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KEUZE VAN DE REDACTIE

KORT
LN, SL Al was Bartje DK een fatsoenlijke
jongen, ook hij werd wel eens stil en lichtjes opgewonden van een mooi en ongerept
vrouwelijk lijf. Maar zoals zovelen in zijn
studentenkring had hij niet de looks noch de
sociale vaardigheden meegekregen om zijn
fantasieën werkelijkheid te laten worden. Na
een goede tip van een trouwe studiemaat,
belandde hij reeds voor de tweede keer op
dé site voor brave maar wanhopige jongelui,
op zoek naar een goede Slavische huisvrouw.
Hij was vastberaden om het deze keer langer
vol te houden dan louter een verlegen ‘hallo’.
Met zijn nieuw bedachte nickname kon het
niet mis gaan. Bartje had al snel een privégesprek met Tipsy Tatjana lopende.
>> Tipsy Tatjana: Hallo there, BartjuhBraveheart … How are you?
Bartje typte met trillende vingertjes:
>> BartjuhBraveheart: I am really fine.
I have just learned how to write a CV on the
feedbacksessie CV schrijven in the Jozef
Plateaustraat 22. It is really cool.
>> Tipsy Tatjana: WAUUW!! :-D Who
teached you this?
>> BartjuhBraveheart: Euhm. LOL. The
VTK of course!
>> Tipsy Tatjana: Ohh. Who is this VTK? Is
she your special lady?
>> BartjuhBraveheart: Hihi. OOLOL!! :-p
>> Tipsy Tatjana: BartjuhBraveheart, can I
ask you something?
>> BartjuhBraveheart: You can ask me everything, but please call me Bartjuh ;-)
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Ook Herwig Van Hove bezichtigde deze week het Monovolume in zijn persoonlijke
vloot UFO's. Foto door LR en JV.
>> Tipsy Tatjana: What kind of man are
you? Are you big and strong? Do you have six
pack?
>> BartjuhBraveheart: Not jet. But I am
training really hard for it. But in the future I
will earn lots of money!
>> Tipsy Tatjana: Ohh rrrrrrr ;-D That’s the
man I am really looking for.
>> BartjuhBraveheart: And what kind
of women are you, Tatjana? Are you like the
sleeping beauty of Tsjaikovski that the Slavia is going to watch on 23 oktober?
>> Tipsy Tatjana: How did you know my
name was Tatjana? :-o You are sooo smart
boy. I like!! :-D I am really pretty. My friend say
that I look like grils in Hawaii.

>> BartjuhBraveheart: Oh you mean Girls
in Hawaii. Does that mean that you are coming to Vooruit on 29 oktober?
>> Tipsy Tatjana: You want me to come to
Belguim? Yes I want!!!!!!!! :-)))))!!
>> BartjuhBraveheart: Maybe later. I still
have to practice a little. But I am planning
this on de Nacht der Wetenschappen on 23
oktober. There will be girls of Chemica and
GBK. Jihaa! :-D
>> Tipsy Tatjana: I will be looking forward
to seeing you soon, my baby! ;-@
>> BartjuhBraveheart: The time will come
soon, beautiful Tatjana! We will meet again …
;-D ¶
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UNIEF
In deze Schamper een overzichtsartikel van de bezetting van de Blandijn
(p. 8), daarnaast nog een interview
met stuvers Charles en Bert (p. 12).

WETENSCHAP
Een reportage over het Cytokine
Receptor Lab (p. 16) en besprekingen
van enkele recente boeken (p. 18).
Verder een interview over de LHC die
even stilligt (p. 22).

CULTUUR
Op cultureel vlak brengt Schamper
je ditmaal een interview met Arnon
Grunberg (p. 24), een reportage over
het ﬁlmfestival (p. 26) en alles over
couchsurﬁng (p. 28)!

SATIRE
Het vervolg van vorige week en meer
zever, zoals gewoonlijk op de laatste
twee pagina's van Schamper, het blad
van papier (p. 30).

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: Frederik Neirynck, Bert Dobbelaere,
Hannah Demol
Redactie: Bert 'Mens-erger-je-niet' Dobbelaere, Hannah 'Hartenjagen' Demol, Bregt 'Sjoelbakken' Saenen,
Ruben 'Valkuil' De Winne (chef Verdeling), Simon
'Strippoker' Leenknegt (chef Cultuur), Jonas 'Risk'
Vandroemme, Ine 'Ezeltje Strekje' De Jonge, Margot
'Dokter Bibber' Van Cauwenberge, Willem 'Wiezen'
Wybo (chef Satire), David 'Rummikub' De Pue (chef
Wetenschap), Marjolein 'Mahjong' Roelandt, Nicolas
'Vier-op-een-' Rennuy, Hans 'Halhje' Demeyer, Nils
'Wie is het?' Wandels, Lise 'Twister' Beirinckx, Pieter 'Pong' Van Nuffel, Bart 'Bob-it EXtreme' Bruneel,
Gert 'Levensweg' Boel, Bram 'Belletje-trek' Bombeek,
Heleen 'Hotel' Debeuckelaere, Joost 'Muizenval' Vanderdeelen, Katrien 'Krokodil met Kiespijn' Debal,
Laurens 'Partner Link' Lavrysen, Liesa 'Cluedo (Harry
Potter versie)' Carton, Manuel 'Lach je Rijk' Claeys Bouuaert, Rini 'UNO' Vyncke, Roeland 'Tikkertje'
Termote, Tineke 'Triangle' Bracke, Guillaume 'Ganzenbord' Maebe, Stijn 'Stratego' Debrouwere, Laure
'Droomtelefoon' Nuytemans, Katrien 'Dammen' Depecker, Kirsten 'Kruiwagentje' Noben, Hanne 'Hippo
Hap' Lefèvre, Floor 'Yahtzee' Eelbode, Lise 'Mikado'
Eelbode, Jonas 'Onderuit' Fahy, Vicky 'Voetje-van-degrond' Coussens, Griet 'Jenga' Jacques
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere
Cartoons: Sander Vanderveeren
Fotograﬁe: Manuel Claeys Bouuaert, Andy Eeckhaut,
Joost Vanderdeelen, Pieter Morlion, Lode Rummens
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Charles en Bert: nog nooit zo openhartig als op p. 12.

EDITORIAAL

TEAM COMAC, WORLD POLICE
Bert Dobbelaere, hoofdredacteur

Tijdens de Blandijnblokkade (zie p. 8) van
dinsdag zeven oktober spraken we ook met
heel wat neutrale studenten. Zij moesten vaak
moeite doen om neutraal te blijven. Niet dat
hun politieke voorkeur door de gebeurtenissen zou veranderen richting rechts of links.
Integendeel: ze keken gewoon met steeds
meer walging naar zowel extreemlinks als
extreemrechts. De leugenachtigheid van Filip Dewinter, de agressie van de Voorposters,
die is ondertussen genoegzaam bekend, maar
dat ze die zo duidelijk voor het oog van verschillende camera’s zouden vertonen was onverwacht. Ook onverwacht was dat (extreem)
links zich zo erg zou laten kennen: niet alleen
baadde de ganse blokkade in een grimmige
sfeer, ook de morele zelfgenoegzaamheid van
het linkse kamp was stuitend.
Dat nauwelijks driehonderd studenten een
door de rector toegelaten debat fysiek boycotten, dat is een rechtstreekse aanfluiting van
de universitaire geest. Aan de unief, daar debatteer je over je meningsverschillen. Het feit
dat het tientallen jaren geleden was dat de
politie nog eens op een faculteit binnenviel, is
daarvan een mooie illustratie. Dat enkele linksen nu proberen om de agenda te zetten voor
alle andere studenten, is niet alleen bijzonder
gevaarlijk, het getuigt ook van een mateloze
arrogantie. Weinig bezetters staken dat die
avond onder stoelen of banken: “we moeten
de democratie redden van diegenen die haar
middelen willen gebruiken om haar onderuit
te halen” was een populair idee. Enkelen verbonden dat zelfs met de huidige financiële
crisis, die opnieuw het nazisme zou stimuleren, net zoals in de jaren ’30. Het ALS redt de
wereld van een nieuwe Hitler, enkel dokter Lecompte kan het nog zotter bedenken.
Laten we immers serieus blijven. Het debat
ging over Belgisch-Nederlandse samenwerking, op zich een weinig nazistisch onderwerp.

Daarnaast vond het plaats op de Blandijn, de
studenten daar zien écht wel in dat Dewinter
& Co geen adequaat antwoord hebben op de
problemen van onze maatschappij. En zelfs
indien ze dat niet zouden zien, dan is het absoluut niet aan verenigingen als COMAC en ALS
om de sprekers in kwestie monddood te maken. Zij zijn níet de enige ware maatstaf voor
democratie en vrijheid, zij zijn niet de world
police. Het komt hen niet toe om te beslissen
wie wel en wie niet in universitaire gebouwen
binnen mag, temeer daar hun ideologieën
ook niet vrij zijn van zonden. Welk precedent
schept hun actie bovendien? Mag het LVSV
nu ook activiteiten van COMAC blokkeren,
indien zij een communistische spreker uitnodigen? Is het oké indien CDS een atheïstische
activiteit van ‘t Zal Wel Gaan boycot?
Wat de linkse verenigingen tentoon spreidden was duidelijk censuur. En hoewel het
naïef is om de absolute vrijheid van meningsuiting voor te staan, blijft het een zeer kwetsbaar evenwicht, dat in dit geval duidelijk
verstoord werd. Twee van de noodzakelijke
voorwaarden voor het toepassen van censuur
zijn immers dat ze gesteund wordt door een
diverse en een voldoende grote meerderheid.
Driehonderd linkse kameraden op een kluit,
dat is géén diverse groep en dat is ook géén
grote meerderheid van de 30.000 studenten
aan onze UGent. Integendeel, een tiental verenigingen die elk dertig man mobiliseren: het
gaat eerder om een marginaal fenomeen.
Niet dat extreemrechts aan onze unief
groter is, trouwens. Zonder de eeuwige soap
waarin beiden elkaar constant de loef afsteken, zou geen student nog weten wie COMAC,
ALS of NSV eigenlijk zijn. Het voedt de idee
dat hun voornaamste bestaanswaarde juist
ligt in het bestrijden van de tegenpartij. Een
eeuwenoude patstelling waar weinig studenten nog wakker van liggen. ¶
SCHAMPER 467
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

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

COMMENTAAR?

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

SDB Studenten vandaag zijn pientere baasjes,
meneer. Steeds meer universiteiten bieden online
video’s aan van studiemateriaal en hoorcolleges,
en studenten over heel de wereld maken daar
dankbaar gebruik van door die video’s dubbel zo
snel af te spelen. De professoren spreken dan wel
allemaal met piepstemmetjes, maar het tempo is
tenminste niet zo verdomd gezapig. De Chronicle
of Higher Education stelde de vraag of professoren er goed aan zouden doen om sneller te doceren. Het verdict: “No, but their lectures should feature an orchestrated soundtrack, explosions, and
the requisite scantily clad student in need of extra
tutoring.” Mijn gedacht.
Voor wie dat alles toch te snel gaat, is een alternatief voorhanden: leerlingen kunnen deze
maand bij Maks! (de Klasse voor leerlingen) een
workshop paaldansen volgen. “Een goed alternatief voor de lessen LO op school,” zegt Maks!. Een
goed alternatief voor al die andersbegaafden die
tegen beter weten in unief overwegen.
De BBC bericht dat de kredietcrisis bankbedienden en vastgoedmakelaars dwingt zich te herscholen tot leerkracht. Daaraan hangt een lager
loon vast, maar volgens switchers ook een grotere
voldoening. Voor de leerkrachten dan, want ik kan
me niet voorstellen dat lessen van kantoorkakkers

veel enthousiasme opwekken bij leerlingen. En ‘t
is nu al zo’n ramp. De leerkrachten kunnen ook
altijd terecht in Gaza waar Yousef Ibrahim, de
Hamas-onderminister van Onderwijs, liet weten
dat leerkrachten die de voorbije maanden hebben
gestaakt het mogen afbollen. Dat moeten we hier
ook ‘ns uitproberen.
De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid wil
dat de volgende regeerperiode 10% meer wordt
geïnvesteerd in het hoger onderwijs, en dat 3%
van het bruto regionaal product naar onderzoek
gaat. Minister Frank Vandenbroucke ziet dat wel
zitten, maar Kris Peeters wat minder cuz’ Flanders be havin’ some monetary problems. Als meer
geld voor hoger onderwijs betekent dat er meer
en betere recepties aankomen, dan is Schamper
alleszins pro.
Om af te sluiten en alle humane wetenschappers een hart onder de riem te steken: “As you
sense all of the big theories are dying, you must
realize that you have no future.” Dat is de conclusie van een grad student die onlangs onderzocht
of postmodernisme, allerhande sociale constructies en psychoanalyse nog vaak aan bod komen in
wetenschappelijke tijdschriften. Blijkbaar valt dat
nogal tegen. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJVEN STUDENTENBLADEN VETO EN DWARS
FE Met wat zou u liever uw gat afvegen?
Met Veto of met Dwars? Of wordt u liever
niet met dergelijke vragen geconfronteerd?
Pas maar op, want het kan iedereen overkomen. Tijdens een voorstellingsrondje
op de Schamper redactievergadering bijvoorbeeld. Om in een soortgelijk geval een
grondige keuze te kunnen maken, bieden
wij u een kort overzicht van wat beide studentenbladen deze week te melden hebben. Over de absorptiecapaciteit kan u dan
later zelf nog oordelen.
Wat leeft er in de andere studentensteden? Dwars pakt uit met het eerste deel
van een grondige evaluatie van de Bologna
hervormingen. Bologna kampt namelijk
nog steeds met een aantal pijnpunten. Minister Frank Vandenbroucke is de eerste
die in de zaak zijn zegje mag komen doen
en dit doet hij met verve.
Ook professor Guy Van Camp krijgt het
woord, zei het in zijn geval over het hoe

4

SCHAMPER 467

en waarom van gehoorverlies (iets waar
ook in Gent na verloop van tijd de fervente
Overpoort- en andere fuifgangers mee geconfronteerd worden). Wat blijkt? Gehoorverlies hangt niet enkel samen met genetica en lawaai: ook roken en een te hoog
BMI kunnen je gehoor schade berokkenen.
Voor de rode wijn liefhebbers is er echter
goed nieuws: wie regelmatig (weliswaar gematigd) alcohol drinkt heeft minder kans
op gehoorverlies op oudere leeftijd. Waar is
mijn kurkentrekker?
Veto dan. Geen ‘scramble for Africa’ op
de faculteit Geneeskunde in Leuven. Stage
lopen in het zwarte continent blijkt niet te
lukken omdat de kans op HIV-besmetting
te groot zou zijn, evenals de kans op een
verkeersongeluk door de erbarmelijke toestand van de wegen. Gelukkig stelt maar
één professor zich de vraag of er in Afrika
wel voldoende materiaal beschikbaar is
om een kwaliteitsvolle stage te lopen.

