontfutselen: kankeronderzoek, erectiestoornissen en ruimtevaart.
Vijf onderzoekers van onze universiteit krijgen een beurs van de Vlaamse
Liga tegen Kanker, kortweg VLK. Het
gaat om twee beurzen van 25.000 EUR
voor startende onderzoekers, en drie
beurzen van 50.000 EUR voor researchers die hun onderzoek voltooien. Het
betreft niet alleen research naar kankertherapieën, maar ook fundamenteel
onderzoek naar de carcinogenese op
cellulair niveau. In totaal werden er zeven toelages verdeeld, zodat de UGent
een goede 70% van de beurzen heeft
binnengehaald. Eat that, KULeuven!
Mario Dell’Agli, onderzoeker aan
de Universiteit van Milaan, heeft een
alternatief voor Viagra ontdekt. Het
gaat om Epimedium brevicornum,
ook wel gekend als geil geitenkruid.
Het verhaal wil dat deze plant ontdekt
werd door een Chinese herder. Nadat
hij zijn geiten van de desbetreffende
plant had zien eten, bemerkte de man
een verhoogde seksuele appetijt in zijn
kudde. Het goedje werkt ook bij de
mens als afrodisiacum. De plant produceert icariin. Deze stof zorgt ervoor
dat het bloed ongehinderd naar de roede vloeit, met een paalharde erectie als
gevolg. Daarenboven heeft icariin, in

tegenstelling tot Viagra, geen negatieve
bijwerkingen. Aangezien het product
nog niet in de apotheek te vinden is,
verwijzen we u door naar de Universitaire Plantentuin, Ledeganckstraat 35.
Chinezen zijn tegenwoordig ook
met andere dingen bezig dan met het
observeren van bronstige geitenbokken. Zo zijn ze sporadisch aan te treffen in de ruimte. Zhia Zhigang gaat de
geschiedenis in als de eerste taikonaut
die een ruimtewandeling maakte. Dit
is wel degelijk een grote sprong voorwaarts voor de Chinese ruimtevaart,
gezien het voor hen nog maar de derde
bemande ruimtereis betreft. De Aziatische reus is echter nog niet aan het plafond van haar ambitie wat het ruimtevaartprogramma betreft. De race naar
Mars belooft misschien nog spannend
te worden.
Eenmaal op Mars aangekomen zal
het makkelijker zijn dan verwacht
om er een buitenverblijf op te richten.
NASA’s exploratiewagentje Opportunity heeft er namelijk elementair
ijzer aangetroffen, het hoofdbestanddeel van staal. Hier op Aarde wordt
ijzer gewonnen uit ijzeroxiden (lees:
roest), hetgeen heel wat meer energie
vergt. De aanwezigheid van ijzer in zijn
grondvorm is te danken aan de anoxische omstandigheden op de rode planeet. Die zorgen er wel voor dat u ginds
moeilijk naar adem kan happen. Men
kan niet alles willen, natuurlijk. ¶
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COMMENTAAR?

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

THE MYSTERY OF THE MISSING ANTI-MATTER
BPLD In laboratoria kunnen wetenschappers deeltjes creëren die de exacte tegenhangers zijn van materie, spitsvondig ook
wel ‘antimaterie’ genoemd. Op zich niet zoveel speciaals aan natuurlijk, ware het niet
dat die antimaterie bij contact met gewone
materie spontaan ‘verdampt’. En dat er voor
de rest onder natuurlijke omstandigheden
geen antimaterie te vinden is.
Nochtans was het ooit anders. Tijdens
de eerste momenten na de Oerknal werd er
evenveel materie als antimaterie geproduceerd in het universum, toen nog samengepakt in een waanzinnig hete deeltjesbrij.
Vrij snel echter gebeurde er iets raar: materie won en antimaterie verdween. Zonder
deze symmetriebreking waren wij er niet geweest: ons universum was een lege, donkere
plek gebleven.
In The Mystery of the Missing Antimatter gebruiken Helen Quinn en Yossi Nir het
verhaal van deze antimaterie om de lezer
mee te nemen op een reis door de wonderlijke wereld van de fysische ontdekkingen
van de vorige eeuw. Ze geven een toegankelijk, want met weinig fysische formules of
wetenschappelijke notaties verstoord overzicht van de verschillende exotische nieuwe
deeltjes die ontdekt werden in de 20ste eeuw.
En meteen krijg je er ook een voorsmaakje
bij van diegene die nog ontdekt moeten

worden, want de auteurs gaan ook in op de
machines en methodes die vandaag de dag
gebruikt worden in de deeltjesfysica.
Het boek komt dus ook net op tijd voor
mensen die wat meer willen leren over de
Large Hadron Collider, het CERN en het bekende Higgs boson. Wie dit boek aandachtig
leest, zal de krantenartikels over de LHC een
pak beter begrijpen. Misschien is dat niet zo
spannend als de Sherlock Holmescover doet
vermoeden, maar het blijft wel een erg boeiend boek dat mensen die zich fundamentele
vragen stellen, aan antwoorden kan helpen.
Tegelijkertijd dwingen Quinn en Nir ons om
bescheiden te blijven, aangezien we nog
lang niet alles weten, en elk nieuw antwoord
ook nieuwe vragen opwerpt.
Staat dit boek dan op het niveau van
klassiekers als The Elegant Universe van
Brian Greene? Helaas niet. Het gebrek aan
diagrammen, tabelletjes en andere illustraties zorgt ervoor dat je als lezer wel eens de
draad verliest bij het lezen over leptonen,
bosonen, neutrino’s en dergelijke. En dat is
jammer, want een klein overzichtje hier en
daar was in dit geval een grote hulp geweest.
Aangezien dat dingen zijn die je gemakkelijk
zelf kan opsnorren via Wikipedia en Google,
betreft het hier echter zeker geen deal breakers. ¶

SCHIPBREUK: KENNIS, CULTUUR EN BESCHAVING
H.D Heel af en toe krijg je van die boeken
in handen die je van de eerste pagina al van
je sokken blazen. Dit boek is er zeker ook zo
één: zelfs de inleiding, die me meestal niet
echt interesseert, greep me al bij de keel. Offermans is één van de meest toonaangevend
essayisten van Nederland en dat voel je. Het
boek leest zo vlot dat je al snel niet meer
het gevoel hebt een wetenschappelijk werk
te lezen, eerder een leuke opinie. Want het
is, ondanks de redelijk zwaarwichtige thematiek, doorspekt met een redelijk droge
humor wat het lezen een stuk aangenamer
dan anders maakt.

“Het Vlot van de Medusa” (geschilderd
door Géricault) en hét sleutelwerk van de
romantiek vormt het uitgangspunt. Aan de
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hand van de verschillende verslagen van
zij die de echte schipbreuk van de Medusa
hadden meegemaakt, het creatieproces van
Géricault en de algehele dramatiek van dit
soort dagelijkse drama’s van de 19de eeuw
beschrijft Offermans wat er sinds dan met
de mensheid aan het gebeuren is. Hoe we
van een onzekere, harde maatschappij naar
een algeheel geontdramatiseerde samenleving zijn overgegaan en de prijs die we daarvoor hebben betaald. De Verlichting en zijn
volgelingen (vroeger en nu) betrekken dan
ook een centrale functie in zijn relaas en
hij keert er dan ook telkens op terug. Offermans trekt parallellen tussen de schipbreuken van toen en de Afrikaanse bootvluchtelingen van nu. Hij haakt in op de realiteit
van vandaag met behulp van kunst, literatuur en filosofie uit de 19de eeuw. Zo komt
hij tot een zeer vlot en leesbaar geheel met
veel wijsheden en stellingen over vandaag
en morgen. Je hoeft er niet mee akkoord te
gaan maar iedereen kan er wel veel uit kunt
leren en volgens mijn bescheiden mening
zijn dat de beste boeken die je kan lezen.
Het boek heeft wel zijn nadelen, door

het constante parallellen trekken verlies je
soms een algemeen beeld. Daarom moet
je het boek eigenlijk in één keer uitlezen
anders loop je het risico perspectief te verliezen. Soms wordt het ook een beetje, op
zijn minst, negatief en belerend. Daardoor
kan je (ik toch) soms niet meer verder maar
het blijkt telkens de moeite waard om even
door te bijten. Offermans kan in ieder geval
steeds opnieuw boeien, ook zijn andere essay ‘Waarom ik moet liegen tegen mijn demente moeder’ werd internationaal geprezen. En wie ben ik om daarmee te twisten?
¶
www.schamper.be
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EEN GESPREK MET DANIEL DENNETT

"IK BEN EEN ANTI-FILOSOOF"
Daniel Dennett, Amerika's meest gerenommeerd ﬁlosoof en militant atheïst, bezocht
onlangs ons land. Als
overtuigd darwinist,
fysicalist en godsdienstcriticus volgt de controverse hem overal waar
hij komt.
Stijn Debrouwere, Roeland Termote
Moet men in deze tijd überhaupt nog ﬁlosoﬁe
gaan studeren?

Goede vraag. Ik vraag mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie altijd of ze niets
beters te doen hebben met hun tijd. Filosofie
is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat
er echter een aantal mensen zijn, niet veel,
die een filosofische interesse hebben en ook
het talent om iets goeds te doen in de wijsbegeerte. En er is nog flink wat te doen. Zowel
over actuele kwesties als in het chroniqueren
van de geschiedenis van de wijsbegeerte.
Het is belangrijk dat we het spoor van de
geschiedenis van de wijsbegeerte niet verliezen. Die is veel belangrijker voor ons dan
voor wetenschappers. De wetenschappen
zijn cumulatief. Filosofie daarentegen is de
geschiedenis van heel verleidelijke fouten
die zelfs door heel erg intelligente mensen
gemaakt werden. En als je niet op de hoogte
bent van de fouten van je voorgangers, dan
zal je ze steeds opnieuw blijven maken. Ik
geniet wanneer ik Nobelprijswinnaars hoor
speechen over hoe ze in vijf minuten een
aantal filosofische knopen zullen ontwarren, om vervolgens alle historische fouten
één voor één te maken.
Wat is ﬁlosoﬁe beoefenen?

Filosofen zijn specialisten in het onderzoeken hoe je moet denken over het stellen
van de juiste vragen. Dat is onvermijdelijk
heel onsystematisch. Je moet dus een zekere
tolerantie hebben voor instabiliteit. Sommige van mijn studenten hebben een hekel
aan die instabiliteit. Ze willen weten dat ze
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alles goed doen en op het juiste spoor zitten.
En als ik dan zeg dat ik ook niet weet of ze
het wel goed doen, vinden ze dat heel verstorend. Die mensen moeten geen filosoof
worden. Je bevindt jezelf altijd op een gladde
ondergrond.
Je bent een supporter van de atheïstische
Brights-beweging. Hoe gaat het daar nog
mee?

Het blijft een traag proces, maar we hopen dat de term ‘brights’ voor atheïsten kan
gaan betekenen wat ‘gay’ voor homoseksuelen betekend heeft. Het ledenaantal is alleszins astronomisch. Er is voor atheïsten heel
wat veranderd in de VS. Mijn boek Breaking
the Spell en de werken van Christopher Hitchens en Richard Dawkins hebben echt het
debat geopend. Ik denk dat er ondertussen
al dertig of veertig boeken geschreven zijn
als directe aanval op ons werk. Dat betekent
dat we gehoord worden, en daar ben ik tevreden mee.
Een aantal subdomeinen van de ﬁlosoﬁe bevinden zich momenteel in een impasse. Waarop kan een hedendaags ﬁlosofoof zich best
concentreren?

Ken je de wet van Sturgeon? Sturgeon, een
sci-fi schrijver, stelt dat 95% van alles brol is.
Dat klopt. Heel wat filosofisch onderzoek
is overbodig, maar dat geldt eveneens voor
heel wat biologisch, chemisch of psychologisch onderzoek. Dat is alleen minder zichtbaar voor buitenstaanders. De boeiendste
domeinen vind ik diegene waarin traditionele wijsgerige problemen de onderzoeksfocus geworden zijn van mensen die in andere
disciplines werken. Denk aan de neurowetenschappen. Twintig jaar geleden wou geen
enkele neurowetenschapper praten over
bewustzijn, verbeelding of dromen. Deze
onderwerpen waren ‘onaanraakbaar’. Het
was iets waar oude, grijze neurologen wel in
geïnteresseerd waren, maar slechts toe kwamen op het einde van hun leven. Omdat ze
bang waren niet verder te geraken dan speculatie. Dat klopt niet.
Laat kwesties als bewustzijn dan aan de neurowetenschappers?

Ik denk dat filosofen wel degelijk neurologen kunnen helpen met hun onderzoek.
Tenminste, als we het qualia-debat of het
zombiedebat laten rusten (het debat over
bewustzijn als een hoogst persoonlijke, on-

uitspreekbare en niet in fysische termen te
vatten entiteit, zie kadertekst, red.) Dat zijn
idiote controverses, die mettertijd wel zullen
wegsterven.
Waar ik enthousiaster over ben, is de experimentele filosofie. Dat is een onderneming waarbij filosofen er op uit trekken en
mensen vragen naar hun filosofische intuïties, eerder dan enkel te vertrouwen op hun
eigen buikgevoel — bijna antropologisch,
dus. Sommige filosofen haten dat: ze vinden dat het niet om filosofie gaat en gewoon
slecht is. Dat is doorgaans een teken dat er
iets interessants aan het gebeuren is, geloof
ik. (lacht)
U zegt dat u het debat over de aard van het
bewustzijn liefst van al zou zien verdwijnen.
Hoe waarschijnlijk is dat, denkt u?

Het idee dat bewustzijn iets zuiver fysisch
is, is nog steeds heel
moeilijk en vraagt redelijk wat inbeeldingsvermogen van mensen. Maar voor
nieuwe generaties wordt het steeds makkelijker. Voor er microprocessoren waren, was
het gewoon onmogelijk om je een machine
met miljoenen en miljarden kleine deeltjes
in te beelden. En dus was het voor iemand
als Descartes quasi onmogelijk om zich in te
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denken dat de mens een pratende, denkende
machine is.
Het tij is gekeerd?