De vraag naar kwaliteit brengt Veto ten
slotte bij de rectorsevaluatie: rector Marc
Vervenne is al vier jaar aan de macht en
een evaluatie dringt zich op. Maar studentenraad Loko is niet tevreden over de manier waarop dit zal gebeuren.Volgens Loko
is de groep die de rector moet beoordelen
te klein, waardoor één stem te zwaar kan
doorwegen. Een klein onderzoek van Veto
bracht trouwens aan het licht dat rector
Vervenne niet echt bekend is in het Leuvense. Slechts 40% van de Leuvense studenten herkende de rector als hen een foto
van de man voorgehouden werd. Tijd misschien om eens een studentikoze opening
van het academiejaar te organiseren?
Voor meer inhoud: lees de bladen. Wat
ons nu vooral interesseert is wat het wordt:
Veto of Dwars? Of toch maar liever Goedele? ¶
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student ? BASE ? uitgehongerd ?
overtuig een medestudent om in te tekenen op een BASE tariefplan met factuur
(voor 12 maanden) en krijg onmiddellijk 12 "Quick menu's" naar keuze
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ACADEMIEJAAR PLECHTIG ÉN STUDENTIKOOS OP
GANG GESCHOTEN
Met de plechtige en de
studentikoze opening
van het academiejaar,
werd tweemaal het
startschot van het nieuwe jaar gegeven in de
Aula. Schamper kon natuurlijk niet ontbreken.
Laurens Lavrysen

Tradities zijn er om in ere te houden. Zo
biedt de plechtige opening de rector jaar na
jaar de gelegenheid om zijn dode hermelijn
nog eens uit de kast te halen, wat af te stoffen en er zijn rechterschouder mee te draperen. In combinatie met het gekke potsje

en de warme toga, lijkt hij toch altijd een
beetje weggelopen uit Zweinstein. Ook voor
studentenvertegenwoordigers is dit hét moment om zich van hun beste vestimentaire
kant te tonen. Pronkend in keurige maatpakken bewijzen ze steevast dat ze zichzelf
toch eerder beschouwen als bestuurders van
deze universiteit, dan als gewone studenten.
Het bonte gezelschap wordt aangevuld met
leden van de academische staf, de meesten
in toga, en met enkele studenten die de weg
naar het plechtige gebeuren gevonden hebben. Eén ding hebben ze echter allen gemeen: de speeches kunnen voor geen van
hen snel genoeg voorbij zijn, iedereen wacht
al geeuwend op het sein om de receptie aan
te vatten. Want als er één iets echt traditioneel is, dan is het wel de oeverloze saaiheid
van het hele gebeuren. Op 1 oktober van dit
jaar, was het geenszins anders.

Foto door Hilde Christiaens
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SAMENWERKING EN
FIDEL CASTRO
Studentenvertegenwoordiger Thijs Verbeurgt beet de spits af. Hij wees er op dat
gelijkheid in het onderwijs niet mag betekenen dat er eenheidsworst geserveerd wordt,
er zou daarentegen meer aandacht besteed
moeten worden aan verscheidenheid. Zo
moet er niet alleen gekeken worden naar
de begeleiding van zwakke studenten, maar
moeten ook studenten met meer capaciteiten een aangepast curriculum kunnen bekomen. Hij stelde verder dat men misschien té
veel eist van het academisch personeel. Een
prof kan niet én lesgever, én onderzoeker, én
manager én communicator zijn, zonder dat
één van die taken in het gedrang komt. Verder eiste hij dat de universiteit een actievere
rol in het maatschappelijk debat speelt.
Rector Paul Van Cauwenberge benadrukte het belang van samenwerking binnen het Vlaamse universitaire landschap.
Door de samenwerking met de VUB verder
uit te bouwen, hoopt hij de Vlaamse aanwezigheid in Brussel ook op universitair vlak te
verankeren. Daarnaast reikte hij nogmaals
de hand naar de Universiteit Antwerpen.
Deze vraag naar versterkte samenwerking
is natuurlijk een reactie op het universitair
imperialisme van de KULeuven, die recent
aankondigde dat ze 21 campussen gespreid
over gans Vlaanderen onder haar vleugels
wil nemen. De rector waarschuwde dat een
dergelijke expansiedrang tot een nieuwe
verzuiling kan leiden, terwijl er juist meer
samenwerking tussen de verschillende associaties nodig is.
Het is alom bekend dat Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke bij Fidel
Castro in de leer is gegaan om episch lange
redevoeringen te leren schrijven. Ook op de
plechtige opening tartte hij het geduld van
menig toehoorder met z’n oratorische kunsten. De minister kon z’n ongeduld over de
trage uitbouw van de strategische alliantie
UGent-VUB moeilijk onder stoelen of banken steken. Hij benadrukte verder dat de
UGent niet bang mag zijn van de uitbreidingsplannen van de KULeuven. Hij wees
er daarom op dat men niet mag vervallen
in een Calimero-complex (“zij zijn groot en
www.schamper.be
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ik is klein, en dat is niet eerlijk”), de UGent
moet juist uitgaan van haar eigen kwaliteiten.

STUDENTIKOOS IN DE ROOS
Voor het vierde jaar op rij organiseerde
de UGent naast de plechtige ook een studentikoze opening, dit jaar op 9 oktober.
Ook deze voor een ietwat jonger publiek
bestemde viering werd opgefleurd met
een hele resem speeches. Zo wees FKvoorzitter Emmelien Werbrouck op de
onderlinge afhankelijkheid van Stad Gent,
de universiteit en het studentenleven. Ze
benadrukte de nood aan een stevige sa-

menwerking, die werd beklonken met de
live ondertekening van het hernieuwde
doopdecreet door de rector, Schepen van
Onderwijs Ruddy Coddens en haarzelf.
Om het studentikoze karakter van deze
avond te benadrukken, mocht natuurlijk
ook de cantusklassieker Gaudeamus Igitur
niet ontbreken. De avond werd daarna met
een lach afgesloten door het Gentse cabaretduo Gino Sancti. Door de interactie
met het publiek, kregen ze de aanwezigen
moeiteloos op hun hand. Hoogtepunt was
het sneeuwballengevecht, waarbij de cabaretiers de zaal bekogelden met papieren
sneeuwballen en waarbij ze daarna natuurlijk zelf de volle laag kregen.
Met de plechtige en de studentikoze
opening gaf de rector tweemaal het startschot van het voor hem zo belangrijke
laatste jaar van z’n eerste ambtstermijn.
Of het universitaire korps hem een tweede
termijn van vier jaar gunt, lees je later dit
jaar nog in Schamper. Eén ding is zeker: hij
ziet er nog steeds fris als een konijn op de
plein uit, om het met de woorden van een
groot bondscoach te zeggen. Laat alvast
niemand er nog over twijfelen dat het academiejaar nu écht wel begonnen is. ¶

VLAANDEREN VOORTREKKER IN
SAMENWERKING MET INDIA
MR Op zes oktober gaf het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap van de UGent het officiële
startsein voor het langverwachte India
Platform, een aanspreekpunt dat de expertise over India aan de UGent moet
laten samenvloeien met verscheidene
universiteiten.
Opzet van dit alles is het brede spectrum aan samenwerkingen tussen Europa en India vlotter te laten verlopen
en dit zowel op vlak van wetenschap en
technologie als op vlak van politiek en
economie. Tot op vandaag worden deze
immers ernstig verstoord door cultuurverschillen en vooroordelen. “Dit zie
je heel duidelijk bij ondernemers,” zegt
Esther Bloch van het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap.
“Europeanen hebben in India het imago
conservatief en zelfs racistisch te zijn.”
Oorzaak van dit alles ligt volgens

www.schamper.be

Bloch in het Europees, en vooral Vlaams,
migrantenbeleid. Dit focust zich nog
steeds op (meestal) sociaal achtergestelde Turkse en Marokkaanse families.
“Het debat over de nood aan hooggeschoolde migranten en het belang van
economisch samenwerking met nieuwe
grootmachten als India komt nog maar
pas op gang. Er is daarom een groot gebrek aan kennis en publiek debat over
hoe wij de migranten van de toekomst
kunnen aantrekken.”
Hier krijgt het India Platform de kans
om zich op Vlaams — en vooral Europees — vlak te profileren. Het biedt immers de kans om onderzoek te verrichten naar omgaan met cultuurverschillen
tussen Europa en India en geeft Vlaanderen zo een voortrekkersrol in het definitief optimaliseren van de betrekkingen
met India. ¶

STUDENTE IN
WALENLAND
Vlamingen en Walen:
voelen beide partijen
zich nog wel Belg?
Rini Vyncke zoekt het
uit van binnen uit:
een half jaar lang studeert ze aan de Université de Liège.
RV Na anderhalve maand in Wallonië gehuisvest te zijn, drong zich toch de volgende
vraag op: hoe zit het nu echt met die veelbesproken vete tussen Vlamingen en Walen?
Het is inderdaad zo dat men hier heel fier
is op hun ‘Franse’ identiteit. Erasmussers
worden op de openingsdag verwelkomd
met “Bienvenue à la Communauté Française”, van la Belgique was er geen sprake. Toch
hoor ik ze in Gent nog niet meteen zeggen
“Welkom in de Vlaamse Gemeenschap”.
Verder hoorde ik enkel nog maar over ‘dé
splitsing’ praten in een Franse avondles vol
buitenlanders die geen flauw benul hadden
van hoe België nu eigenlijk echt in elkaar
zit.
Wat ik dan wel al ben tegengekomen zijn
twee oproepen tot unificatie. Verspreid over
de universiteit hangen er posters die je luidkeels vragen of je ook genoeg hebt van al dat
gezever over de schijnbare oppositie tussen
Vlaanderen en Wallonië. Zoja, nodigen ze
je uit voor een glas ergens in een Ierse pub.
Maar wat daar verder zou gebeuren blijft al
even vaag als de organiserende naam.
Daarnaast kreeg ik ook een krantje in
handen van een onofficiële partij die zich
de Union Nationale pour un Empire (UNE)
noemt. Het krantje, dat trouwens meer op
zo’n boekje lijkt dat je in schoolmissen voorgeschoteld kreeg, is nog wat knullig en langdradig, maar hun bedoeling is goed. Alleen
blijft de vraag of hun methode van hoogdravende retoriek ook enig succes zal hebben.
Zelf zeg ik enkel dit over de hele splitsingskwestie: heel veel blabla en weinig
aanzet tot boemboem. Waarom zou het ons
dan nog blijven interesseren? Ik zou waarschijnlijk verbaasder zijn als ze me er hier
wél mee om de oren zouden slaan. ¶
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NSV OOGST WEER STORM
LINKS FRONT HIELP DE WIND INZAAIEN
Dinsdag 7 oktober 1929.
De mondiale economie
staat aan de vooravond
van the Great Depression, fascisten en communisten gaan met elkaar
op de vuist in de straten
en mensen dansen de
foxtrot. Tachtig jaar later is enkel de dansstijl
veranderd.

Bram Bombeek

We hebben het niet geverifieerd in de archieven, maar het schijnt dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) al in
1929 wanhopig poogde erkend te worden in
het PFK, het konvent dat alle politiek en filosofisch geïnspireerde verenigingen van de
UGent herbergt. Een verklaring voor zoveel
hardnekkigheid is dat enkel erkende verenigingen zich mogen laven aan de universitaire subsidiestroom. Dat het NSV al zolang
uit de kring gesloten wordt, heeft veel te
maken met het feit dat de meeste PFK-leden
hen maar een aangebrand broederschap
vinden. Het NSV zou er racistische, vrouwonvriendelijke en homofobe standpunten
op na houden en die standpunten bovendien graag hardhandig kracht bijzetten.

Quod erat demonstrandum verwijst men
dan graag naar de vele partijkaders van het
Vlaams Belang met een NSV-verleden en
een historisch palmares van baldadigheden:
de erfzonden van de huidige generatie.
Vorig jaar waren er twee redenen om de
erkenningsaanvraag van het NSV af te keuren. Een formele reden, niet genoeg activiteiten georganiseerd, en een morele reden:
het NSV zou in haar acties de mensenrechten met de voeten treden. Vooral die tweede reden werd door het NSV aangegrepen
om de weigering ideologisch gemotiveerd
te noemen. In het schotschrift Schander
heette het dat het PFK “een marxistisch
en communistisch onderonsje is.” Het NSV
laat zich echter niet temmen (zolang de
leeuw kan klauwen, zolang een Vlaming

Foto's door Pieter Morlion

8
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leeft) en dus dienen ze ook dit jaar opnieuw
een aanvraag in. In de wandelgangen werd
gefluisterd dat het NSV-dossier ditmaal formeel in orde is, maar door de feiten van zeven oktober jongstleden krijgt het naar alle
waarschijnlijkheid nog een lijvige bijlage, die
hun zaak niet ten goede zal komen. Nu de
spreekwoordelijke kruitdampen weggetrokken zijn, doen we nog eens kort het relaas.

DE MOZART VAN VENLO?
Van een gebrekkig PR-inzicht kan je het
NSV alleszins niet betichten. Voor hun openingsdebat over Dietsland en de VlaamsNederlandse samenwerking was met veel
tamtam Geert Wilders, goeroe uit Holland,
aangekondigd. Rector Van Cauwenberghe
had daarop laten weten de politicus niet
welkom was omdat de unief zijn veiligheid
niet kon garanderen. Het NSV noemde dit
toen in kranten ‘een jammere zaak voor de
vrije meningsuiting’. Wilders was echter nooit van plan geweest om deel te
nemen aan de discussieavond, zo liet
zijn woordvoerder weten.
Bon, ook zonder Wilders had het
eerste NSV-debat ooit op een UGentcampus een “mooie” affiche met onder
andere Philip Dewinter en Jean-Marie
Dedecker als sprekers. Dat Dewinter
binnen de muren van Blandijn, dat
ongerepte progressieve bastion, als
een – euh – bruine lap op een stier
werkte, hoeft niet te verbazen. De
linkse verenigingen binnen het PFK
waren bovendien bezorgd dat hier
misschien wel eens een gevaarlijk precedent zou geschapen worden. Wat
was het volgende? Bijeenkomsten van
Blood&Honour binnen universiteitsmuren misschien? Reden genoeg voor
de linkse verenigingen om te mobiliseren en de debatavond “vreedzaam”
proberen te verijdelen.

DE SLAG OM DE
BLANDIJNBERG
Op zeven oktober, dag van het debat, werd de Blandijn dan ook vanaf
halfzes bezet door linkse studenten.
Ze verzegelden auditorium E met
kettingen en ook het tweede verdiep
werd met academische inboedel geblokkeerd. Rond zes uur slaagde het
NSV er dan toch in om de faculteit
Letteren&Wijsbegeerte via de zijingang binnen te komen en zich te
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verschansen in auditorium D op het gelijkvloers. Het zag er even naar uit dat het debat
effectief daar zou doorgaan, maar dat was
buiten de antifascistische avant-garde gerekend. Na een kort treffen vergrendelden ze
ook dit auditorium, waardoor het NSV – en
rond en rond en rond – opgesloten zat als een
leeuw in een kooi. Om de democratie van
het fascisme te vrijwaren, mocht voor sommige linkse activisten gerust de persvrijheid
geofferd worden. Zo mocht ook de Schamperploeg ondervinden toen ze werden geconfronteerd door enkele gemaskerde heethoofden die niet op de foto wilden staan.
Gelukkig kregen we geen slaag, maar enkel
de walm van Cara-pils in ons gezicht.
Van dan af was het wachten op hoofdact
Philip Dewinter, die om acht uur zijn opwachting zou maken. Hij had op voorhand
verklaard dat hij zeker zou proberen de
Blandijn te betreden, aangezien hij zich “niet

zou laten bedreigen door extreem-linkse intimidaties”. Het entourage van het Vlaams
Parlementslid zag er overigens weinig studentikoos uit: Voorposters met zwarte
bomberjacks en leren vechthandschoenen.
Volgens de politie was afgesproken dat Dewinter op een kalme en serene manier met
twee begeleiders en enkele politiemensen
“ter plekke zou nagaan of hem de toegang
tot de Blandijn nu al dan niet werd verleend”. Toen quasi meteen bleek dat dit niet
het geval zou zijn, stoof zijn stormtroep naar
voren en chargeerde op de linkse blokkade
in de trappenhal.
Ook onze rector kwam terecht tussen
de stampede van 40 rechtse schoeljes en
de linkse, “geweldloze” manifestanten. Hij
werd door geschiedenisprof Jan Dumoulyn ternauwernood in veiligheid gebracht.
Materieel bedroeg zijn schade een kapotte
bril en wat rugpijn. De psychische schade is

▶DIGITAAL PRINTEN

ZWART/WIT EN KLEUR TOT FORMAAT A1

▶INBINDEN (WIRE-O)
▶STEMPELS
▶CARTRIDGES
▶AGENDA’S 2008 - 2009
PROMOTIE ! klasseur = 1,50 euro
SINT-PIETERSPLEIN 52
9000 GENT
OPENINGSUREN MA - DO 9u - 18u
VRIJ 9u - 17u
ZA 10u - 15u
TEL 09/224 34 37
e-mail info@papierenco.be
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ling dat een debat leidt tot baldadigheden.
Geweld in het verleden kan een weigering in
de toekomst rechtvaardigen.”

DE VOORTZETTING MET
ANDERE MIDDELEN

moeilijker in te schatten: het verlies van zijn
geloof in de goedheid van de mens?
Duidelijk minder onder de indruk was de
opgetrommelde politiemacht. Na een enkele
waarschuwing werd het waterkanon ingezet
dat de Vlaams Belang-voorman en de antifacisten op een koud stortbad trakteerde.
In nat pak stak Dewinter dan nog een preek
af over de vrije meningsuiting en het linkse
fascisme. Met een bloedende trawant en een
vlag van het extreem-rechtse Nieuw-Solidaristisch Alternatief als rekwisieten.
De NSV’ers die ondertussen nog steeds
vastzaten, werden onder politietoezicht bevrijd en mochten buiten hun geestesgenoten
vervoegen. Wat de vrije meningsuiting in de
praktijk moest gaan betekenen, werd kort
daarna geïllustreerd toen een student “Fasco’s!” schreeuwde: hij moest het op een lopen
zetten voor een opgefokte horde herauten
van het vrije woord. Al bij al viel de schade
wel mee, enkel in de Blandijn zelf is een deur
gesneuveld. Tegen een uur of negen konden
de ramptoeristen eindelijk rustig op café.
PvC duizelde nog na toen hem door het
Nieuwsblad om een reactie werd gevraagd:
“Ik ben echt geschrokken van de heftige reacties. Ik had het onderschat. We konden het
ook niet weten: het is de eerste keer dat het
NSV een aanvraag doet voor een debat in de
universiteit en het was van 1971 geleden dat
de politie binnen de universiteitsgebouwen
is geweest. De rellen nopen wel tot maatregelen voor de toekomst. Het is niet de bedoe10
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Fysiek mocht de strijd dan al gestreden
zijn, ‘s anderendaags bekogelden de protagonisten elkaar al met juridische middelen.
Dewinter diende een klacht in voor slagen
en verwondingen tegen onbekenden. Jean
Marie Dedecker en Mark De Mesmaeker,
de debaters die geen Dikke Bertha hadden gespeeld met de Blandijnse bezetters, dienden
samen met Dewinter een tweede klacht in
wegens bedreigingen aan hun adres. Ook het
NSV zelf beloofde bij monde Arno D’hooghe
juridische stappen tegen de progressieve
verenigingen die het debat verhinderden. Of
de belofte zal worden hard gemaakt, moet
nog blijken. Vorig jaar bedreigde de babbelzieke D’hooghe ook Schamper naar aanleiding van onze verslaggeving over de NSVbetoging, maar wij wachten nog steeds op
een dagvaarding.
In het juridische strijdperk willen de
linkse kameraden ook al van geen wijken
weten: ze legden op hun beurt klacht neer
tegen Dewinter. ‘Tientallen studenten werden door deze heethoofden geslagen. Dit
doet ons besluiten klacht te zullen indienen
op basis van de medische attesten, foto’s, en
politieverklaringen die we verzamelden na
de actie’, staat te lezen in een opiniestuk van
één van initiatiefnemers, Tijs Hostyn.

Als er nog vuurwerk te verwachten valt in
deze zaak zal het echter binnen de organen
van de UGent zelf moeten gebeuren. In de
Sociale Raad bijvoorbeeld, die als “beroepsinstantie” voor het PFK fungeert en dus het
toetredingsdossier van het NSV op zijn bord
krijgt. Op de vergadering van 13 oktober
werd een beslissing verdaagd tot 24 oktober
omdat de weigering van het PFK niet voldoende gemotiveerd was. De vier PFK-leden
die niet behoren tot het linkse front hadden
in een Open Brief aan de rector harde sancties gevraagd: schorsingen en de uitsluiting
van recidivisten, zoals de Actief Linkse Studenten, die al eerder debatten hadden verhinderd. Als compromis kwam in de Sociale
Raad uit de bus dat een “onafhankelijke commissie” de gebeurtenissen van 7 oktober zal
onderzoeken. Conclusies worden verwacht
tegen het eind van het semester en dan zal
blijken of de harde kern van recidiverende
onruststokers beschut is door het breedte
van progressieve front. Eventuele sancties –
tegen individuele studenten of verenigingen
– zijn voor het eind van het academiejaar.
Soep die heet werd opgediend, maar als gazpacho zal opgelepeld worden.
Al bij al zijn beide kampen tevreden.
Links won de veldslag om de Blandijnberg,
Dewinter won de oorlog om de perceptie in
de nationale media. De strijd woedt ongenadig voort op the internets, maar de modale
student is er weer voor even vanaf. Tot een
volgende opstoot van manifestatiedrang. ¶
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BLOEDSERIEUS
DDP De VLK organiseert van 3 tot en
met 6 november haar jaarlijkse bloedinzamelactie Bloedserieus, in samenwerking met het Rode Kruis. De actie
is al aan haar zeventiende editie toe. De
bedoeling is de schamele bloedvoorraad
tijdig op te krikken, alsook de studenten
aan te moedigen om op regelmatige basis bloed te doneren.
Alle bloedgroepen zijn welkom, van
de universele O’s tot de egoïstische AB’s.
Vooraf word je wel gescreend op risicogedrag. Dit houdt in dat je een korte
enquête moet invullen waarin gepeild
wordt naar allerlei akkefietjes, zoals je
seksuele geaardheid en je gemiddelde
narcoticaconsumptie. Indien je over een
geschikt profiel beschikt, begint daarna
de eigenlijke bloedafname. Je hoeft er
geen schrik voor te hebben, het is zo ge-

beurd. Als je niet tegen de aanblik van
je rode levensvocht in een plastiekzakje
kan, hoef je enkel maar de blik af te wenden.
Rest nog de vraag waarom je zou deelnemen aan de actie. Uiteraard is het feit
dat je er een leven mee kan redden een
meer dan gegronde drijfveer, maar ook
voor mensen met een meer zelfzuchtige
levensvisie is de donatie geen verloren
moeite. Je wordt namelijk beloond met
een gratis toegangsticket voor de Bloedserieusfuif, die doorgaat op 6 november. Bovendien krijg je allerlei lekkers
toebedeeld, gaande van chocolade tot
het nieuwste nummer van Menzo. Meer
informatie over de precieze locaties en
data vind je op www.bloedserieus.ugent.
be. ¶

K&K AGENDA

× Poolavond, HILOK: Blandijn Snooker, 20u 24u

nal, 19u
× Vertelavond, OAK: Tashun, 19u

20/10
× Schachtenverkoop, VEK: Yucca, 19u - 5u
× Ouderavond, VGK: Blandijn, 19u - 23u
× Tafeltennis, KK: GUSB, 19u30 - 24u

23/10
× Tentoonstelling Art Nouveau, VGK: Design
Museum Gent, 13u - 17u

× Quiz, VTK: Ledebergplein, 20u - 24u

× Nacht der Wetenschappen, Chemica, GBK,
WiNA: Porter's House, Tequila, Rector, 21u 4u

29/10
× Zaalvoetbal, Slavia: GUSB, 20u - 21u
× Spelletjesavond, KMF: TBC, 21u - 24u

27/10
× Schaatsen, GBK: 't Genoegen, 20u - 3u

30/10
× Kroegentocht, GFK: De Salamander, 20u - 6u

× Halloweenclubavond, VPPK: Pi-Nuts, 22u
- 5u

× Clubavond, Geologica: Porter's House, 21u
- 24u

28/10
× Kaas- en Wijnavond, Filologica: Thermi-

31/10
× Bachelorweekend, KHK: Brugge

21/10
× Openingsfuif, Filologica: Vooruit, 22u - 5u
× Girls Night, Dentalia: Pi-Nuts, 20u - 24u
× Cocktailfeestje, VBK: Point Final, 20u - 6u
22/10
× Energiedag, VVN: Therminal, 15u30 - 22u30
× Start-to-run, VPPK: GUSB, 19u45 - 21u

'T ZAL WEL GAAN
Op 21 oktober spreekt prof. dr. M.S.R. Commers over zijn nieuwste boek, "Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Over vrijmetselaarsfilosofie en Mozart". Dit gaat door in
aud. D op de Blandijn om 20u. Op 5 november

(uitzonderlijk een woensdag!) komt prof.
dr. Braeckman spreken over darwinisme,
atheisme en zingeving om 19.30u in aud.
D in de Blandijn. Ook de goddeloze zieltjes
hebben immers soms een klopje op de schouder nodig, nietwaar? Als je denkt dat het enkel
proffen is dat de klok slaat bij 'tZal, dan heb je
het mis: voor de rest van het semester praten

we o.a. nog, zonder proffen, over anarcho-kapitalisme en porno! Zet alvast 2 december in
je agenda: "Porno in proza gedrenkt" in aud. E
van de Blandijn, daar vind je de kruisbestuiving
tussen pornografisch beeld en helemaal niet
pornografische teksten luidop gelezen. Wat dat
met een mens doet? Kom het zelf zien! ¶

JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER
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!

www.schamper.be
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EEN INTERVIEW MET BERRE EN CHARLES

"VERTEGENWOORDIGING SEXY MAKEN"
Bert Schelfhout en
Charles Van den Bossche overtuigden vorig
jaar meer studenten
dan gelijk wie, dat ze
de geschikte knapen
zijn om onze belangen
te behartigen en tegenwicht te bieden voor die
_ambetantzakken_ van
proffen. Wat zijn hun
plannen?
Stijn Debrouwere
Kan de studentenvertegenwoordiging beter?

Charles: Ja! Niet noodzakelijk op inhoudelijk vlak, maar eerder qua imago is er nog
veel werk aan de winkel. We willen studentenvertegenwoordiging terug sexy maken.
De kloof tussen studenten en studentenvertegenwoordigers moet echt een stuk kleiner
worden. Mensen moeten het gevoel hebben
dat ze bij ons terecht kunnen met hun problemen. Wie een probleem heeft, mag dat
gerust bij ons komen aankaarten, bij een
koffie of een pint. Ook tussen de vertegenwoordigers onderling moet er een hechte
band zijn: we willen als één blok stemmen
tegen de proffen en de administratie. De
impact die we hebben op het universitaire
beleid moet zo groot mogelijk zijn.
Bert: Alle verkozenen waarmee ik al gepraat heb zijn stuk voor stuk toffe gasten,
dus die samenwerking zal geen probleem
zijn. Het stoort mij niet dat er zoveel vertegenwoordigers politiek geïnspireerd zijn, in
tegendeel, dat geeft ze net een bijkomend
klankbord, een plaats waar ze feedback kunnen krijgen over hun ideeën en plannen.
En er zijn meer kandidaten nodig.

Charles: Inderdaad. Bij de volgende verkiezingen zullen eerstejaars zich alleszins
terug kandidaat kunnen stellen.
Bert: Ons grote doel is eigenlijk dat na
onze twee jaar de studentenvertegenwoordiging zichtbaarder is geworden — bijvoor12
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beeld via het Internationaal StudentenForum — en dat er een mooie groep van
tweehonderd, driehonderd man beslist: “Ja,
vertegenwoordiging, dat is een kans die ik
niet mag missen en daar wil ik me voor engageren.”

Wie een probleem heeft,
mag dat gerust bij ons
komen aankaarten, bij
een kofﬁe of een pint.
Studenten zien niet altijd waar we mee
bezig zijn, en het zal ook niet makkelijk
zijn daar verandering in te brengen. Zeker
in de faculteitsraden, waar de stuvers zeer
belangrijk werk doen zonder dat hun medestudenten daar van op de hoogte zijn of er
zich om bekommeren.
De kloof tussen de bedrijfswereld en de universiteit moet kleiner, Charles?

Charles: Op sommige faculteiten worden
laatstejaarsstudenten te vaak aan hun lot
overgelaten. Men kan daar iets aan veranderen door jobbeurzen aan te moedigen maar
ook door bijvoorbeeld de jobdienst van de
unief uit te breiden.
Studentenjobs zouden meer gericht moeten zijn op de opleiding die de desbetreffende student volgt. Er zou meer aandacht
moeten besteed worden aan zomerstages
die eventueel zouden kunnen meetellen
voor een bepaald aantal studiepunten.
In jullie programma stond ook dat de samen-

werking tussen de stuvers en de kringen beter
moest?

Bert: Dat klopt maar je mag dat niet
verkeerd interpreteren. De kringen zijn belangrijk voor ons — ik kom zelf uit Politeia
— maar ik wil me helemaal niet moeien
met hun werking. Als studentenvertegenwoordiger wil ik de kringen steunen zoveel
ik kan, maar daar zit niet noodzakelijk een
groots plan achter. Als een praesidium met
een probleem naar mij komt, dan weten ze
dat ik mijn best zal doen om tot een oplossing te komen.

Studentenjobs zouden gericht moeten zijn op de opleiding van de student.
Charles: Dat is de essentie van studentenvertegenwoordiging: dat je luistert naar
je medestudenten, en niet je eigen mening
opdringt zonder te kijken wat andere studenten daar over denken.
Sport was ook een belangrijk thema van jullie
campagne

Charles: We zouden graag een universitaire of zelfs interuniversitaire sportdag organiseren. Dossiers opvolgen en vergaderingen bijwonen is belangrijk, maar we zouden
graag na twee jaar ook iets tastbaars kunnen voorleggen. En volgens mij hebben studenten daar wel zin in. Denk maar aan de
Regatta vorig jaar. Gent is de mooiste stad
om in te vertoeven, en onze universiteit is
ook goed bezig, maar op vlak van sportaanbod schort er toch nog wat.

CHARLES NAAR DE VSA
SDB Vorig jaar was er tijdens de verkie-

zingen even ophef omdat Charles Van
den Bossche een deel van zijn mandaat
niet kan vervullen — tussen januari en
mei 2009 studeert Charles een semester
rechten in de Verenigde Staten. Het oorspronkelijke plan was dat Bert Schelfhout, nu voorzitter van de Sociale Raad,
de honneurs zou waarnemen in tussentijd. Dat bleek onmogelijk omdat een
plaatsvervanger definitief is en Charles

dus niet zou kunnen
terugkeren. In plaats daarvan zal Geert
Cleuren, een andere verkozene, de taken van Charles in het bestuurscollege
tijdelijk overnemen. In de Raad van Bestuur zullen de studenten het een viertal keer met een stem minder moeten
doen, maar Charles sterkt zich dat het
meeste belangrijke werk in de commissies gebeurt zonder dat er nadien in de
Raad een stemmenslag aan te pas moet
komen. ¶

www.schamper.be

UGENT

Bert: Het is niet de bedoeling dat zoiets
verplicht zou worden, hoor. We zien het eerder als een happening, een soort Kick-Off.
Een studentikoze gebeurtenis, met initiaties
en ook met een paar competities, waar ook
niet zo sportieve studenten kunnen rondlopen en van genieten.
Wat denken jullie van onze rector?

Bert: Sommige mensen vinden de rector
wat soft, maar hij heeft zijn eigen doelstellingen toch vrij goed verwezenlijkt. Hij wou
dat de universiteit dichter bij de student zou
staan, dat studenten trots konden zijn op
hun unief en dat ook voor de buitenwereld
zou blijken dat de UGent een goed merk is.
En met de toga’s, de Durf Denken campagne
en zijn communicatie naar de studenten toe
is hij daar dik in geslaagd.
We love UGent?