Ja. Nu kan iemand zeggen: je gelooft niet
dat een machine kan denken? Kijk naar Deep
Blue, die gerenommeerde schaakmeesters
verslaat! Diegene die zich dat niet kunnen
inbeelden, dat is een uitstervend ras. We
hoeven niet meer, zoals veel humane wetenschappers doen, versteld staan te kijken
naar hoe uniek de mens wel niet is, en zeggen dat wat ons tot mens maakt ongrijpbaar
is voor de wetenschap. Als wetenschapper
moet je ook die prachtige menselijke eigenschappen, zoals ons redeneervermogen of
ons muzikaal gevoel, durven analyseren.
Waar kan een ﬁlosoof nog interessante materies vinden?

Er broeit heel wat in de moraalfilosofie
dezer dagen. Er wordt op een nieuwe manier
naar de morele psychologie gekeken. Men
wil weten hoe mensen exact denken over
goed en kwaad, wat hen precies in beweging
brengt en waarom — denk aan het werk van
Daniel Kahneman en Amos Tversky naar irrationaliteit. Maar het is natuurlijk ook meer
dan een zuiver descriptieve onderneming,
want ze heeft belangrijke implicaties voor
hoe we ons moeten gedragen. Dat is de normatieve zijde van de moraalfilosofie. En daar
kunnen filosofen hun steentje toe bijdragen.
Ook in de wetenschapsfilosofie, de filo-

sofie van de economie, zelfs in de esthetica,
wordt er op dit moment belangrijk onderzoek verricht. Dit is een goede tijd voor filosofen.
In welke mate werd u beïnvloed door W.V. Quine, die uw professor was aan Harvard?

Erg veel. Ik bewonder zijn benadering
van de wijsbegeerte, zelfs die aspecten die
zijn critici ergeren. Een Engelse wiskundige
zei me ooit eens: “ik hou niet echt van Quine.
Zodra het onderwerp echt filosofisch wordt,
begint hij grapjes te maken.” Daar had ik
nooit over nagedacht, maar hij had gelijk en
ik heb hem geantwoord: “omdat een deel van
hem beschaamd is om een filosoof te zijn en
niet gelooft dat filosofie een ernstig beroep
voor een volwassene is.”
Humor ter verontschuldiging voor een wijsgerige drang.

Ja, ik denk dat hij zichzelf liever als een
logicus dan als een filosoof zag. Er zijn twee
soorten filosofen: filosofen en anti-filosofen.
Anti-filosofen worden net filosofen omdat ze
op een bepaald moment in hun jeugd geconfronteerd worden met filosofische stellingen
waarvan ze onmiddellijk denken: “Dit is ongehoord. Schandalig. Wat een boeltje. Ik ga
gewoon mijn mouwen oprollen en ons van
deze onzin ontdoen.” Dat soort rigoureuze
sceptische motivatie ligt aan de basis van
heel wat van de beste filosofie. Kant, Hume,
Carnap, Quine. Allemaal anti-filosofen. Ik
ben zelf een anti-filosoof.

U woont en werkt in Massachusetts, één van
de meest progressieve staten van de VS. Beschouwt u zichzelf als een echte New England
Liberal?

Jazeker. Er is nog altijd een groot verschil
tussen de mentaliteit van iemand uit Massachusetts of California, en iemand uit pakweg
Texas. Men verwijst soms niet onterecht naar
het zuiden en de Midwest als “Jesusland”.
In mijn stad hebben we town meetings,
waar élke inwoner van de gemeente zijn zeg
mag doen. En dat werkt: gewoonlijk komt er
bijna niemand, maar bij belangrijke beslissingen die iedereen aanbelangen zitten de
turnzalen of stadhuizen overvol.
Hoe kijkt u tegen de recente ontwikkelingen
in de Amerikaanse presidentiële campagnes
aan?

De democratie in de Verenigde Staten
wordt van binnenuit onderuit gehaald, met
alle sloganpolitiek en spin. Sarah Palin is
daar het mooiste voorbeeld van. Ze is voor
geen meter geschikt om vice-president te
worden, tot op het absurde af, maar heel de
verkiezingsmachine is er in geslaagd haar
voor te stellen als de toekomst voor Amerika.
Ik maak me geen zorgen over de politieke
wil van de Amerikanen, maar wel over het
hele mediacircus dat geïnformeerd kiezen
stilaan onmogelijk maakt. Palin is het griezeligste dat de Amerikaanse politiek ooit al
is overkomen, erger dan George Bush. ¶

QUALIA EN ZOMBIES
Qualia en ﬁlosoﬁsche
zombies zijn centrale
begrippen binnen het
levendige bewustzijnsdebat.
RT Qualia: het voelen van pijn, het beleven van extase, nostalgisch worden bij het
zien van souvenirs. Dat zijn voorbeelden
van geestelijke staten met een heel apart,
subjectief karakter, bereikbaar via introspectie. Filosofen benoemen dit met de term
‘qualia’. Dennett definieert qualia in de nauwe zin, als intrinsieke en onuitspreekbare
eigenschappen van het bewustzijn, die niet
onderhevig zijn aan de wetten van de fysica
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en en alleen beoordeeld kunnen worden
door degene die ze ondergaat. Een voorbeeld daarvan is het zien van de kleur rood.
Als qualia, zoals Dennett ze omschrijft, bestaan, dan kunnen we dit gevoel niet communiceren naar anderen, die nog nooit de
kleur rood ervaren hebben. Hij wijst het bestaan van dat soort qualia vervolgens van
de hand. Daarbij stelt hij dat een ervaring
als pijn geen element is waarvan je je bewustzijn zomaar kan ontdoen, omdat het
ook zijn weerslag heeft op het gedrag en de
fysiologie van de persoon in kwestie.
Qualia zijn dus het onderwerp van een
belangrijke discussie binnen de bewustzijnsfilosofie. De voornaamste twistpunten
daarbij zijn de relatie van qualia tot de fysische realiteit, de vraag of qualia intrinsiek

individuele eigenschappen van hun dragers
zijn, en welke geestelijke gesteldheden als
qualia gelden.
Filosofische zombies: dit zijn hypothetische wezens die handelen als gewone mensen, maar geen bewustzijn of subjectieve
ervaringen kennen. Wanneer deze zombies
een klap op hun hoofd krijgen, zullen ze reageren zoals een mens dat zou doen, zonder
echter het gevoel van pijn te beleven. Een
aantal filosofen tracht de theoretische mogelijkheid van het bestaan van deze zombies te bewijzen, om daaruit te laten volgen
dat qualia bestaan. Dennett trekt de waarde
van dit gedachtenexperiment in twijfel op
basis van de incoherentie van het concept
van qualia. ¶
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Simon Leenknegt