Bert: Dat is iets waar Charles en ik ons

ook sterk in kunnen vinden: de gemiddelde
studenten een beetje meer betrekken bij de
unief, warm krijgen voor de UGent. De toga’s bij het afstuderen passen perfect in dat
plaatje. Ook UGentMUN doet dat. Er gaan
daar elk jaar amper twintig of dertig studenten mee, maar die zijn allemaal ambassadeur
voor onze unief. Ze zetten onze universiteit
op de kaart. Ook het Internationaal StudentenForum doet dat, door mensen die anders
niet buiten hun faculteit komen, eens te laten kennismaken met een ander deel van de
universiteit.
Charles: Dat gaf ook de meeste voldoening
tijdens onze campagne vorig jaar: mensen
die niks afwisten van de vertegenwoordiging
uitleggen wat de vertegenwoordigers doen,
hoe studenten een impact kunnen hebben.
Het is belangrijk die mensen te winnen en
hun vertrouwen niet te schaden. Neem nu
de zitpenningen die vorig jaar voorgesteld

werden als vergoeding voor stuvers die naar
vergaderingen komen — dat zou een heel negatief beeld scheppen over vertegenwoordiging. Niemand zou nog geloven dat het gaat
over engagement en vrijwillig werk. Mensen
kijken nu soms al raar op van de onkostenvergoedingen die vertegenwoordigers in de
Raad van Bestuur krijgen (vertegenwoordigers in de RvB kunnen elk jaar 2.500 euro
aan onkosten — zoals succulente diners met
hoge piefen — inbrengen, nvdr).
Bert: Maar het geeft me ook niet dat niet
iedereen geïnteresseerd of geëngageerd is
voor de studentenvertegenwoordiging. Iedereen heeft zijn eigen interesses, en of dat
nu de vertegenwoordiging is of musiceren of
sporten of sterrenkijken, dat is allemaal even
waardevol. ¶

Foto door Manuel Claeys Bouuyaert

www.schamper.be
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OP DE KOFFIE BIJ DE VVS
Op donderdag 9 oktober organiseerde de
VVS een persdag met
als doel het verbeteren
van de communicatie
met de studentenpers.
Dat het niet altijd even
boeiend zou zijn konden we al aﬂeiden uit
de grootte van de kofﬁekan, maar dat we
de Veto-hoofdredacteur
wakker moesten porren
hadden we niet verwacht.
Floor Eelbode en Hanne Lefèvre

De VVS is de Vlaamse Vereniging voor
Studenten. Dit is een overkoepelend orgaan
dat alle Vlaamse studenten vertegenwoordigt bij de overheid en bij diverse adviesorganen. De studenten hebben inspraak via
de algemene vergadering, waarin studenten
uit de verschillende studentenraden zetelen. Aan het hoofd van de VVS staat de Raad
van Bestuur, met als voorzitster Gertie De
Fraeye.
In een kamer vol VVS vlaggen en andere
militante gadgets werd de studentenpers
van Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent
vervolgens ingewijd in de beleidsplannen
van de VVS. Veel nieuwe standpunten zullen ze dit jaar niet meer innemen, aangezien de legislatuur van Vandenbroucke op
zijn einde loopt. Waar ze zich dan wel mee
zullen bezighouden werd in een aantal keurige powerpoints uiteengezet. Ten eerste
is er het basisdecreet. Dit is een decreet
dat alle vorige kleine decreten verzamelt
en als ontwerpdecreet bij de Vlaamse regering passeerde in juli 2008. Vandenbroucke
hoopt dat het nog voor het einde van deze
legislatuur (2009) gestemd geraakt. De VVS
ijvert nog voor enkele correcties van dit basisdecreet. Zo gaan ze niet volledig akkoord
met de rationalisatie en verschuivingen in
het hoger onderwijs landschap. De overheid

14
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wil het onderwijssysteem in Vlaanderen op
een rationelere manier organiseren omdat
dit momenteel nogal versnipperd en onduidelijk is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld
het afschaffen van studierichtingen met
te weinig studenten. Een commissie met
vertegenwoordigers van de hogescholen,
universiteiten en associaties onder leiding
van professor Luc Soete moest de mogelijkheden hiervoor uitzoeken en in april 2008
werd hun opdracht hiervoor verlengd. De
VVS stelt zich echter vragen bij de representativiteit van de commissie Soete (de studenten werden niet uitgenodigd) en heeft
daarnaast ook bedenkingen bij wat de commissie voorstelt. Ze wil dan ook graag dat
ook haar standpunt gehoord wordt.
Ook het Bologna proces kon uiteraard
niet op het appel ontbreken. Voor de dummies: in 1999 ondertekenden de vertegenwoordigers van 29 landen in Bologna een
verklaring waarin ze de uitdaging aangingen om tegen 2010 een Europese onderwijsruimte te creëren. Dit zorgt nog steeds
voor een aantal grondige hervormingen in
het onderwijs, waarvan de bachelor-master
structuur waarschijnlijk de bekendste is.
Nu 2010 bijna voor de deur staat is het dringend tijd voor een evaluatie van de reeds
gebeurde hervormingen. Dit zal gebeuren
op de tweejaarlijkse ministeriële conferentie die de Bologna hervormingen opvolgt

en dit jaar in Leuven doorgaat op 28 en 29
april. Dat dit een belangrijke conferentie zal
worden, staat nu al vast. Er moet niet alleen
een evaluatie plaatsvinden over het voorbije
Bologna-proces, maar er moet ook besloten
worden hoe het verder moet na 2010. En de
VVS zou de VVS niet zijn als ze hierover ook
graag haar zegje zou doen.
Een laatste punt op de agenda was resPACT, een actie waarmee de VVS en ook
andere studentenorganisaties de problematiek van de studiekosten hoog op de agenda
willen houden door de aandacht te vestigen
op het pact van New York. Dit is een VNverdrag dat ook door ons land geratificeerd
werd in 1983 en stelt de geleidelijke invoering van de kosteloosheid in het hoger onderwijs voorop, hetgeen met het huidige
beleid van Vandenbroucke in het gedrang
zou kunnen komen. Het voornaamste pijnpunt hier is dat de cijfers waarop de VVS
zich moet baseren om vast te stellen dat
de studiekosten stijgen dateren uit 1998.
In het decreet staat dat om de vier jaar een
meting van de studiekosten moet gebeuren,
teneinde de beurzen te kunnen aanpassen.
Vandenbroucke was duidelijk te druk bezig gemene rugzakplannetjes te bedenken,
waardoor het wachten blijft tot maart 2009
voor we concrete cijfers zien in dit dossier.
¶

GSR LAAT VAN ZICH HOREN
HJD Een van de eerste punten op de
agenda was het overlopen van de stemverdeling binnen die algemene vergadering. Jammer genoeg voor de UGent
gingen, door een nieuwe berekeningsmethode van het ministerie van Onderwijs,
de Gentse Universiteitsstemmen van zes
naar vijf.
Edoch geen nood, want bij de voorstelling van het VVS-beleidsplan voor
het jaar 2008-2009 was het vooral de GSR
die enkele pijnpunten aanwees. Met twee
oud-VVS-voorzitters, Ward Poelmans en
Hans Plancke, is er binnen de huidige
Gentse Studentenraad dossierkennis te
over.
Het grootste punt van kritiek focuste
zich vooral op de omvang van het be-

leidsplan. ‘Te ambitieus’ en ‘niet realistisch’, was het Gents verdict. Gevreesd
werd dan ook dat, net als vorige jaren, te
veel aandacht zou uitgaan naar campagnes en betogingen. En dat zaken die al jaren in het beleidsplan staan, nog steeds
niet zouden worden uitgevoerd. De GSR
pleitte dan ook voor een duidelijke prioriteitsaanduiding en concretere deadlines voor achterbanwerking en vorming
van VVS-medewerkers.
Voorzitster Gertie De Fraeye wees
erop dat er dit academiejaar tijd wordt
gewonnen omdat de meeste standpunten reeds gevormd werden. Ook loopt er
inzake vorming een samenwerking met
KH Leuven, wat een deel van de werklast
moet verlichten. ¶

www.schamper.be
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Foto door Dries De Win

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op
zoek naar mensen die uw leven als student aan
de UGent aangenamer maken. Deze week: Robert
van de Jobdienst.
MR Naam: Robert Mendonck

Sterrenbeeld: Tweelingen
Geboortedatum: 12 juni 1965
Exacte functie omschrijving: sociaaljuridisch raadgever en jobbemiddelaar
Na de werkuren: Bij het minste vrije moment trek ik erop uit, ik ben namelijk fervent bezig met avontuurlijke sporten, zoals
rafting en mountainbiken. Komt misschien
door mijn scoutsverleden, nog zo’n passie.
Voor de rest hou ik me enorm graag bezig
met koken. Mijn lievelingsgerecht? Als ik
iets moet kiezen, spruiten! Met spekjes en
een heerlijk sausje.
Favoriete vakantiebestemming: Je zal
mij zelden naar een warm land zien trekken: hoe kouder, hoe beter! Behalve Corsica, dat beviel me erg goed. Net als Ierland
trouwens: die sfeer, die geur en dat licht zijn
onbeschrijfelijk.
Meest memorabele gebeurtenis op
UGent: Twee jaar geleden trad ik samen
met een Afrikaanse student op, we deden
een percussieoptreden in Groot-Bijgaarden.
Onvergetelijk!
Plus -en minpunten job: De dankbaarheid van sommige studenten maakt deze
job zo leuk. Een Sloveense studente maakte
www.schamper.be

me ooit een rieten popje, en dat hou ik eeuwig bij. Dat onze databanken af en toe vierkant (of helemaal niet) draaien, is om gek
van te worden.
Opnieuw studeren: Kon ik opnieuw beginnen, dan zou ik misschien wel gaan voor
geografie. Dat houdt me al een tijdje bezig,
ik verzamel ook stafkaarten die ik dan natuurlijk ook gebruik.
Bewondering: Mijn absolute nummer
één is Gorbatsjov. Enkel hij slaagde erin
om als leider van een boemanstaat toch zijn
menselijk gezicht te behouden.
Boek: Mijn passie voor avontuur vertaalt
zich wel in de boeken die ik graag lees. De
reisverhalen van Theroux en Newby vind ik
geweldig. En kookboeken natuurlijk! Maar
dan wel met een verhaal rond, zoals die van
Carluccio.
Muziek: Ik speel percussie en zing, maar
ik ben geen muzikant. Met folk, wereldmuziek of gewoon Studio Brussel doe je me
altijd een plezier. En met Dana Winner natuurlijk, voor haar stem, hé.
Motto: Geef respect, krijg respect. Respect moet verdiend worden en is helemaal
niet vanzelfsprekend. ¶
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EIWITVRIENDJES VOOR HET
LEVEN

ZIE!

Langs het rustig kabbelende water van de
Leie ligt het Rommelaere Instituut, waar
de UGent het prestigieuze Cytokine Receptor Lab heeft ondergebracht. Schamper
trok zijn sandalen met
witte kousen aan en
ging een kijkje nemen.

16

LB Je bent rustig op straat aan het
wandelen en plots hoor je een sirene
op je afkomen. Je springt opzij terwijl
de ambulance je voorbij racet. Maar
vanaf dan klinkt de sirene anders! Oorzaak: het zogenaamde dopplereffect
dat stelt dat de waargenomen frequentie van een geluidsbron die naar je toe
beweegt hoger is dan wanneer de bron
van je weg beweegt.
Een Amerikaanse natuurkundige
besloot om de relatie tussen het dopplereffect en snelheid te bestuderen.
Wanneer je bijvoorbeeld een straatviolist passeert moet er in principe ook
een verandering van geluidsgolven
voorkomen waardoor de klank verandert, maar ogenschijnlijk gebeurt dat
niet! Wil je een do met een halve toon
verlagen, dan moet je je met een snelheid van 70 km/uur weg bewegen van
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Margot Van Cauwenberge

In het Cytokine Receptor Lab draait
het allemaal om eiwitten. Eiwitten zijn de
werkpaardjes van je lichaamscellen. Ze
zorgen werkelijk voor alles wat je maar
kan bedenken zoals eten, slapen en af en
toe studeren. Ze klaren deze klusjes niet
alleen, maar door samen te werken. Nu
komen niet alle eiwitten even goed met
elkaar overeen. Het Cytokine Receptor
Lab vist uit wie met wie samen werkt, en
tracht zo het reilen en zeilen van verschillende lichaamssystemen beter te begrijpen. Het team rond professor Jan Tavernier werkt hiervoor gezellig samen met
de universiteit van Harvard, waar men
de geluidsbron, toch net iets sneller
dan je wandeltempo.
Ook bij akkoorden kunnen we een
majeur akkoord veranderen in een mineur, maar dat werkt net iets anders.
Een akkoord bestaat uit drie noten,
zoals het C-akkoord dat opgebouwd
is uit do, mi en sol. Om een C-mineur
te krijgen moet enkel de mi een halve
toon verlagen. De noten worden op
verschillende plaatsen — die samen
met de luisteraar een rechthoekig assenkruis vormen — aangeslagen. Voor
het mineur akkoord moet de luisteraar
enkel met een snelheid van 70 km/uur
weglopen van de mi, ook wel de tertsnoot. Wil je van een mineur naar een
majeur akkoord gaan, dan moet je naar
de tertsnoot toe lopen met een snelheid van 73 km/uur. ¶

de eiwitinteracties eerst in gistcellen
bekijkt. Het onderzoeksmateriaal wordt
dan overgebracht naar het labo in Gent,
dat controleert of de bevindingen ook
voor ongerepte menselijke cellen stand
houden.

JACKIE EN STANZI
Er zijn natuurlijk veel labo’s die onderzoek verrichten naar eiwitten. Wat het
lab in Gent zo bijzonder maakt is de speciale techniek die ze gebruiken, MAPPIT
gedoopt (Mamalian Activated ProteinProtein Interactive Trap). Bezorgd om uw
begrijpend vermogen doet Schamper nu
iets wat vele wetenschappers niet eigen
is: het simplificeert de dingen op kleuterniveau, letterlijk.
We bevinden ons in de kleuterklas.
De juf stelt voor om het spelletje ‘werkwoordje fluisteren’ te spelen. De kinderen stellen zich op in een rij. Het eerste
kind fluistert ‘steek het licht aan’ in het
oor van de pagadder naast hem. De zin
wordt doorgegeven tot ze bij Jackie abrupt stopt. Hij is boos op Stanzi en vertikt
het om ook maar één letter in zijn oor te
fluisteren. De juf probeert hem tevergeefs
te bekoelen. Als oplossing vraagt ze aan
Elise en Arno om zich tussen beide jongens op te stellen. De zin wordt nu mooi
doorgefluisterd tot op het einde van de
rij. Er snelt iemand naar de lichtschakelaar en het licht floept aan. Dit is precies wat het Cytokine Receptor Lab met
MAPPIT doet. De ketting kleuters staat
model voor een receptor op een cel in je
lichaam. Die dient om boodschappen van
buiten naar binnen door te geven. Als dit
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goed verloopt dan gebeurt er iets, zo gaat
hier het licht aan. Is er echter een stoornis onderweg, twee vechtende kleuters
bijvoorbeeld, dan gebeurt er niets. Het
Cytokine Receptor Lab zorgt er nu voor
dat er in menselijke cellen receptoren
worden gebouwd met een stoornis in. Ze
knippen die receptor doormidden zodat
je twee stukken krijgt (Jak & Stat). Aan
deze twee delen kleeft men telkens een
ander eiwit, hier Elise en Arno. Als deze
eiwitten samenwerken dan kan er een
positief signaal gemeten worden. Door
telkens andere eiwitten te kiezen kan het
team de samenwerking van virtueel alle
eiwitten in kaart brengen.

DREAM DREAM DREAM
Eiwitinteracties lijken misschien
saaie boel, toch vormen ze de sleutel tot
een beter begrip van vele ziekteprocessen en bieden ze nieuwe perspectieven
voor hun behandeling. De zoektocht gaat
vooral uit naar medicatie die eiwitinteracties verbreekt. Zo droomt menig
wetenschapper ervan het binnentreden
van het HIV-virus in de menselijke cel,
wat via een specifieke receptor gebeurt,
tegen te gaan door de samenwerking van
eiwitten in de receptor te verhinderen.
De groei van een kankergezwel hoopt
men dan weer in te dijken door de zelfstimulatie via hormoonreceptoren onmogelijk te maken. Het klinkt allemaal
veelbelovend, maar het zal helaas nog
een poos wachten worden vooraleer de
trouwe Schamperlezer er de vruchten
van kan plukken. ¶

www.schamper.be

J.F. In de Kalirivier aan de IndiaasNepalese grens leeft een mysterieus
monster. Plaatselijke inwoners zagen er
hoe een ‘uitgerekt varken’ een 18-jarige
jongeman mee de dieperik insleurde.
Volgens wetenschappers gaat het om
een gemuteerde meervalachtige vis. De
killervis leeft normaal van verbrande
lijken die in de rivier gedumpt worden
na Hindu-begrafenissen maar is blijkbaar ook niet vies van levende mensen.
Bioloog en visser Jeremy Wade, die de
sterk op witloof gelijkende monsters
bestudeert, heeft intussen een schatje
van bijna twee meter lang en 73 kilogram zwaar gevangen. Beeldmateriaal
op Channel Five, 21 oktober om 20u.
In de Mponing goudmijn in ZuidAfrika is op 2,5 km onder de grond een
nieuwe bacteriesoort ontdekt die men
de poëtische naam candidatus Desulforudis audaxviator ofte ‘dappere
reiziger’ heeft meegegeven. Bijzonder
aan deze bacteriesoort is dat ze volledig geïsoleerd is van ander leven en dus
alles wat ze nodig heeft uit haar dode
omgeving moet halen. Astrobiologen
hopen dat het organisme informatie
kan prijsgeven over levensvormen op
andere planeten. DNA-analyse wijst
inmiddels uit dat de bacteriën over
speciale genen beschikken waardoor
ze koolstof en stikstof uit de gesteenten
kunnen halen. Hun energie halen ze uit

het radioactieve verval van uranium,
dat ook in de stenen zit.
U gelooft het nooit maar bij de keuze van de werkgever wordt onbewust
rekening gehouden met de naam van
het bedrijf. Prof. dr. Frederik Anseel
(vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeidsen Organisatiepsychologie) en prof. dr.
Wouter Duyck (vakgroep Experimentele Psychologie) konden aantonen dat
werknemers meer geneigd zijn om te
werken voor bedrijven waarvan de eerste letter overeenkomt met hun eigen
naam. Aan de basis van het fenomeen
— dat bekend staat als het ‘nameletter’-effect — zouden de onbewuste
positieve gevoelens liggen die mensen
hebben rond alles wat verbonden is
met hun eigen persoon. Of waarom
Delphine bij Delhaize en Caroline bij
Carrefour werkt.
Vanaf woensdag 15 oktober gaat
Knack weer op zoek naar de Strafste
Student. Hogeschool- en universiteitsstudenten kunnen een maand lang
online tegen elkaar quizzen. De 200
slimste mogen naar de live-finale op 4
december in de Handelsbeurs in Gent
alwaar ze kans maken op tal van prijzen met als hoofdprijs een gloednieuwe
Volkswagen Polo BlueMotion. Zeker
deelnemen dus op www.destrafstestudent.be! ¶
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Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be
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HET GENIALE DIER (RENÉ TEN BOS)
DDP “Het Geniale Dier,” zo valt te lezen in
het voorwoord, “is een experimenteel boek
voor dierenliefhebbers met filosofische belangstelling en voor filosofieliefhebbers met
belangstelling voor dieren.” Daar ik tot geen
van beide klassen behoor, werd het lezen
van dit werkstuk een tergende rit. Iemand
die bovendien onomwonden beweert dat
het darwinisme slechts een aanklacht is

tegen de politieke uitsluiting van het dier,
kan bij een wetenschapper op weinig gratie
rekenen. Ook andere, weinig onderbouwde
stellingen doen menig wenkbrauw fronsen.
Centraal in het boek van René ten Bos
staat de these dat het dier, in tegenstelling
tot de mens, geniaal is, en dat domheid en
waanzin enkel eigen zijn aan onze soort. De
auteur komt echter nergens in het boek tot
een scherpomlijnde duiding van deze opmerkelijke bewering. Het lijkt wel of hij de
etymologische afkomst van het woord genie
heeft gegoogeld en z’n theorie daar naar
heeft geboetseerd. De Romeinse genius was
namelijk een hulpgeest die de vorm van een
dier aannam, en die het niet-menselijke in
onszelf symboliseerde. Naast deze antieke
verklaring komt Ten Bos onverschrokken
aandraven met een schare nietszeggende
anekdotes, afgewisseld met het citeren van
een leger postmodernistische voormannen
zoals Deleuze, Foucoult en Derrida. Niet
bepaald de strategie om de wetenschap te
overtuigen, al valt te betwijfelen of dat de
beweegredenen van de schrijver zijn.
Het resultaat is dat het boek een weinig

opbouwende bijdrage levert aan de demarcatie tussen mens en dier, hetgeen nochtans een interessant biologisch en wijsgerig vraagstuk vormt. Het enige waar we in
Het Geniale Dier veelvuldig op getrakteerd
worden, zijn vage filosofische beschouwingen in de slechtste zin: een aaneenschakeling van wijsgerige citaten van denkers van
allerlei pluimage, aan elkaar gelinkt door
wazige commentaren. Als niet-ingewijde
krijg je het idee dat de hele filosofische
praktijk gestoeld is op een tijdsonafhankelijke praatbarak van tobbende koppen, die
zich plezieren in het citeren en vervolgens
weerleggen van collega’s uitspraken. Het
spreekt voor zich dat deze indruk de waarheid niet veel recht aandoet. Filosofie heeft
namelijk meermaals zijn nut bewezen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de epistemologie
of kennisleer, die als de handleiding van de
wetenschappelijke praktijk geldt.
Wie écht iets wil bijleren over de plaats
van de mens in de veelheid aan levende
organismen die de aarde rijk is, leest best
Richard Dawkins’ nieuwste: Pilgrimage to
the Dawn of Evolution. Een aanrader! ¶

HOE EUROPA ONS LEVEN BEÏNVLOEDT

BS De Europese Unie (of ‘Europa’) heeft de
laatste jaren vooral het nieuws gehaald als
een log, bureaucratisch instituut dat in een
diepe crisis verkeert. Onmondig om zijn eigen problemen op te lossen en steeds minder
gesteund door de publieke opinie, dat was
het beeld dat de huiskamers binnenkwam.
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In hun nieuwe boek willen Hendrik Vos en
Rob Heirbaut dat imago niet helemaal tegenspreken, maar de lezer er wel op wijzen
dat daarmee slechts een eenzijdig verhaal
verteld wordt.
‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’ maakt
met zijn titel meteen duidelijk wat de bedoeling is: een inzicht bieden in de vele manieren waarop we van dag tot dag de invloed
ondervinden van Europa. Die is niet mis, zo
blijkt, met ingrepen die gaan van hele kleine
dingen (welke informatie moet er op de verpakking van voedingswaren staan?) tot fundamentele zaken zoals het geld waarmee we
betalen. Toch blijft Europa voor velen een
onbekend gegeven. Een groot deel van het
boek wil dan ook nagaan waaraan dit aan
te wijten is en tegelijkertijd een bescheiden
bijdrage leveren tot de oplossing.
De auteurs doen dit door op een heldere,
populariserende manier de verschillende facetten en instellingen van de Unie te bekijken
en hun belang te duiden. Bij momenten voelt
de tekst aan als slechts een aaneenschakeling van voorbeelden en illustraties, maar
het zou te simpel zijn om het boek daarom
af te doen als een oppervlakkig pamflet.
De werkelijke bijdrage van dit werk zijn
immers niet de boutades die rond gestrooid
worden. Dat de media een eenzijdig en on-

volledig beeld ophangen van Europa, beseft
men in de eerder vermelde huiskamers ook
wel. Neen, de verdienste van Vos en Heirbaut
is dat, ondanks de lichte en toegankelijke
stijl, er toch vrij diep wordt gegraven. Voor
de nalatigheid van het journalistieke korps
valt bijvoorbeeld niet een schuldige aan te
wijzen en spelen vele redenen mee. Wie dit
boek leest, krijgt daarvan een overzicht dat
hem in staat stelt zich kritisch op te stellen.
De auteurs zijn er in geslaagd een overzichtelijk beeld op te hangen van een politieke machine die onder de oppervlakte blaakt
van levenslust. Net als eender welk bestuursniveau beschikt het over zijn kleine kantjes
en de problemen zijn reëel, maar daarnaast
valt er ook een positief verhaal te vertellen
over een project dat ons allen nog dagelijks
vele voordelen biedt. Het valt te betwijfelen
of de publieke opinie hiermee meteen terug
aan boord wordt gehesen, maar men heeft er
alvast een welkome informatiebron bij. ¶
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De deeltjesversneller
die vorige maand op
gang gebracht werd,
ligt nu een tijdje stil. In
afwachting van allerlei
spectaculaire ontdekkingen in de deeltjesfysica, vertelt professor
Dirk Ryckbosch over de
oerknal, het Higgs-deeltje en alles daartussen.

“DE LHC ZAL ONS SOWIESO IÉTS
OPLEVEREN”
beter gegaan dan we verwacht hadden. Op
die ene dag is het programma voor twee weken afgewerkt! Je zou bijna de neiging hebben om te denken dat ze het op voorhand al
eens hadden uitgetest, maar dat hadden ze
niet gedaan. Het ging zo spectaculair goed
dat iedereen de indruk kreeg dat alles wel
goed zou blijven verlopen. Die twee maanden kan je dan wel pech noemen, maar eigenlijk was dat meegerekend als je weet dat
we met de LHC op weg zijn voor meer dan
twintig jaar onderzoek.

Pieter Van Nuffel
Kunt u even toelichten wat de bedoeling is
van deeltjesversnellers en waarom de Large
Hadron Collider werd gebouwd?

Door deeltjes te versnellen geven we ze
extra energie mee. We laten ze botsen zodat
er veel energie vrijkomt en dankzij Einsteins
beroemde formule E = mc2 is er dan heel veel
massa die potentieel gecreëerd kan worden.
De Large Hadron Collider is nu precies zo
belangrijk omdat we ruim een factor zeven
hoger kunnen gaan in energie dan vroeger.
Bijgevolg kunnen we deeltjes ontdekken in
een massagebied dat tot nu toe totaal onbereikbaar was.
Op welke manier is onze universiteit betrokken bij het project?

De Belgische universiteiten helpen mee
aan de bouw van de CMS-detector. Op dit
ogenblik werkt die detector perfect, maar
door geld- en tijdsgebrek bestaan sommige
delen ervan nog niet in de geplande vorm.
Om echt de efficiëntie te bereiken die we
nodig hebben, zouden er nog bepaalde
componenten moeten bijkomen. Daar zijn
we nu mee bezig, en die worden naar verwachting eind volgend jaar in CMS geïnstalleerd. Verder zijn onze mensen bezig met de
software op gang te brengen voor de analyse
van de experimenten en zijn ze simulaties
aan het maken op basis van wat men verwacht vanuit de theorie.
De Large Hadron Collider ligt nog minstens
twee maanden stil door het lekken van helium. Is zoiets een zorgwekkend probleem of
zijn dergelijke onderbrekingen normaal voor
zulke enorme projecten?

Eigenlijk is de start op 10 september veel
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Wat vindt u van de manier waarop alles in
de pers is gekomen? Bent u tevreden over de
massale mediabelangstelling of irriteert het u
dat er nogal wat onzin is verschenen?

Beide. Het feit dat we het geld gekregen
hebben, betekent dat men in de politiek
het belang ervan inziet. Daarom vind ik het
niet meer dan normaal dat men het project
via de media probeert over te brengen naar
de bevolking. Heel gelukkig kan je uiteraard niet zijn met de simplificaties die men
denkt te moeten doorvoeren. Er wordt tegenwoordig veel ingewikkelder gedaan over
de opstelling van een voetbalploeg, dan over
de opstelling van een wetenschappelijk experiment. (lacht)

NOBELPRIJS VOOR HIGGS?
Op welke manier kan men uit de botsingen
van elementaire deeltjes iets te weten komen
over de omstandigheden tijdens de oerknal?

Bij de botsing van twee protonen kan
een energie van duizend keer hun rustmassa vrijkomen, geconcentreerd op een zeer
kleine plaats, wat gigantisch is. Dus in zekere zin ben je dan de omstandigheden van
de Big Bang op kleine schaal aan het recreeren. Net na de Big Bang ontstonden enorm
veel Higgs-deeltjes. Wij gaan met een beetje
geluk één of twee Higgs-deeltjes per botsing
kunnen laten ontstaan, maar we kunnen die
eigenschappen dan extrapoleren, eenmaal
we de theorie ervan kennen.
Bepaalde natuurkundigen lieten weten dat ze
juist teleurgesteld zouden zijn als dat Higgsdeeltje gevonden zou worden. Bij een falsiﬁcatie van het Higgs-mechanisme mogen ze

immers op zoek naar een nieuwe theorie. Hoe
staat u daar tegenover?

Iedereen die meewerkt aan de LHC zit
daar inderdaad wel wat over te filosoferen.
Het worst case scenario zou zijn dat we enkel het Higgs-deeltje vinden en niets anders.
Daar komen wel gegarandeerd Nobelprijzen
uit. Peter Higgs en de Belgen François Englert en Robert Brout zouden meer dan terecht hun Nobelprijs mogen gaan oppikken
en ik zou aannemen dat de verantwoordelijken voor de LHC-bouw ook mogen meevieren. Enerzijds zou dat een wetenschappelijke doorbraak van formaat zijn, iets wat
we de laatste twintig jaar niet meer hebben
meegemaakt in de deeltjesfysica. Anderzijds zou het eigenlijk alleen maar een bevestiging zijn van wat we denken, en in die
zin zou dat een beetje saai zijn.
Je kan van dat scenario op twee manieren
afwijken. Ofwel vinden we het Higgs-boson
niet en dan blijkt dat al die theorieën van de
laatste twintig jaar helemaal niet kloppen.
Pech voor Peter Higgs. Zoiets zou enorm
fascinerend zijn, maar persoonlijk denk ik
dat het weinig waarschijnlijk is. Er bestaan
wel alternatieve modellen waar geen Higgsdeeltje in voorkomt, maar die hebben allemaal nog serieuze problemen. De problemen die het Higgs-mechanisme heeft, zijn
kleiner en zullen we wel kunnen oplossen
als de eigenschappen van het Higgs-boson
voor ons bekend worden. Mocht het Higgsdeeltje niet bestaan, dan gaan we gewoon
voort werken aan de alternatieve modellen.
Wat we heel zeker zijn is dat de LHC ons sowieso iéts moet opleveren: ofwel het Higgsdeeltje ofwel iets anders.
De derde mogelijkheid, die waar de
meeste fysici hun geld op inzetten, is dat we
zowel het Higgs-deeltje vinden, alsook het
antwoord op andere fundamentele vragen
die voorbij het standaardmodel gaan. Bijvoorbeeld: de vraag waarom er meer materie dan antimaterie bestaat, aanwijzingen
voor supersymmetrie, … Misschien worden
we wel totaal verrast en dat zou leuker zijn
dan gewoon zien wat we al weten.
Als we toch ooit het standaardmodel volledig
begrijpen, zal de vraag dan niet aan de orde
www.schamper.be
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komen wat er achter dat standaardmodel zit?
Denkt u dat de natuurkunde er ooit zal in slagen om de werkelijkheid op haar meest ultieme verklaringsniveau te beschrijven?

Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met
de werkelijkheid. Uitgaande van elementaire deeltjes kan je niet a priori complexe
systemen gaan beschrijven. In die richting
betwijfel ik het of we ooit het volledige antwoord gaan vinden. Ik betwijfel zelfs of er
een antwoord bestaat. In de andere richting
kan je je afvragen of we ooit alle fundamentele fysicawetten kunnen begrijpen. Daarin
ben ik optimistischer. Bij het veranderen
van de fundamentele natuurconstanten zijn
de gevolgen altijd quasi incompatibel met
het ontstaan van intelligent leven. Uit het
feit dat wij er zijn om de vragen te stellen,
kun je dus veronderstellen dat het niet anders kan dan dat de fysica juist is zoals wij ze
kennen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je op een bepaald ogenblik naar
een fundamenteel principe komt dat van
zo’n eenvoud en van zo’n schoonheid is dat
al de rest er noodzakelijkerwijze uit volgt.
Een prachtig voorbeeld daarvan is Einsteins
eenvoudige premisse dat de lichtsnelheid
voor iedereen constant is, waaruit die hele
speciale relativiteitstheorie volgt, met al z’n
wiskundige details.

NAAR NÓG KRACHTIGERE
DEELTJESVERSNELLERS?