CONCERTEN
Een beetje muziekfan kraaide euforisch toen hij of zij op de site van Democrazy de aankondiging las dat Squarepusher naar Gent komt. Squarepusher!
Eerste keer in België! 30 november!
Vooruit! In de nabijere toekomst zijn de
optredens die we voor ons én uw gemak
gewoon gaan opsommen: een Kafeeconcert van Blitzen Trapper (11/10 in Vooruit), de Dyn-O-Mite Funk & Soul Night
(17/10 in Minnemeers), The Hickey Underworld en The Rones (23/10 in Minnemeers), Recloose met in het voorprogramma Idjut Boys (24/10 in — rarara!
— Minnemeers) en The Bronx (25/10
in — jawel! — Minnemeers). Daarnaast
gaan op 22 oktober Absynthe Minded en
Triggerfinger onder invloed van een met
cafeïne verrijkte suikerdrank elkander te
lijf tijdens de Red Bull Soundclash. O ja,
dat vindt ook plaats in Minnemeers. Maar
wie vindt dat pop- en rockmuziek voer
is voor veel te magere, androgyne kids,
kan nog altijd in de Bijloke aan zijn/haar
trekken komen. Rossini, Beethoven en
Vieuxtemps worden op 11 oktober op
uw maagdelijke oren afgevuurd door het
Symfonieorkest Vlaanderen en Quirine Viersen onder leiding van Etienne
Siebens, terwijl Dejan Lazic u op 22 oktober Mozart, Liszt, Chopin en Bartók
in de maag splitst. Japanse kamermuziek van Yoshio Kurahashi, Shigehiro

HDD “’t Heeft honger. Hoort ge? Honger!” Het nieuwe boek van Dimitri Verhulst, Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol, handelt over de evolutie
van de mensheid die in deze roman
consequent ‘’t’ genoemd wordt. Een typografische vondst waarmee Verhulst
ten allen tijde de kleinheid van de mens
illustreert. En die mensheid heeft dus
honger. Naar vlees: “Vlees om te eten
en vlees om te penetreren.” Voeg daarbij nog vlees om in elkaar te kloppen
— de honger naar macht — en je hebt
de mens volgens de verteller samengevat. Mja. Een op zich wél goed idee is
het niet benoemen van de beschreven
historische periodes. Zo raakt de lezer
soms verward over wat er nu precies
verteld wordt. Maar tegelijk heb je zo
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Squarepusher

Shimada en Ayako Kurahashi terroriseert dan weer uw trommelvliezen op 23
oktober. Allez jong, Squarepusher.

PODIUM
In Campo Nieuwpoort speelt van 15
tot 18 oktober They Eat People, een verdacht sociaalkritisch klinkende voorstelling van Union Suspecte en Abattoir
Fermé. Ook van Campo maar dan te zien
in Vooruit — damn you samenwerkingsmentaliteit! — is René, een toneelstuk

te vaak het gevoel dat het steeds over
hetzelfde gaat: de mens als een miezerig hoopje. Inhoudelijk te weinig vlees
om het bot dus.
Stilistisch is er gelukkig wel wat meer
vet aan. De ritmisch strakke woordenbloedstroom fascineert en creëert het
effect van oprechte woede. En dankzij
de cynische toon, de overdrijvingen,
het gepast en vooral ongepast gebruik
van kinderversjes is het vaak ook goed
lachen. Verhulst toont zich zoals vaak
als een goede zinnenbouwer, maar het
verhaallijntje is zoals even vaak wat
dunnetjes. Kortom, een beetje zoals
modern theater: veel effect, “de bigbands spelen mambo”, maar waarover
ging ’t nu alweer? ¶

van Pol Heyvaert, tevens de man achter
het controversiële Aalst, over architect
en kunstenaar René, euh, Heyvaert. En
dat van 16 tot 18 en van 22 tot 25 oktober. Jan Hoet wordt door NTGent op 14
oktober ook nog eens uit Duitsland meegesleurd om in Talk Of The Town samen
met Johan Simons te discussiëren over
leiderschap in kunst en maatschappij. ’t
Is gratis, maar je moet een beetje reserveren. De Koning Sterft, een toneelstuk
van Ionesco, doet op 15, 16, 17 en 18 oktober ook nog eens het NTGent aan. Bij
De Vieze Gasten is er ook wat te doen:
Veerle Malschaert — ge weet wel: de
minnares van Raymond in Flikken —
doet haar eerste comedyshow Supermarkt Malschaert op 17 en 18 oktober.
Minder goed nieuws is het feit dat de tryout van de nieuwe show van Wim Helsen aldaar, Het Uur Van De Prutser, op
11 oktober reeds volzet is. Schrei maar
hete tranen, jaja.

EXPO
Tja, de expo’s die in Schamper 465
werden vermeld, lopen gewoon door. En
de Gentse musea hebben ondertussen
nog niet veel nieuws opgezet. Soit, u kunt
dus nog altijd de expo rond Piranesi in
het MSK (zie ook het artikel daarover op
de volgende pagina’s, red.) en de vaste collecties van het SMAK gaan bezoeken. ¶
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verdedigen van het gemeenschappelijk
belang. Er zijn geen good guys of bad guys,
enkel mensen wiens handelen ingegeven
is door hun streven naar een ideale wereld.
Met blijde verwachting keken we uit
naar de nieuwste kungfu-prent The Forbidden Kingdom. Daarin bundelen Jet
Li en Jackie Chan hun krachten om de
Apenkoning terug tot leven te wekken en
harmonie te herstellen in de wereld. Onze
verwachtingen waren misschien iets te
hoog gespannen, waardoor we teleurgesteld de zaal verlieten. De magische werelden die vaak terugkeren in Aziatisch
getinte films kwamen hier nauwelijks aan
bod, een enkel gevecht van de Apenkoning
tussen ijzige wolken buiten beschouwing
gelaten. Twee andere minpunten van de
prent staan in direct verband met de aanwezigheid van Hollywood: de blanke ‘protagonist’ die er vaak voor spek en bonen
bijstond en de Engelse taal in een film
over een Aziatische wereld. De film op
zich is oké entertainment, maar daarmee
is alles wel gezegd.
Op 22 oktober verschijnt overigens de
eerste Woestijnvisfilm, het om die reden
al ferm gehypete Loft. We verwachten
een zenuwslopende thriller vol erotiek en
intrige. Als de film ook maar iets op zijn
trailer lijkt, wordt dit ongetwijfeld een
nieuw hoogtepunt in de Vlaamse filmgeschiedenis. Later meer! ¶