Eén van de redenen is dat de oorspronkelijke schattingen voor het budget duidelijk
te laag waren. Ook is het zo dat er in de LHC
technologie gebruikt is die veel geavanceerder moest zijn dan men op voorhand verwacht had. Er moesten ook nieuwe tunnels
gebouwd worden en experimenteerhallen
groot genoeg om pakweg de Sint-Baafskathedraal in te verstoppen, en dat 100 meter
onder de grond. Zoiets duurt wel eventjes.
Zijn er al plannen voor krachtigere deeltjesversnellers in de toekomst?

Er zijn allerlei plannen, maar nog geen
concrete. De technologie is al ver gevorderd
voor een volgende generatie die geen circulaire versneller meer zou zijn, zoals LHC,
maar twee lineaire versnellers van elk 15
km lang, waartussen men de deeltjes rechtstreeks naar elkaar toeschiet. CERN is nog
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Frederik Neirynck

Terug naar de LHC. Volgens de eerste plannen zou die al veel vroeger op gang komen.
Waarom is het van start gaan van de deeltjesversneller zo vaak uitgesteld geweest?

Dirk Ryckbosch glimlacht.

een Europees project, maar de toekomstige
International Linear Collider (ILC) zal zeker
een wereldproject zijn. Het zullen enorme
bedragen zijn, maar in vergelijking met de
kost van het kernfusieproject ITER of het
ruimtestation ISS valt het nog mee. En de
oorlog in Irak is al heel wat erger geweest.
Max Planck kreeg in 1875 het advies wiskunde
te gaan studeren in plaats van natuurkunde,
waarin alles al zou ontdekt zijn. Hoe staat het
er nu voor?

Dat is 133 jaar geleden. Ik denk dat we
zeker nog voor 133 jaar goed zitten. We
moeten natuurlijk rekening houden met
de tijdsschaal waarin alles zich afspeelt.
De ontdekkingen zijn in de jaren ’50 en ’60
spectaculair snel achter elkaar gekomen.
Niet alleen het elementaire deeltjesonderzoek, maar ook andere deelgebieden van de
fysica worden steeds breder. Het is nu dus
echt niet het moment om wiskunde te gaan
studeren. (lacht) ¶
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Lise Eelbode

CONCERTEN
Wie zin heeft in een geweldig zigeunerfeestje moet op 29/10 richting Handelsbeurs dansen voor Shantel & Bucovina Club Orkestar. Gegarandeerde
dansvibes, en indien u nog overtuigd
moet worden: Shantel durft af en toe gratis wodka uit te schenken voor de eerste
rijen van het publiek. Allemaal samen:
disko disko partizani! Nog in de Handelsbeurs: Buscemi & The Michel Bisceglia Ensemble (07/11) en Amanda ‘ik
teken m’n eigen wenkbrauwen’ Palmer
(24/10), helft van het punk-cabaret duo
The Dresden Dolls. Vooruit brengt dan
weer indie met het Waalse zestal Girls
In Hawaï (29/10) en reggae van de beste
bodem met Horace Andy & Dub Asante (30/10). Voor jazzliefhebbers is er op
6 november een optreden van Henry
Threadgill. En wie Rain On Me eindelijk
eens live wil mee kwelen, kan zich volledig laten gaan tijdens het optreden van
Kane (08/11). In De Centrale wordt het
rockgehalte omhoog geschroefd met het
optreden van The Datsuns en The Rones op 12 november, en in Minnemeers
kan je op 25 oktober The Bronx en The
Hickey Underworld zien spelen. Liever
een vleugje klassiek? Op 6 november is er
in het Kraakhuis een voorstelling van de
Beethoven Pianosonates, Integrale,

HOMMAGE HAROLD
LLOYD
GJ Van 10 oktober tot 21 december
haalt Filmfestival Gent oude hilariteit
uit de kast. Het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster brengt met een
retrospectieve met pas gerestaureerde
films, authentiek fotomateriaal en een
korte biografische film, een hommage
aan de Amerikaanse acteur Harold
Lloyd.
Harold Clayton Lloyd (1893 – 1971),
de first man in space van de cinema, is
geboren te Nebraska. Samen met de
andere populaire sterkomieken Charlie Chaplin en Buster Keaton domineerde hij de scène van de stomme
film. The Glasses Character, zijn be-
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Deel III met Ronald Brautigam, en op
8 november kunt u naar De Italiaanse
Bach in de Bijloke.

PODIUM
Van 23 tot 25 oktober brengen De
Roovers het stuk Quills in de Vooruit.
Het is een niet-historisch portret van het
leven van Markies de Sade, ook bekend
als de man van wie het woord ‘sadisme’
is afgeleid. De site van de Vooruit belooft “moord, doodslag en nagemaakte
lichaamsdelen”, voor de sadomasochisten onder ons een beetje als een uitstapje naar Disneyland Parijs dus. Van
29 oktober tot 2 november loopt het
Landjuweelfestival, waar de opmerkelijkste amateur-theaterproducties uit
Vlaanderen hun beste beentje mogen
voorzetten in Gent. In het kader van dit
festival speelt in NTGent een zoveelste
versie van Wachtend Op Godot (01/11),
naar aanleiding van de 102de verjaardag
van Samuel Beckett. Wie kickt op een
déjà-vu gevoel zal verrukt zijn. Auteur
Matijs Jansen kruipt op 6 en 7 november in de huid van Kurt Cobain in de
voorstelling (hoe raadt u het?) Cobain.
Op 5 november kunt u dan weer naar
Les In Hysterie van Eric De Volder
gaan kijken, beschreven als “een vettige
vertelling over minnaars en minnaressen verdwaald in een bos vol dodelijke
kendste personage, zorgde voor heel
wat memorabele beelden in de filmgeschiedenis. Een stuntelige jongeman
met karakteristieke grote zwarte bril,
hoog bengelend aan de wijzer van een
klok, is daar ongetwijfeld de bekendste
van. Naast Safety Last (1923), waarin
deze scène voorkomt, behoren ook
nog A Sailor-Made Man (1921), Speedy
(1928) en Welcome Danger (1929) tot
zijn oeuvre.
Naast een hele reeks foto’s van vrolijke filmmomenten en beelden uit zijn
privéleven, toont deze tentoonstelling
ook hoe Harold Lloyd zélf een fanatiek
fotograaf was. Verschillende reeksen
laten zijn kijk door de lens zien, waarbij vooral Marilyn Monroe vaak op de
voorgrond verschijnt. ¶

valstrikken die ze voor elkaar hebben
opgezet”. De kritieken zijn alvast lovend.
Andere aanraders: het door pubers gespeelde Pubers Bestaan Niet (7, 8 en 9
november, Kopergieterij), politiek incorrecte humor in Han Solo — Racist! (5
en 6 november, Bij’ De Vieze Gasten) en
een dansvoorstelling met drie ‘psychonauten’ in LaLa#4: Bubbleissues (5, 6
en 7 november, Campo Nieuwpoort).
Wie nog tickets wil voor de voorstelling
van Wouter Deprez in Capitole Gent
(24 en 25 oktober) zal zich moeten haasten, alle voorstellingen van Geert Hoste
Regeert in november en december zijn
(o wrede wereld!) uitverkocht.

EXPO
Voor de laatbloeiers onder de mannen die nog nooit sexy lingerie van
dichtbij hebben gezien: die donkere
dagen zijn nu voorbij! Van 25 oktober
2008 tot 12 april 2009 loopt in het MIAT
de tentoonstelling Lingerie. Zo Zacht
Als Zij. Deze tentoonstelling brengt een
overzicht van 100 jaar lingerie in België:
een overvloed aan petticoats, babydolls
en pikante slipjes dus. Wie liever niet
weet in welke lingerie zijn oma vroeger
rondliep, kan naar de opendeurdag in
De Zwarte Doos gaan. Zondag 26 oktober kan je daar kennismaken met de
activiteiten en de werking van het Stadsarchief en de dienst Stadsarcheologie. ¶
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een goed idee is, blijkt al snel als de proefkonijnen zich gaan hullen in griezelig
kraakwitte uniformpjes en ze geweld gebruiken tegen leerlingen die hun gedachtegoed niet delen. De film kan door de
makke acteerprestaties en het toch weinig choquerende verhaal niet overtuigen.
Wel weer shockend genoeg is Blindness, de nieuwste film van Fernando
Meirelles, die ons ook al Cidade de
Deus en The Constant Gardner bracht.
De film handelt over een apocalyptische
toekomst waarin duizenden mensen getroffen worden door acute blindheid. Ter
bescherming van de brave burger worden
zij opgesloten in concentratiekampen,
alwaar ze onder het motto “wat niet ziet,
niet deert” alle samenlevingsstructuren
verwerpen en overgaan tot allerlei gruwelijkheden. Helaas zorgt het overwegend witte kleurenpalet en het vele gefoefel met de zoomlens voor een letterlijk
oogverblindende film.
Tot slot is er nog Vinyan, door sommige al gebombardeerd tot de meest ambitieuze Belgische film ooit. In deze thriller
verhaalt regisseur Fabrice du Welz hoe
een koppel, wiens kind na de tsunami in
2004 nooit teruggevonden werd, na het
zien van een geheimzinnige video toch
nog naar het kind op zoek gaat in de donkere Thaise jungle. Hoewel het plot af en
toe wat slabakt, zorgt de broeierige atmosfeer en het verbazingwekkende laatste half uur ervoor dat de film met gemak
overeind blijft. ¶

VC In de Groot-Brittanniëlaan, net
over het water, vind je een nieuw eethuis: C’est Fou en, eh, gek is het ook een
beetje. In feite is het een broodjeszaak
die ’s avonds omgetoverd wordt tot
restaurant. De vitrine met beleg verdwijnt subtiel achter rode gordijnen en
de menukaart met voornamelijk salades, scampigerechten en steaks komt
tevoorschijn. Daarnaast zijn er ook
steeds verrassende suggesties voor veggies of de culinaire medemens.
De metamorfose werkt want door
creatief te zijn met TL-lampen, warme
kleuren en veel kaarsjes creëert het interieur een gezellige sfeer. Wij kozen
uiteraard voor scampi’s in een sausje
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en begonnen met een aperitief waar we
een heuse kom nootjes bij kregen. Een
Mr. Proper look-a-like bediende ons
vriendelijk, maar het gebrek aan personeel liet zich gelden: de wijn werd vergeten. Een ludieke herinnering leverde
ons wél een extraatje op. Het eten is
lekker en bovendien voldoende om
met een gevulde maag buiten te gaan.
De melodieuze achtergrondmuziek
maakt het geheel een ideale stek voor
een romantisch uitje met uw lief. Daarenboven kan de student — die elke
week steevast in geldnood verkeert —
op vertoon van zijn studentenkaart genieten van 20% korting. Alsjeblieft! ¶
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Bart Bruneel

Wie na twee weken Filmfestival nog
nood heeft aan een portie cinematografisch escapisme kan terug de bioscoop
induiken voor de volgende hele en halve
meesterwerken.
Als eerste is er Entre Les Murs. Regisseur Laurent Cantet*ontving vorige
lente nog de prestigieuze Palme d’Or
uit handen van voorzitter van de Cannesjury *Sean Penn. En wie zijn wij om
God, euh, Sean Penn tegen te spreken?
Dit wonderbaarlijk kleinood mikt inderdaad recht op het hart. Het verhaal, gebaseerd op een boek van ex-leraar François
Bégaudeau, is nochtans niet bijster origineel. Franse leraar ontmoet een moeilijke
klas in een banlieu-school doch weet zijn
leerlingen één voor één voor zich te winnen. De film moet het echter niet hebben
van zogezegd hartverwarmende “van
underdogs naar winnaars”-momenten,
maar focust op de kleine emoties. Ook de
acteurs zijn voortreffelijk. De chemie tussen de leerlingen, allemaal gelegenheidsacteurs, en de leraar (Bégaudeau schittert als zichzelf) maakt van deze film een
fantastisch stukje cinema.
Als na het zien van Entre Les Murs het
verlangen naar de middelbare school de
kop opsteekt, kan je die heimwee onderdrukken met de Duitse film Die Welle. In
deze film probeert een linkse leraar net
ietsje te creatief uit de hoek te komen als
hij besluit om na te gaan of een fascistische staat anno 2008 nog mogelijk is. Dat
de combinatie fascisme en pubers niet zo
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DE WAARHEID ZIT IN EEN KLEIN BOEKJE
Arnon Grunberg heeft
een nieuwe roman uit.
Dat ging zoals gewoonlijk gepaard met heel
wat media-aandacht.
Schamper vroeg hem
wat de rest vergeten
was.
Hans Demeyer

“In het interview in Humo kwam van alles
ter sprake: Wallonië, solidariteit, moralisme,
activisme, België, maar wat er zo bijzonder
is aan uw films; daarover werd discreet gezwegen,” schrijft Arnon Grunberg (1971) in
een mail aan de cineasten Dardenne. Een
paar weken later werd Grunberg zelf door
Humo geïnterviewd en ook daar komt van
alles ter sprake: Luik, hoffelijkheid, ouderschap, oorlog, maar wat er zo bijzonder is
aan zijn romans; daarover wordt discreet
gezwegen.
Het is natuurlijk niet onlogisch dat auteurs gevraagd wordt naar hun visies over
bepaalde maatschappelijke kwesties. De
blik van de auteur is immers (nog vaak) die
van de waarnemer aan de zijlijn. En een visie die afwijkt van de algemeen gangbare is
nu eenmaal boeiend. Maar toch zou er, zoals Grunberg terecht opmerkt, plaats moeten gemaakt worden voor het ‘bijzondere’
van het product van een bepaalde kunstenaar. Dat daar plaats voor is, illustreert
Humo perfect door de volgende, op ieders
lippen brandende vraag: “Vraag je je nog af
of je ooit vader zult worden?” Flair is everywhere.

HET WARE BOEK
Arnon Grunberg dus. Columnist, essayist, embedded journalist, en bovenal auteur
van zeven romans, waaronder het alom
bejubelde en Gouden Uil-winnende Tirza
en sinds kort ook Onze Oom. Die vuistdikke
roman kwam hij voorstellen op Het Andere
Boek te Antwerpen waar wij hem ontmoetten met een zak mandarijnen. We zullen
het dus hebben over wat zijn boeken zo bijzonder maakt, aan de hand van citaten van
Grunberg zelve waar andere media ten onrechte vergaten op in te pikken.
24
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“Schrijven heeft volgens mij alles met
waarheid te maken.”
Die waarheid wordt door Grunberg een
universeel karakter toegedicht. Zoals hij
elders schrijft: “Je gaat als romancier op
zoek naar iets dat de lezer aangaat, naar
een waarheid die niet alleen geldt voor de
specifieke situatie van het boek, maar ook
een universeel karakter heeft.” Maar is waarheid als universeel geldend begrip niet enkel mogelijk in de natuurwetenschappen?
En is het niet zo dat binnen de cultuurwetenschappen waarheid enkel maar eventjes,
in het nu of binnenin een specifieke situatie
kan bestaan?
“Waarheid is natuurlijk een moeilijk begrip omdat je het vele definities kunt geven.
Ik denk niet dat waarheid, zoals die bewezen wordt in de exacte wetenschappen, kan
bestaan in een roman. Maar er bestaat ook
een waarheid — en dat weten we allemaal
intuïtief — die niet op een wetenschappelijke of exacte manier bewezen kan worden
maar desalniettemin wel bestaat. En het
streven naar zo’n waarheid zou dan wel de
inzet van de romanschrijver moeten zijn. In
die zin is de relatie tussen de schrijver en de
lezer natuurlijk één op één. Op het moment
dat de lezer een waarheid uit het boek op
zijn eigen leven betrekt en daardoor naar
zichzelf begint te kijken op een andere manier of een bepaald zelfbedrog opspoort,
dan vind ik dat er al sprake is van een universele waarheid.”
Maar hij kan die zogenaamde waarheid evengoed verwerpen?

“Het staat de lezer natuurlijk vrij om te
zeggen dat het niets met hem te maken
heeft. Maar voor mij is een zinvolle manier
van lezen wel één waarin de lezer zich open
stelt. Als lezer mag je verwachten dat de
schrijver alles heeft gegeven voor zijn roman en dan mag de schrijver van de lezer
verwachten dat die begint te lezen met een
zekere empathie. Dit betekent dat hij hetgeen hij niet als waar herkent niet meteen
verwerpt, maar bereid is erover na te denken waarom dat voor hem niet waar zou
zijn. De automatische verwerping is mijn
inziens te gemakkelijk.”

UNIVERSAL SOLDIER
Grunberg lijkt ook het universele en het
ware over de mens te willen blootleggen.
Grunbergs nieuwe roman speelt zich dan
wel af in een niet nader genoemd Zuid-

Amerikaans land, we herkennen er gelijkaardige denkpatronen die we al bij andere
Grunbergpersonages opmerkten.
Uw literaire missie is een soort waarheid over
de mensheid onthullen?

“Ja, ik wil een soort van zelfbedrog blootleggen en dat is misschien de enige manier
om waarden op het spoor te komen. Om te
ontmaskeren wat voor waar wordt gehouden, maar het wat mij betreft niet is.”
Maar die waarheid over de mens lijkt vooral
de mens als een driftmatig wezen te zijn: het
irrationele dat het haalt over het rationele. Is
die missie dan niet gedoemd tot een soort van
falen?

“Ja, maar misschien dat juist een romantekst dichter bij de waarheid kan komen
dan bijvoorbeeld het essay. Die laatste volgt
immers toch een bepaald logisch denken.
Terwijl we het irrationele, het driftmatige
dat we ons niet toestaan maar dat wel in
ons onderbewuste zit, eerder kunnen blootleggen met een fictieve tekst.”
Waar zit dan de precieze sterkte van een roman?

De roman is vrij van het exacte van de
natuurwetenschappen, en ook van de logica
van het essay. Een roman hoeft zich niet te
houden aan de verifieerbare werkelijkheid
en kan daardoor beter doordringen tot een
diepere waarheid, wellicht. Een roman kan
zich stappen permitteren die onlogisch zijn.
Net zoals hij de personages dingen kan laten doen en zeggen die niet gehouden zijn
aan een manier van denken die wij accepteren en volgen. Hoewel die misschien in ons
kan zitten.
“Ik zou liever steeds meer in de tekst verdwijnen, iemand zijn die alleen maar gelezen
kan worden.”
Uit de Grunbergs romans spreekt een
duidelijke visie op de maatschappij. Maar
de romanschrijver Grunberg is vooral een
kijker, een ziener. Hij dwingt ons in zijn blik,
maar hij veroordeelt niet. Hoewel veroordelen net datgene is wat hij in zijn vele andere publicaties doet. Een aspect dat hij van
zichzelf minder belangrijk acht?
“Ik wil niet zeggen dat ik het andere werk
minder belangrijk vind, maar ik zie mij in de
eerste plaats toch als romanschrijver. Daar
kruipt qua investeringen ook de meeste tijd
en energie in. Ik denk dat de roman een ander voertuig is waarbij je je personages niet
mag gaan misbruiken om opinies te ventileren. Daar zijn nu eenmaal andere middelen
www.schamper.be
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voor: essays, columns, … Ook, het mogen dan
geen echte mensen zijn, je bent als schrijver
toch iets verschuldigd aan die personages.
Je moet ze echt zo laten ontwikkelen dat je
nieuwsgierig bent hoe zij bepaalde dilemma’s oplossen. Als schrijver dirigeer je dan
wel misschien, je vertelt het natuurlijk ook
aan jezelf tijdens het schrijven. Als je ze dan
ook nog eens als spreekbuis gaat gebruiken
voor jouw ideeën, dan doe je volgens mij af
aan een typische kwaliteit die de roman kan
hebben.”

DE TROOST IN DE HERHALING
“Stijl is de noodzakelijke afstand tussen de
schrijver en zijn gevoel.”
Grunbergs stijl is gebaseerd op het principe van de herhaling en is enorm vlot leesbaar. Het uit zich in een simpele taal met een
beperkte woordenschat. Is stijl dan een uitpuring van het gevoel?
“Nee. In de roman hecht ik wel aan een
stijl die niet de nadruk op zichzelf legt, die
dus niet naar zichzelf verwijst. Ik denk dat

het niet nodig is om de lezer nog eens te
vertellen hoe kunstmatig de constructie van
een roman is, want dat weet iedereen al. En
wat dan soms als een briljante stijl bestempeld wordt, vind ik dat die al te rap tussen de
lezer en het verhaal komt te staan. De stijl
leidt me af van wat ik wil zeggen. Mijn opvattingen over schrijven zijn in de loop der
jaren ook veranderd. Zo is die herhaling als
stijlmiddel steeds minder geworden.”
Ja? Ze is toch nog steeds frequent aanwezig in
Onze Oom?

Ja, er is inderdaad bijvoorbeeld de luitenant-generaal. De herhaling bepaalt zijn
manier van spreken. Het is zijn retoriek die
dan ook inherent is aan de retoriek van het
leger. Er is natuurlijk ook iets eigenaardigs
aan de herhaling. Als je tegen je geliefde zegt:
“Ik hou van je” en dat voortdurend herhaalt,
zal je geliefde beginnen twijfelen: “Houdt hij
wel echt van me?” De herhaling verandert
dus de betekenis van het gezegd. Er gebeurt
iets en zo doet de herhaling wel degelijk iets

met de taal, en kan het dus functioneel en
belangrijk zijn.
“Troost zit niet in originele bewoordingen.
Troost zit vooral in clichés.
Gelooft u dat nog steeds?

Ik geloof dat als je te origineel een liefdesbetuiging doet, zal het niet aankomen. Het
cliché is ook een soort ritueel en kan in die
zin een troostende kracht hebben.
Maar maakt de originaliteit de liefdesbetuiging
niet meer de jouwe, terwijl je bij het cliché
gewoon herhaalt wat duizenden mensen al gezegd hebben

“Maar dat is misschien een illusie?”
Waarom?

“Hoe origineel kan je zijn als je verliefd
bent of een liefdesbetuiging doet? Hoe kan je
zeker zijn dat iemand jouw woorden al niet
gebruikt heeft?”
Maar je kan er naar streven.

“Ja, dat is iets anders. En het streven is absoluut de moeite waard.” ¶

Arnon Grunberg eet een mandarine.
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EEN KORT OVERZICHT VAN DE BESTE FILMS

FILMFESTIVAL IN GENT
Het ﬁlmfestival van
Gent is voor veel studenten een goeie reden om naar een paar
obscure ﬁlms te gaan.
Schamper zet de beste
op een rijtje.
Axel De Backer

CIAO BELLA
Deze film werd aangekondigd als ‘de
Zweedse Bend it Like Beckham’ , maar hoewel beide films halvelings over voetbal gaan,
houdt de gelijkenis daar helaas wel op. Ciao
Bella is zeker geen slechte prent, maar wel
een die je enkele minuten na het einde alweer volledig vergeten bent, zo licht, zo weinig diepgang.
Een groep Zweedse schooljongens gaat
naar een internationaal voetbaltornooi in
een Goteborg, waar sport en competitie
duidelijk ondergeschikt staan aan getting
some. Tussen de jongens zit de ietwat sullige Iraanse Mustafa. Nauw aansluitende
carreauhemdje, half doorzichte pubersnor
en een haarsnit die ergens in de vroege jaren
’50 misschien nog rebels was. Het verhaal
komt in een versnelling wanneer Mustafa
door een stom toeval wordt opgepikt door
een deelnemend Italiaans team dat hem
inwijdt in de nobele kunst van het Machismo. Met zijn nieuwe mediterrane charme
slaagt hij erin een bevallig Zweedse ervan te
overtuigen dat hij een volbloed Romein is,
waarna zij natuurlijk smelt voor zijn in de
brillantine gestoken haar en Italiaanse liefkozingen. Supercute.
Dat een film gerust kan draaien op een
doordeweeks liefdesverhaaltje, is al meermaals bewezen. Maar dan is er toch iets extra nodig. Een zekere electriciteit tussen de
acteurs, een boze stiefmoeder, godweetwat.
Maar God weet wel dat deze film deze yuch
X-factor volkomen ontbeert. Uiteindelijk
probeer je je in te leven in het matig acteerwerk, tracht je ietwat voldoening te halen
uit de genante situaties waarin Mustafa zijn
valse identiteit tracht vol te houden. Maar
een matig amusante scene in een trattoria
en de te geforceerde serieuze invalshoek
van een plotse tienerzwangerschap is he26
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laas niet voldoende om deze film naar een
hoger niveau te tillen. Matigheid heerst in
Zweden.

maar blijft ten allen tijde als een verstikkende waas de acties en gedachtes van de
personages controleren. Net als in het echte
leven.

THE VISITOR
Sociale cinema is al een tijdje terug in
Hollywood, voornamelijk gemanifesteerd
in een klein dozijn aan anti-oorlogfilms met
een enkele eenzaat die ‘corporate America’
aanvalt. Hoewel nobel, is het merendeel van
deze films er niet in geslaagd cinematografische –of commerciele- potten te breken.
Ook The Visitor is een veel te bescheiden
productie om de natie eens goed wakker te
schudden maar deze prent slaagt er tenminste wel in om relevante problematiek naar
voren te brengen zonder al te drammerig
over te komenen tegelijk nog een verhaal te
vertellen dat het vertellen waard is.
Deze keer geen wenerige ouders van een
verdwenen soldenier, maar wel een uitgebluste, cynische en misantrope universiteitsprofessor als hoofdpersonage, heerlijk
onderkoeld gespeeld door veteraan Richard
Jenkins. Wanneer deze voor een congres
naar New York moet en daar voor de eerste
keer in maanden zijn oude appartementje
betreedt, wordt hij verrast door twee illegale
immigranten die daar al een hele tijd blijken
te wonen.
Hoewel de personages allemaal nogal
naar cliches neigen –de bittere oude professor, de hippe jonge muzikant, het introverte
maar kunstzinnige vriendinnetje- en de plot
nogal voorspelbaar vordert, kan de kijker
toch niet verhelpen in de tragedie meegezogen te worden.
Dat dit vooral de verdienste is van regisseur Tom McCarthy, valt niet te ontkennen.
McCarthy, die duidelijk inspiratie heeft geput tijdens zijn tijd bij de –bijzonder naturalistische- Amerikaanse kwaliteitsserie The
Wire gaat immers nooit emoties door de
strot van de kijker trachten te duwen. Het
absurde en vaak onmenselijke van de post
9/11-immigratiewetten wordt getoond zonder dat de overheid of ambtenarij verpersoonlijkt moet worden door een demonische groot-inquisiteur, maar als de blinde,
rationele machine die ze in werkelijkheid
ook is.
Voor een film die duidelijk de vinger wil
leggen op een zere plek van het systeem,
blijft deze prent zelfs op haar meest emotionele momenten erg kil. Menselijk drama en
hulpeloosheid worden hier niet mooi weggesmukt met een passioneel liefdesverhaal,

SAVAGE GRACE
In een film die meer aan een verwaand
reclamespotje voor een of ander exotisch
parfum doet denken dan aan een biopic,
wordt het deprimerende en vaak verontrustende verhaal verteld van de familie Baekeland, Amerikaanse nazaten en erfgenamen
van de Gentse uitvinder van het bakeliet.
De hoofdpersonages lopen als excentrieke modepoppen door een –dat wel- prachtig
geschoten omgeving, snakkend naar affectie en levenszin, daarbij elkaar en zichzelf
in een trog van zieltogen en zelfmeelij sleurend. De personages trekken van wereldstad
naar wereldstad, van mondaine badplaats
naar mondaine badplaats. Hun enige bezigheid lijkt er uit de bestaan elkaar verwaand
en verveeld te beschieten met dialogen die
waarschijnlijk snedig moesten zijn, maar
vooral erg geforceerd overkomen.
Op geen enkel moment voel je als kijker
enig medeleven met moeder Barbara (Julianne Moore), een van de socialites van haar
era, wanneer haar man en vrienden haar
verlaten. Noch kan je meevoelen met haar
zoon, wiens jeugd een emotionele lijdensweg was die hem uiteindelijk doet belanden
in een leven van lethargie, drugs en betekenisloze seks.
Beide personages smachten naar liefde
en worden zo weer tot elkaar gedreven,
maar vinden daar enkel een toxisch surrogaat, dan uiteindelijk leidt tot een grotesk
einde. Schokkerend? Misschien, maar op
dat moment is de algehele verveeldheid die
de personages bevangen heeft al lang op het
publiek overgeslagen. Je gaapt geirriteerd
en wandelt vervolgens buiten, beseffend dat
de tijd dat je voor voor zulke pretentieuze
nonsens naar postmodern theater moest
trekken, voorgoed passe is.

THE ESCAPIST
Een oude gevangene (Brian Cox) die volledig vrede met zijn resterende tijd in de cel
had genomen wil door een plotse gebeurtenis plots toch uitbreken om zijn dochter
nog eenmaal te zien. Klinkt cliché en eigenlijk is het dat ook. Na zoveel ontsnappingsfilms en gevangenisseries als Oz en Prison
Break is het misschien wel nutteloos om het
www.schamper.be
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genre nog maar eens uit te breiden. Maar de
straight-to-the-point aanpak van The Escapist is verrassend genoeg eigenlijk een echte
verfrissing.
Geen lang uitgesponnen en uitermate
gecompliceerde ontsnappingsplannen, geen
hypernaturalistische prent over de psychologische en fysieke terreur binnen het penitentiair systeem –hoewel het er in de film zeker
niet zachtjes aan toe gaat- maar gewoon een
prent over een oude man die nog eenmaal
zijn dochter wil zien.
En Brian Cox draagt dan moeiteloos de
hele film. Zijn tristesse en de verbetenheid
die van zijn karakterkop uitstraalt, geven The
Escapist de rauwe eerlijkheid die je van zo’n
genrefilm verwacht. De narratieve aanpak
–ontsnapping en voorgeschiedenis worden
door elkaar verteld- zorgt er dan ook voor
dat het publiek niet zozeer door de spanning
–‘lukt het hen?’- geboeid blijft kijken, maar
wel omwille van de affiniteit die je in die korte tijd voor de personages hebt gekregen.

zien schuifelen. En dat is meteen de bedoeling van regisseur Sorrentino.
Verwacht geen traditionele biopic, Il Divo
werpt je na een korte tekstuele inleiding over
de Italiaanse politiek meteen in het strijdgewoel van de jaren ’80. In een visueel zeer opmerkelijke film die ondersteund wordt door
een geweldige soundtrack krijg je zeker geen
alomvattende beschrijving van de sluwe Andreotti, maar wel een bij wijlen humoristisch
en cynisch sfeerbeeld van deze door het leven getekende machtspoliticus.
De scenes wisselen elkaar in hoog tempo
af, vaak zonder enige samehang waardoor ze
slechts door Andreotti’s verschijning aan elkaar worden gehouden. Tientallen beroemde en minder beroemde Italiaanse politici
verschijnen ten tonele om, nog voor je goed
doorhebt wie er door het beeld loopt, alweer
te verdwijnen. Want dat toont de film dan
ook op een indrukwekkende wijze. De Italiaanse politiek moge dan wel zeer vluchtig

zijn, de rots in deze chaotische branding is
zonder twijfel Giulio Andreotti.
Let wel, van een hagiografie is hier hoegenaamd geen sprake. Aan de hand van een
mise-en-scene die weinig aan de verbeelding
overlaat – de gesprekken tussen Andreotti
en zijn getrouwen verschillen niet veel van
die tussen Don Corleono en zijn capi – laat
S goed blijken dat Andreotti bovenal in alle
smerige zaakje van de laatste decennia verwikkeld was. En dat zijn er heel wat.
In de laatste twintig minuten word je dan
ook nogal overdonderd door deze overvloed
aan feiten en personages uit de Italiaanse
politieke wereld van de jaren ’80, als inleiding op de processen waarin Andreotti verzeild raakt, wat voor de niet-Italianen een
nogal warrige en zware brok informatie is.
Maar gezien ‘te moeilijk’ een minpunt is dat
je bij hedendaagse cinema amper nog kan
zeggen, bedekken we dat graag met de mantel der liefde. ¶

HOW TO LOSE FRIENDS
AND ALIENATE PEOPLE
Dit is een film die, in de handen van de
juiste mensen, het potentieel had om een
snedige zwarte komedie te worden over de
obsessie van de Amerikaanse bevolking met
haar sterren en diens leventjes. Helaas.
Om dit waargebeurde verhaal over een
Britse, nogal anarchistische journalist die
gaat werken voor een van de grootste Amerikaanse society-magazines makkelijk verteerbaar te maken, zijn alle mogelijke scherpe
kantjes zorgvuldig weggevijld. Wat overblijft
zijn dezelfde halfzachte personages en dezelfde voorspelbare verhaallijn die je in elke
from-zero-to-hero-productie tegenkomt.
De nogal verloren gelopen Simon Pegg is
een wel zeer zwak lichtpuntje in een film die
denkt dat verpletterde hondjes en strippende travestieten het humoristische hoogtepunt van de 21e eeuw uitmaken. Quod non.