GWENOLA
TB, H.D Ergens in een klein Gents
straatje stuitte het ‘uit eten team’ op
een nieuw pareltje. Het Bretoens Pannenkoekenhuis Gwenola ziet er van
buiten niet echt uitnodigend uit en het
cliënteel, voornamelijk bejaarde dames en jonge gezinnetjes, is niet echt
ons ding. Maar toch: als je een goede
pannekoek wil eten moet je hier zijn.
De bediening is zeer vlot en bijna
familiair, je ziet hier geen opgefokte
obers rondhossen in veel te lange
schorten, enkel gezellige dames in
licht folkloristische outfits. Het eten is
lekker, heel erg lekker zelfs. Je kan er
kiezen uit verschillende gewone zoete
pannenkoeken, maar eigenlijk is de
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troef van Gwenola het grote aanbod
aan heerlijke Bretoense pannekoeken.
Dit zijn zoute pannekoeken gemaakt
van boekweitmeel. Je kan ze met allerlei soorten beleg eten: heel simpel,
bijvoorbeeld met hesp en kaas, of zelfs
met prei. Misschien klinkt dit niet echt
aanlokkelijk, maar oordeel niet zonder
ze te proberen. De pannenkoeken voldoen zeker als hoofdmaaltijd en zijn
heel goedkoop, dus niets houdt je nog
tegen. Onze lievelingspannenkoek is
de panaché, een pannenkoek gevuld
met hesp, boter, kaas en ei. Een caloriebom misschien, maar ook dat heeft
zijn charmes, zeker proberen dus! Er
zijn drie Gwenola’s in Gent, een in de
Donkersteeg, een tegenover de Aula en
een aan het UZ. ¶
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TB Binnenkort kunnen we dagenlang
duimen en vingers aflikken op filmisch
gebied. Het Filmfestival Gent, dat loopt
van 7 tot en met 18 oktober, brengt meer
dan honderd films van over de hele wereld. Voorlopig moeten we het echter nog
stellen met het bioscoopaanbod. Niet getreurd, echter, we hebben enkele niet onaardige prenten gezien!
Eerst en vooral is er Los, de verfilming
van Tom Naegels’ gelijknamige boek. Het
is een onderhoudende film geworden die
moeilijke thema’s zoals euthanasie en racisme op een luchtige manier aan de man
brengt. Het acteerwerk is puik: Pepijn
Caudron is helemaal één met het hoofdpersonage dat door zijn hele omgeving
omvergelopen wordt. Sana Mouziane
schittert als onbeholpen Pakistaans immigrante. Duidelijk voor een (naar Vlaamse
normen) massapubliek bestemd, overstijgt deze film jammergenoeg de noemer
‘onderhoudend’ niet. Voor ons mocht het
allemaal een stuk rauwer en een tikkeltje
minder zalvend.
Die grauwe realiteit zagen we wél in
La Zona, de debuut langspeelfilm van
Rodrigo Plá. In het begin van de film komen we terecht in een ommuurd Utopia
temidden van Mexico City. Alles lijkt peis
en vree tot wanneer boefjes de gesloten
gemeenschap binnendringen … Deze sociale aanklacht in de vorm van een thriller loopt als een trein. De film stelt morele
vragen over hoe ver je kan gaan bij het
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ER STEEKT EEN
PIRANESI IN JE TOREN
De rijkdom van onze
Gentse universiteitsbibliotheek blijft verbazen. Momenteel loopt
er in het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) een expo
rond het oeuvre van
Giambattista Piranesi
(1720-1778). Het leeuwendeel van de tentoongestelde prenten
is afkomstig uit de collecties van onze Alma
Mater. Pirane-wie?
Leest en verwondert u.
Simon Leenknegt

Het werk van de 18e-eeuwse Venetiaan
Piranesi heeft vele generaties architecten,
kunstenaars en archeologen beïnvloed.
Van de Romantici tot Harry Mulisch: zijn
prenten met indrukwekkende stadszichten
en nachtmerrieachtige bouwsels blijven
mensen tot op vandaag fascineren. Piranesi
vertrok als prille twintiger naar Rome, waar
op dat moment Joseph Ratzingers illustere
voorganger paus Benedictus XIV zetelde.
Daar ontdekte hij het onderwerp dat hem
tot aan zijn dood zou bezighouden: de
grootsheid van de papenstad aan de Tiber.

Santa Maria del Priorato, niet toevallig in
Rome. Voor wie even niet kan volgen: etsen
is een techniek waarbij een tekening in een
koperplaat wordt gegraveerd, die dan vervolgens wordt gebruikt om afdrukken mee
te maken. Piranesi’s vroegste etsen tonen
stadzichten van Rome, Paestum en Pompei,
met zowel contemporaine bouwwerken als
ruïnes uit de Oudheid. Deze zogenaamde
Vedute verkocht hij dan aan rijke toeristen bij wijze van postkaart. Eerst beeldde
Piranesi de architectuur op de Vedute nog
vrij natuurgetrouw af, maar stilaan kreeg
deze een meer gefantaseerd uiterlijk. De
proporties van de gebouwen werden ronduit titanisch, iets wat zeer goed tot uiting
komt in zijn reeks Carceri, ofte Kerkers. Voor
deze reeks etste Piranesi denkbeeldige en
uiterst complexe kerkerconstructies, die
de afgebeelde mensjes tot nietige wezens
herleiden. Deze koortsachtige visioenen
van gigantische, duistere kerkers met marteltuigen deden Piranesi uitgroeien tot een
cultfiguur bij kunstenaars en schrijvers uit
de 19e en 20e eeuw.
Ook op het gebied van de archeologie
heeft Piranesi een belangrijke rol gespeeld.
In een aantal series van prenten over de architectuur van de Oude Romeinen, zoals Le
Antichità Romane, benadrukt hij als een van
de eersten de technische kant van de zaak.
Piranesi was een vurig bewonderaar van de
Oude Romeinen en hij trachtte hun superioriteit ten opzichte van de Oude Grieken op
vlak van beeldende kunsten en architectuur
te bewijzen. Door bijvoorbeeld in prenten,
zoals diegene die hier afgebeeld staat, de
ornamentele rijkdom te tonen die Piranesi
de Romeinen toeschreef. Dit standpunt zou
echter weinig aanhang kennen, want uiteindelijk zouden de aanhangers van de Grieken
het Europese intellectuele klimaat gaan beheersen.

EPOCHALE ETSEN
Piranesi werd door zijn familie opgeleid
als architect, maar het waren vooral zijn
verwezenlijkingen als etser die herinnerd
zouden worden. Op het eind van zijn leven
had hij meer dan 1000 verschillende etsen
gemaakt, een schril contrast met dat ene
kerkje waarvan hij de bouwmeester is, de
26

SCHAMPER 466

SLUIMERENDE SCHATTEN
Van die Piranesi bezit onze centrale bibliotheek dus 960 prenten. De collectie van
de vakgroep Architectuur en Stedenbouw telt daarnaast, zij het met overlappingen, nog 120 exemplaren. Indrukwekkende aantallen op een totaal oeuvre van

1028 verschillende etsen. Maar buiten de
centrale bibliotheek waren weinigen zich
tot nu toe bewust van de aanwezigheid van
die collectie. “De grote ontdekking voor mij
echter”, verklaart Prof. dr. Dirk De Meyer
van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, “waren niet zozeer de Piranesi’s,
maar de rijkdom van de 17e- en 18e-eeuwse
collecties die we gebruikten om Piranesi intellectueel en artistiek te kaderen. Ik dacht
veel meer bruiklenen te moeten doen, maar
bijna alles wat we nodig hadden zat in de
Gentse universiteitsbibliotheek.” De digitalisering van de collecties biedt ook tal van
mogelijkheden die zelfs een nieuw licht op
Piranesi kunnen werpen. De Meyer: “Piranesi publiceerde in 1743 zijn eerste platenwww.schamper.be
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bundel bij de broers Pagliarini in Rome. Ik
typte gewoon de naam ‘Pagliarini’ in de elektronische catalogus in en toen bleek dat in
de collectie een ander schitterend werk zit
dat over Romeinse constructietechnieken
gaat en ook in 1743 bij de broers Pagliarini
is uitgegeven. Dat is een fantastische vondst
die je vroeger niet had kunnen doen omdat
in het oude steekkaartensysteem niets op
uitgever werd gecatalogiseerd. Nu komen er
waardevolle werken naar boven die een slapend bestaan hadden en ontdekken we de
enorme schat die in de boekentoren zit.”

MUSEALE MANIFESTATIES
De collectie 17e-en 18e-eeuwse prenten
leverde de basis voor de tentoonstelling rond
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Piranesi die nog tot 18 januari in het MSK
loopt. “Het is onmogelijk om alles te tonen,
want 960 platen van Piranesi, dat overleeft
niemand”, verklaart De Meyer, “en bovendien
kunnen we veel platen niet tonen omdat ze
gebundeld zijn in boeken. Meestal kunnen
we dus maar één pagina openleggen. Door
dubbels en door boeken in bruikleen van de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel en van
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen kunnen we uit één volume meerdere platen tonen.” In totaal worden
er 295 stukken in het MSK tentoongesteld.
140 etsen zijn van Piranesi zelf en de overige
werken moeten Piranesi kaderen in een bredere intellectuele en artistieke context. Door
die bredere context toe te lichten, probeert

de tentoonstelling, die in samenwerking met
de vakgroep Architectuur en Stedenbouw
werd opgezet, het heersende (romantische)
beeld van Piranesi als uitzonderlijk kunstenaar te corrigeren. Bovendien heeft men via
de tentoongestelde werken, waaronder de
fameuze Carceri, getracht om ook de continuïteit binnen Piranesi’s eigen oeuvre te benadrukken.
Of er nog dergelijke plannen zijn om de
collecties van de Boekentoren te ontginnen?
“Zeker,” verduidelijkt De Meyer, “de rijkdom
van de 17e- en 18e-eeuwse collecties heeft
mij verbaasd en er zit nog veel in waar ik met
enkele thesisstudenten graag zou op gaan
werken.” Een rijkdom die nog helemaal moet
worden ontgonnen, dus. ¶
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CLEMENT PEERENS
ROCKT EN VLOEKT
Was het nu om mee
te doen aan de recordpoging Ad Fundum of om gewoon
te genieten van de
muziek, aan gezelligheid en sfeer was er
alvast geen tekort op
de Student Kick-Off.
Marjolein Roelandt, Ine De Jonge

Dat je vanaf 14 uur al moest worstelen
om een plekje op het Sint-Pietersplein te
bemachtigen om een glimp op te vangen
van Get Ready! is niet toevallig. Zelfs al
waren we nooit grote fan, toch werden we
licht nostalgisch bij het horen van liedjes
als Marjolijn, Vuur en Diep. Wie herinnert
zich de gekte rond de knappe kerels met
hun zwoele dansjes en simplistische liedjes
niet?

BACK TO BASICS, MÉT DILDO?
De jongens vonden het alvast zeer fijn
om zich voor een vol plein te mogen uitleven. “We hebben erg genoten op het podium, het was erg fijn om voor zo’n dankbaar
publiek te spelen. Tien jaar geleden was dat
wel anders. Maar in het volk zaten er vast
wel studenten die vroeger fan waren van
ons, en het was een plezier om weer voor
hen te spelen.”
Dat Jimmy en Koentje nu worden bijgestaan door twee nieuwe, ietwat jongere adonissen zorgt ervoor dat er een nieuwe wind
door Get Ready! blaast. “Doordat ze in een
reeds bestaande formatie komen, werken ze
echt als een extra energiestoot op het podium. Nu staan we ook meer open om nieuwe
dingen te proberen.” “Goh, in feite zijn ze gescreend puur op hun uiterlijk”, lacht Koen.
“De enige voorwaarden waren dat ze geen
rimpeltjes móchten hebben, en witte tanden móesten hebben.”
Kenny en Tom waren wel bang dat de
fans hen zouden zien als vervangers, wat
niet meteen de bedoeling is. “Maar het
publiek is erg aardig, ze stellen ons enorm
op ons gemak.” Kenny moet er zelfs wat
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van blozen. “Ja, nu we terug met vier zijn,
voelt het terug aan als een geheel. We zijn
één, back to basics, vandaar ook de slogan”,
voegt Jimmy eraan toe.
En wat houdt de toekomst in voor Get
Ready? “We komen sowieso met nieuw
werk. We hebben ook al wat optredens gepland, waaronder dit weekend weer een
paar. Gewoon doorgaan is het plan. Maar
eenmaal er geen interesse meer zou zijn, als
er geen volk meer zou komen of er geen ambiance meer zou zijn, stoppen we ermee”,
zegt Koen plots heel erg serieus. “Als het
niet lukt, geven we de fakkel door aan Tom
en Kenny, dan mogen zij op zoek gaan naar
nieuwe leden voor Get Ready!”
Zal er trouwens weer merchandise verschijnen? “Jaja, we hebben grootse plannen
voor een Get Ready! dildo. Die zou dan verschillende trilfuncties hebben. De vierde en
hardste stand is dan den Jimmy. Of dan kunnen de meisjes zeggen ‘We gaan vandaag
eens een Tommeke doen’.”

PUBERLIJKE PRETENTIE
Nadat de jongens van Get Ready! hun
beste kanten toonden voor de Schamperfotoshoot, hoorden we door de open deur
de zanger van Freaky Age een nummer van
The Enemy zingen. Tijd dus om hen even
aan de tand te gaan voelen. Op de vraag of
de jongens nerveus waren om voor een ouder publiek te spelen, keken ze ons quasi
verontwaardigd aan. “Wij spelen toch altijd
voor een ouder publiek?” zegt zanger Lenny
Crabbe van onder zijn vissershoedje. “En
daarbij, dat doet er toch niet toe? Het plein
staat helemaal vol, en we kijken er naar uit
om voor de studenten te spelen.”
Bij de vraag wat de mannen vinden van
de overdrive aan opkomende gitaarbandjes
van Groot- Brittannië, zegt Dete droogjes
dat “hij da wel graag hoort zenne”. Maar inderdaad, ze moeten toegeven dat het er te
veel worden. Enkel The Cribs, Dirty Pretty
Things en The Enemy worden aanvaard.
Zo ontstaat er even een discussie tussen
een bepaald redactielid en de heren met als
conclusie dat er ook wel veel goeie dingen
zitten tussen die Britse bandjes, maar dat
velen onder hen onterecht tot revelatie worden gebombardeerd als ze slechts één hitje
hebben. En dat Adam Green een “ongelooflijk coole ket is”.

Lenny zelf is gestopt met school, maar
vindt niet dat dat veel risico inhoudt. Muziek is het enige wat hij zichzelf ziet doen.
“Met muziek bezig zijn is inderdaad een risico, en ik weet dat het van de een op de andere dag gedaan kan zijn, maar ik zie mezelf
echt niets anders doen.” Op de vraag of hij er
zo zeker van is dat hij zal slagen in zijn opzet, trekt hij zijn wenkbrauwen op. “Waarom zou het zo vlug gedaan zijn? Daar moet
je gewoon niet te veel over nadenken. En als
het me nu niet zou lukken, dan kan ik nog
steeds films maken of boeken schrijven.”
Jaja, the sky is the limit voor Freaky Age.
De nieuwe muzikantenopleiding in Hasselt vinden de mannen ook maar niets.
“Mensen die er lessen geven zijn zelf gefrustreerde muzikanten die het nooit gemaakt
hebben”, gniffelt Dete. “Je kan misschien
wel denken dat zoiets het beste is, maar je
moet dat zelf uitzoeken. Als je er niet door
bent gebeten, haal je het niet. Zoiets kan je
gewoon niet aanleren.” “Ik vind het arrogant
dat iemand zo’n instelling opricht”, snuift
Lenny terwijl hij meermaals de as van zijn
sigaret wegtikt. “Als je aan Nirvana of Jimi
Hendrix zou vragen of ze naar de muziekschool zijn geweest, geven ze je een djoef op
je muil.” Misschien is een goeie djoef echter
net wat deze jongemannen nodig hebben
om hun hubris te doorprikken. Qua gitaarspel staan ze nog lang niet op het niveau van
Jimmy Hendrix en het is twijfelachtig of ze
ooit de cultstatus van Cobain zullen evenaren.

TALENT IN ‘T DIALECT
Flip Kowlier werd met wat meer enthousiasme ontvangen. De West-Vlaamse
singer-songwriter pakte heel het plein in
met sympathieke nummers als Min Moaten
en In De Fik. Toen Kowlier vroeg waar de
West-Vlamingen zaten steeg een luidkeelse,
gezamenlijke kreet uit van het publiek. De
Oost-Vlamingen onder ons voelden zich alvast wat geïntimideerd door het overweldigend geluid. Wist je trouwens dat Gent in de
volgende uitgave van de Dikke Van Dale bij
de H zal staan?
De comeback van het Antwerpse Clement Peerens Explosition zal de muziekgeschiedenis ingaan als één van de
belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar,
en mensen kwamen dan ook van heinde en
verre om de Belgische klassegroep in al hun
glorie te aanschouwen. Met hits als het autobiografische Dikke Lu en het 15 minuten
durende fantastische There is Only One Sylvain kregen ze het hele plein mee.
Wat elke fan zich natuurlijk afvraagt, is
www.schamper.be
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wat er gebeurd is met vettige Swa. “De Swa
is opgepakt omdat hij door het oranje licht
is gereden in Thailand met al die kinderen
waarmee je seks kan hebben, en zit dus in
den bak. Hij heeft een kaartje geschreven dat

het beter zo is, want hij wou al lang kinderen”, vertelt vervanger Dave Depeuter.
En lukt het een beetje met de nieuwe bezetting? Sylvain: “Ewel, ik heb dus de Clement opgebeld om iets te vragen over de

bezetting, om het nummer van Adolf Hitler
te vragen. Ik had gehoord dat dat een van
beste bezetters was. Maar Clement heeft me
uitgelachen.”
Nog iets dat Clement niet echt apprecieert
in Sylvain, zijn de Jimi Hendrix–moves die hij
te vaak uit de kast haalt. Maar wanneer hij
de keuze moet maken tussen Michael Jackson, Clement Peerens en Jimi Hendrix zelf,
klinkt het zonder twijfel “Michael Jackson is
een janet en een zaag, Jimi is good but dead,
maar Clement Peerens is the master.”
Toen Sylvain op zijn knieën viel om zijn
frontman te vereren, zei de Clement dan ook
streng “Neeje, ‘t is derover. Maar ’t is moeilijk
om goed personeel te vinden tegenwoordig.”
Ach, zolang de vrouwen het leuk vinden… En
de wives is waar het om draait voor Sylvain.
“Screaming is very good. Clement Peerens
has always preferred womens. But we likes
mostlys screaming wives, but no old wives.”
En wat zouden de mannen doen als ze in een
homobar terechtkomen? “Dance. We dancing. And we never go to bar with all mens.
We’re on tour now, and we play for a lot of
peoples, but especially for the wives. Never
for mens. It’s no problem. Understands it,
you?”
Nog wat verdwaasd na het interview met
Clement Peerens Explosition namen we afscheid van het artiestendorp en zakten af
naar het plein om te kijken hoe springkonijn
Peter Van de Veire het er vanaf bracht met
zijn Love Show. “Anderen hebben een dwarsfluit of gitaar als ze op het podium staan, ik
heb enkel mijn ego”, zegt Van de Veire zonder verpinken. Slagkracht genoeg, dus.
Na de dj-set van Seba Loop zakten velen
nog af naar de Afterparty in de Vooruit. Samen met Shameboy maakten we er nog een
heerlijk decadent feestje van, waardoor we
de volgende dag met zakken onder de ogen
in de les van 8u30 zaten. Hoe heerlijk is het
studentenleven toch… ¶

WEDSTRIJD GET
READY!

There is Only One Sylvain. Foto door Joost.

www.schamper.be

IDJ Wij hebben zes gesigneerde persfoto’s van Get Ready! Wil jij kans maken op
één van deze exclusieve collector’s items,
vertel ons dan waar jij precies was toen je
hoorde dat de jongens homo waren. Stuur
je fantastisch verhaal door naar schamper@
schamper.ugent.be en win je eigen foto om
in te kaderen, boven je bedje te hangen en
nostalgisch te zuchten. ¶
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liegende reporter
KINDEREN VOOR HITLER (DEEL 1)
HOE SCHAMPER HET NSV NIET LANGER ZAL VISEREN

Willem Wybo

September 1939, Polen. In ’t licht van de
opkomende zon, zong een vogeltje zijn lied.
Een jong boerenmeisje hoorde het, en werd
er vrolijk van. Met twee emmers huppelde
ze naar een wei, dromend van een zee van
verse melk. Doch van melken kwam niet
veel in huis, want de landelijke rust werd er
verstoord door ’t donderen der bommen en
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’t gieren der granaten. Eén van die granaten
trof het hoofd van Ariël Lemkin, de eerste
Jood die stierf in de Tweede Wereldoorlog.
Met een luide knal spatte het uiteen.
September 2008, Gent. In ’t licht van de
ondergaande zon zong een vogeltje zijn lied.
Een jong meisje hoorde het, en glimlachte
vredig. Met een verse Schamper huppelde ze
naar een parkje. Doch van lezen kwam niet

veel in huis, want de gebruikelijke rust werd
er verstoord door ’t donderen der drums en
’t gieren der gitaren. Een schamperredacteur
stapte richting het gebouw waar de muziek
vandaan kwam. Hij was vrolijk, want hij
kwam in vrede. Zojuist had de Schamperredactie besloten het NSV niet langer te viseren. Arno D’hooge was daar blij om. Hij zat
in dat gebouw.
Er was een feestje aan de gang, met onder andere de Nederlandse metalband Brigade-M. “Voorstanders van de multicultuur
eindigen tegen de muur,” zong de zanger.
“Tadadadaaa,” deed de gitarist, daarbij zijn
gitaar vasthoudend als zou hij ze zelf afschieten, die voorstanders. En de drummer
en de bassist deden ook wat. Zo gaat dat bij
metal. De mensen binnen schudden heftig
met hun hoofd. Er waren jongens met bottines aan. Ze dansten wild en zongen met
de zanger mee. Er was een meisje met een
sjaaltje aan. Op het sjaaltje stonden SS-logo’s
en doodskoppen. Ze wond zich om een jongen die — hoewel hij kaal was en een tatoeage had (van een machtig mooie adelaar)
— van versieren wist wat daarvan te weten
valt. Met zijn blauwe ogen kon hij spreken,
en dat deed hij tegen haar. Ze fluisterden,
die ogen, en ze zongen en ze schreeuwden
passie uit. Ze ontvoerden haar, die ogen,
naar een droomwereld van weidse bossen,
bloemenweiden, sterrenhemels en genot. Ze
troostten haar, die ogen, dat de wereld beter
worden zou, een betere plaats om in te wonen voor mensen zoals haar, zo zonder negers, holebi’s en joden. En de broze liefdesfee
keek toe. Ze was gelukkig, want ze wist dat
ze gezaaid had. Arno D’hooge zag dat ook.
Hij was minder blij, want diezelfde liefdesfee
was hem alweer vergeten.
Zodoende zat hij geheel alleen te drinken
bij de bar. En zodoende werd hij dronken.
En zodoende zei hij dingen die hij echt niet
zeggen mocht tegen de schamperredacteur,
wilde hij nog een kans maken om zijn clubje
binnen te loodsen in het PFK. En de schamperredacteur tekende ze allemaal ijverig op,
die dingen, en zal ze met geestdrift en veel
leedvermaak in de volgende editie neerpennen, doorspekt met vettige details over wat
het koppeltje nog deed die avond. ¶
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JEAN-PIERRE VAN ROSSEM NEEMT
SCHAMPER ONDER HANDEN
RT “Hij kwam binnen in een wolk van zwavel en Zimbabwaanse dollars,” aldus Hendrik
Jimmies, eindredacteur bij ons magazine.
“Ik had al drie dagen niet gegeten en was
aan het trippen op de Grateful Dead, dus dat
kan een hallucinatie geweest zijn. Maar de
afdruk van die zegelring op mijn hoornvlies,
zit er wel nog steeds.”
Van Rossems passage was vluchtig, maar
hij liet wel een vel perkament achter, in de
muur gepriemd met een geparfumeerde
dolk. Het perkament was op het eerste zicht
volgekrabbeld met erotische haiku’s, maar
bleek bij een tweede lezing ook een duide-

lijke eis te bevatten: Jean-Pierre Van Rossem
zou de volgende Schamper samenstellen.
Hoofdredacteur Dobbelaere, die net een ontwenningskuur achter de rug heeft na twintig
jaar geheelonthouding, voelde zich te belabberd om Van Rossem te trotseren, en gaf
hem carte blanche.
De nieuwe Schamper wordt in onyx gebeiteld en afgezoomd met een lijst van bladgoud en stukjes van Van Rossems afgestorven hand. Een foto van zijn buikgevoel siert
de cover. En binnenin treft elke lezer een
libertijns manifest en zelfmoordkit voor royalisten aan. Als klap op de vuurpijl verloot

Jean-Pierre vijf Ferrari’s en een eiland in de
Atlantische oceaan. Toen we hem vroegen
hoe hij dat allemaal zou betalen, antwoordde Van Rossem fijntjes dat hij in zijn holle
kies nog een microfilm met het script voor
een nieuwe kinderserie zitten heeft. “Iets
met Brigitta Callens als klokkenluidster van
de tabaksindustrie, de Bende van Nijvel en
de Boccaccio. Daarmee ga ik miljarden uit
de zakken van bourgeois koters slaan.” ¶

GHENT BIO-ENERGY VALLEY KRIJGT
KOREAANSE SPIN-OFF
brandstoffen. Er zal op jaarbasis 15 miljoen
euro in een Koreaanse spin-off gepompt
worden. De productie zou deze winter al van
start kunnen gaan.
Centraal in dit succes zou het nieuwe
procedé staan dat UGent’er Wim Soetaert
ontwikkelde om op basis van rijstkorrels
bio-ethanol te winnen. Er zal nauw samengewerkt worden met een team van het Seoul
Higher Institute of Technology onder leiding

van professor Wang-Snee Wang. Gents burgemeester Daniël Termont zei in een eerste
reactie fier te zijn dat de Gentse brains wereldwijd hun naam maken. Ook Jo Lernout,
CEO van Ghent Bio-Energy Valley, reageerde
uitgelaten: “Onze kwartaalcijfers kondigen
zich aan als een zegebulletin.” Bij de opening
van de beurzen werd alvast euforisch gereageerd. ¶

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
JV In feite is dit een regelrechte
schijtrubriek en daar wens ik over uit te
weiden. De sujetten die hier geciteerd
worden hebben doorgaans erg hard hun
best gedaan om hun forumnaam nog
eens in Schamper te zien verschijnen,
terwijl anderen zich dan weer diep in
hun tere zieltje geraakt voelen en vervaarlijk blaffen over de ‘schending van
hun privacy’. Een schitterend voorbeeld
van het eerste geval is Praetorian, een
stuk verdriet uit de Geschiedenis dat de
wanhoop stilaan nabij is: “la lune staat
in Schamper, ik word niet meer vermeld
:’(” Voilà, weer een artikel om boven je
bed te hangen, Jelle Versieren. Dat ik je
nu niet meer hoor.
Lap, heb ik daar zonet ‘s mans echte,
volledige naam gebruikt? Dat zal me
gewis weer een hoop miserie opleveren, want zoals ik al zei wordt er met de
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persoonlijke levenssfeer van de forumgebruiker al lang niet meer gelachen.
Zo kreeg de Liegende Reporter onlangs
post. Een kregelige Nic_vanlamoen (dit
is een schuilnaam!) voelde zich geviseerd
en schreef bars: “Ik weet niet exact wat
uw bedoeling was door dit artikel te
schrijven, maar ofwel scheelt er iets met
uw interpretatievermogen ofwel heeft
u lak aan respect want u heeft immers
privacyschending gepleegd door mijn
naam volledig te vernoemen. Ik hoop
dat u twee, nee, zelfs drie keer nadenkt
vooraleer u nog een artikel schrijft in
de toekomst.” Beste Nic, u heeft gepost
op een publiek forum. De naam die vermeld werd in Schamper was uw schermnaam (Nic_vanlamoen, let op die underscore!). Had u nu nog Bleiterke_14 of
freaky_kankerhoer69 als schermnaam
genomen, en had ik dan uw echte naam

vermeld, dan was uw grief misschien een
béétje gegrond. Daar heb ik maar liefst
vijf keer over nagedacht.
Terug naar de orde van de dag: rare
kwasten op fora. Nieuw in deze categorie is JF, een burgie die zich als een eenmansplaag over het forum van de VTK
verspreidt. Met 8.363 postings op zijn
palmares oogst JF waarschijnlijk niets
dan bewondering en afgunst onder medestudenten. Enkele berichten van JF:
“Ik ga eens wandelen om te kalmeren. Ik
hoop een neger tegen te komen die mij
wil beroven. Negerke … Negerke … NEGERKE STEK STEK.” Gelukkig is JF niet
altijd haatdragend. Hij kan zelfs vriendelijk uit de hoek komen: “Zullen we samen
nog een beetje gaan wandelen in Gent?
Ik zal u beschermen tegen de vuile negers.” Burgies, doe er wat aan. ¶
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HET VOLK

BB Elders in onze kolommen kon u het
succesverhaal van Ghent Bio-Energy Valley
lezen. Deze nieuwe parel aan de kroon van
de Vlaamse kenniseconomie is een wereldspeler op de markt van de biobrandstoffen,
die van uur tot uur evolueert. Net voor de
deadline werd aan onze redactie bericht dat
Ghent Bio-Energy Valley nu ook voet aan wal
krijgt in het Aziatische continent, ’s werelds
grootste groeimarkt op het gebied van bio-
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