IL DIVO
In een van de openingsscenes van de film
loopt Giulio Andreotti –een van de grootste
politieke zwaargewichten van naoorlogs Italie- op de tonen van Vivaldi’s Il Gardinello
door een magnifieke palazzo, de ambtswoning van de Italiaanse premier, want hij is
zonet voor de zevende keer tot eerste minister benoemd. Het is een vreemd zicht, deze
kleine, licht gebochelde man langs een erehaag van wachters in traditionele outfit te
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Vergeet dat sleuren met
rugzakken op je lijdensweg naar die camping
vol keeskoppen of die
snurkende kamergenoot
in een jeugdherberg:
voortaan is er couchsurﬁng. Wat? Crowdsurﬁng?
Neen hoor, couchsurﬁng!
Kirsten Noben, Liesa Carton

Couchsurfing.com (CS) is een communitywebsite, net zoals FaceBook en MySpace.
CS is echter specifiek gericht op reizigers
die minder te vinden zijn voor sandalen met
witte sokken of all-in viersterrenhotels. Met
couchsurfing word je helemaal ondergedompeld in een andere cultuur of maak je andere
‘surfers’ wegwijs in je eigen land. Het principe is vrij eenvoudig: je maakt een account
aan, vult je profiel volledig in, zet een heleboel foto’s online en klikt op ‘couchsearch’:
laat de culturele verrijking maar komen!

EN OP DE ZEVENDE DAG
WAS ER COUCHSURFING
Uit welke oerknal kwam dit ingenieuze
idee van sofasurfen? Van de United States of
America natuurlijk! Op een historische dag
in 2000 besloot een zekere Casey Fenton
naar IJsland te reizen. Omdat hij er niet veel
voor voelde te verblijven in een hostel na die
dure vlucht Boston – Reykjavik mailde hij
naar 1.500 studenten van de universiteit van
IJsland met de vraag of ze hem even konden
hosten. Een plaatsje had hij zeker gevonden
want uiteindelijk kreeg Casey meer dan vijftig positieve antwoorden terug. Hij verwonderde zich erover dat zoveel mensen een
volslagen vreemde (en nota bene in IJsland)
wilden ontvangen. Met een aantal maten
begon hij het concept couchsurfing te ontwikkelen en in januari 2004 was de website
een feit. Intussen is het razendsnel uitgegroeid tot één van de meest prestigieuze en
bekende reisprojecten. Een schamele vijf
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"HET ZAAD VAN EEN MAAT KAN
GEEN KWAAD (MAAR HET PLAKT
WEL)"
jaar later draait het CS-bedrijf volledig op
inkomsten uit donaties en bieden meer dan
770.000 mensen wereldwijd hun sofa aan.
Schamper besloot er een kenner van binnenuit bij te betrekken: Douglas Deleu.
Couchsurfing als student heeft hij helaas
nooit meegemaakt, maar dankzij zijn programmeerkennis kon hij een jaar als vrijwilliger aan de slag in Alaska en Thailand met
een twintigtal andere internationale informatici. Voor kost en inwoon werken deze
mensen zes maand lang aan de website,
waarna verhuisd wordt naar een andere locatie om zoveel mogelijk culturen en mensen aan bod te laten komen.

VIEZE OUWE VENTJES?
Het concept van couchsurfing roept bij
veel mensen het beeld op van een al dan niet
bejaarde pedofiel die met een profielfoto
van een blonde adonis onschuldige slachtoffertjes naar zijn kelder lokt, maar dit beeld
vraagt om enige bijsturing. Er is één voorval waarbij een dief het netwerk gebruikte
om mensen op te sporen. Gelukkig werd de
schurk vlug bij de kraag gegrepen en zeg nu
zelf: 1 op 770.000 …
Gretig als we waren, kregen we nog meer
sappige anekdotes te horen, zoals over een
meisje dat merkte dat haar host een nudist
was of over een ander weerloos schepseltje
dat nietsvermoedend terechtkwam bij een
man met een omvangrijke SM-collectie.
Deze voorvallen zijn te voorkomen door
simpelweg de profielen te lezen. De toch wel
eerlijke hosts hadden hun exhibitionistische
en sadomasochistische trekjes netjes opgesomd onder Personal Description. Het beste
is dat men op voorhand goede afspraken
maakt. Naast het persoonlijke profiel lezen
kan men ook foto’s inspecteren, referenties
van vorige surfers overlopen of eventueel
controleren of deze persoon gevouched* of
geverifieerd** is.
We kunnen het niet ontkennen: er bestaat
een sectie op de site (waar vertellen we jullie
lekker niet) voor interculturele hete nachten
en bovendien doen sommige mannen oneerbare voorstellen als je met half ontblote

borsten je profiel siert (eigen schuld, dikke
bult).

INTERCULTURAL UNDERSTANDING
Eens je over de procentueel verwaarloosbare risico’s van het vak bent, ontdek je de
talloze voordelen. Met hun slogan “participate in creating a better world, one couch at
a time” maakt Couchsurfing.com duidelijk
dat de community niet zomaar een manier
van reizen is, maar een manier om naar de
wereld te kijken. Vind je dat maar idealistische flauwekul, ga dan voor het feit dat je
niet als toerist het land binnenkomt, maar
als een vriend op bezoek. Couchsurfing is de
ideale manier om een andere cultuur te ervaren en te leren kennen. Bovendien zet het
een deur open naar een andere wereld en sociale contacten. Je weet nooit wat je te wachten staat (je slaapplaats varieert tussen een
stenen vloer en een penthouse). Redenen te
over om van couchsurfing te gaan houden.
Een belangrijk aspect is intercultureel
begrip. Toen Douglas in Thailand verbleef,
merkte hij dat met je benen open zitten of
met je voet naar iemand wijzen daar uiterst
onbeleefd is. Als westerling is het niet gemakkelijk je aan te passen, maar wederzijds
respect en begrip doen wonderen. Mensen
die zich aansluiten enkel en alleen omdat
het gratis is, zitten verkeerd: couchsurfing
biedt zoveel meer.
Natuurlijk is het niet zo dat je als lid elke
vreemde een bed moet aanbieden. Je bent
tot níets verplicht. Je kan heel makkelijk
‘coffee or drink’ kiezen of gewoonweg weigeren. Aanraders zijn koppels en senioren.
De eersten komen betrouwbaarder over en
als ouderen er nog steeds voor open staan
vreemden te ontvangen, zijn ze hoogstwaarschijnlijk welgestelde hedonisten op pensioen: vriendelijk gezelschap, interessante
verhalen, veel eten en een luxueus onderkomen, wat wil men nog meer?

EN NU?
Je voelt plots die onweerstaanbare drang
om op reis te gaan of om elke voorbijganger
op straat voor een nacht te kidnappen, maar
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laat je plan varen omwille van bepaalde morele conventies en wilt toch een CS-ervaring
opdoen? Couchsurfing hoeft niet ver te zijn:
met meer dan 14.000 leden in België, kan je
best eens een weekendje in Brussel doorbrengen. Wil je toch over de grens? Heel erg
bekend en populair zijn de evenementen Paris Rendez-Vous, waarbij een week lang allerlei activiteiten georganiseerd worden, alsook

Sinterklaasfeest te Rotterdam, waar jaarlijks
een hele horde buitenlandse Sinterklaasleken op afkomen. Hou je het toch liever bij
Gent, dan kan je nog altijd langsgaan op een
CS-meeting. Hier komt een bont allegaartje
samen voor bijvoorbeeld een kroegentocht:
een echte aanrader! Voor de geïnteresseerde
leden (in spe): woensdag 23 oktober om 20u
30 in de Hotsi Totsi.

*gevouched: Met de vouch-functie wordt
aangegeven hoeveel andere couchsurfleden
voor iemand instaan, dus hoe meer vouchers iemand heeft, hoe veiliger.
**geverifieerd: Als iemand zijn exacte
adres ingeeft en een klein bedrag stort,
wordt de identiteit van die persoon gecontroleerd aan de hand van een bankrekeningnummer. ¶

SCHAMPER TER PLAATSE IN GENT
KN, LC Speciaal voor Schamper besloten
wij zelf de proef op de som te nemen. We
kozen voor het welbekende en toch nog
altijd een beetje exotische Gent. Op de
website kwamen we terecht bij Bart, die
enthousiast antwoordde: “Geen probleem
hoor, kom maar af ! Heel leuk zelfs …”
De volgende dag stonden we voor een
huis dat van buiten een beetje weg had
van een kraakpand (rolluiken, plakband,
duisternis … slik). Na al onze moed bijeen
geraapt te hebben, belden we aan. Het
licht in de gang ging aan en we werden

verwelkomd door een gigantische WestVlaming. Een beetje onwennig gingen we
naar binnen waar een paar vrienden zaten
te relaxen in de zetels. Onze gastheer was
er nog niet en of we ondertussen wilden
gaan zitten? Na wat chips en wijn te verorberen voelden we ons al snel thuis. Vanbinnen zag het er gelukkig helemaal niet
uit als een kraakpand, voor het feit dat er
vier jongens in samenleven zag het er zelfs
ongelooflijk netjes uit en waren we aangenaam verrast.
Toen Bart en zijn vriendin arriveerden

kwam de sfeer er helemaal in. Wijsheden
en quotes zoals “het zaad van een maat kan
geen kwaad” (aldus Bart) en “Samson liep
tegen de paal” (Geuk) werden ons niet bespaard. Aangezien we Gent toch al redelijk
goed kennen brachten we de hele avond
door in de living en kropen we om halftwee
vermoeid onze couch op. Toegegeven, het
leek misschien een beetje nutteloos om vijf
kilometer verderop het concept zelf te ervaren, maar het was vree wijs. ¶

Douglas Deleu in India.
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liegende reporter
KINDEREN VOOR HITLER (DEEL 2)
DE MONOLOOG VAN ARNO D'HOOGE
Willem Wybo

Hoe het begon: het was een mooie nazomeravond, er was een Schamperredacteur,
een kussend koppeltje en Arno D’hooge. Zij
figureerden tegenover het decor van een eerder extremistisch feest, waar Arno D’hooge
in dronken toestand was geraakt vanwege
afgunstige gevoelens tegenover het kussende koppeltje, en op het punt stond stoute
dingen te zeggen.
“Ik weet het, moeders mooiste ben ik niet,
en mijn brein is ook niet bijster groot geschapen. Mijn wereldbeeld reikt niet verder dan
mijn piemel lang is en een spiegel wil ik zelden zien. Ze achtervolgen me, de ogen van de
mensen die ik op straat passeer. Ze branden
gaten in mijn huid en kerven letters in mijn
ziel. Vroeger, toen ik kind was, wist ik niet
wat ze bedoelden, maar langzaamaan leerde
ik lezen, en de letters werden woorden, en, ik
zeg het u, die woorden, oh, die woorden, ik
wou dat ik ze nooit had leren lezen.”
“Nog een geluk dat ik mijn mama had. Ze
troostte me, wel honderdduizend maal. Ze

zei: “Mijn jongen, word groot en sterk en sla
terug. Verzamel mensen om je heen en hits
ze op. Hebben ze honger? Zeg hen dat de
jood hun eten steelt. Hebben ze dorst? Zeg
hen dat de neger te veel drinkt. Voelen ze
zich miezerig en klein? Zeg hen dat ze trots
mogen zijn op hun Vlaams bloed. Zeg hen
dat, mijn jongen, en ze zullen luisteren. En
jij zal groot zijn, en zij klein.” Dat zei ze, mijn
moeder, en ik luisterde.”
En niet alleen naar zijn moeder luisterde
Arno D’hooge, maar ook naar de roep van
zijn wellust, want met glazige ogen keek hij
toe hoe de jongen de rechteroorlel van het
meisje kuste, en hoe zijn lippen langzaam
naar beneden bewogen, langs haar hals, en
hoe ze vrolijk lachte, en haar sjaaltje vol SSlogo’s en doodskoppen uitdeed. Zijn rechterhand sloeg hij om haar middel, en zijn
linkerhand gleed langs haar borsten. Arno
D’hooge wou dat ook, de borsten van een
meisje strelen. Maar tot nu toe had geen enkel meisje het nodig gevonden haar borsten
daartoe aan Arno D’hooge uit te lenen.

BLANDIJN IS HORRORPALEIS
JOE THE PLUMBER Na de lesuren doet de
Blandijn-faculteitszaal dienst als clandestiene abortuskliniek, worden levers
en longen uit hulpeloze wezen gelepeld
in de pc-klassen en blijft Marc Boone tot
de ochtend zijn cursus Historische Kritiek
opdrammen in auditorium E. Dat kon een
embedded journalist van Schamper vorige
week vaststellen bij een grootscheepse
razzia van de federale recherche. Verscheidene professoren en personeelsleden werden naar het politiekantoor gebracht voor
ondervraging.
“Eén van de meest weerzinwekkende
misdaadsyndicaten aller tijden heeft jarenlang straffeloos zijn gang kunnen gaan
aan deze faculteit”, aldus politiecommissaris Bergmans. “Het is goed mogelijk dat
de illegale kliniekjes en breinverschroeiende lescycli van professor Boone slechts
het topje van de ijsberg zijn.” De geruchten
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over andere duistere praktijken werden
nog aangewakkerd door de paniekreactie
van de Blandijn-bureaucratie. Diezelfde
morgen nog verbraken enkele personeelsleden het politiezegel om grote stapels
dossiers te verbranden op één van de binnenplaatsen. Schamper wist enkele velletjes te behoeden voor vernietiging. Het
zou kunnen gaan om fragmenten van het
onafgewerkte artikel “Een lezing van de
Byzantijnse genderroman vanuit Lacaniaans-marxistisch perspectief ”. Dat is een
mythische monsterpublicatie in wording
die een collectieve prestatie zou zijn van
àlle academici uit de Letteren en Wijsbegeerte. Indien gepubliceerd, zou die het
aangezicht van de Oost-Vlaamse humane
wetenschappen voor eeuwig kunnen veranderen. Op het rectoraat was niemand
bereikbaar voor commentaar. ¶

En daar werd hij triest van. Maar niet toegevend aan die plotselinge bui van zelfmedelijden ging hij verder: “En kijk, ik heb ze
hier verzameld, de mensen om me heen. Met
hulp van mijn vrienden van Blood & Honour,
die dit prachtige feest georganiseerd hebben,
waarvoor dank. Want wat is er leuker dan
een stevige metalmeeting op tijd en stond?
Zie hen hier tezamen gelukkig zijn. Als één
grote familie. Eén grote familie onder de armen van Arno D’hooge. Arno D’hooges kinderen. Mijn kinderen voor Hitler. Ik zal hen
groot maken. En zij zullen van mij houden.
Zeg het, mijn kinderen, zeg mij na!” Waarop
hij ‘Heil Hitler’ scandeerde. En als uit één
mond riep heel de zaal hem na.
Heel de zaal? Nee, twee mensen waren
niet geïnteresseerd in Arno D’hooges oproep. Voorzichtig slopen ze naar buiten. Ze
wilden copuleren. Doch ze zouden zich niet
voortplanten, want ze gebruikten anticonceptie. Arno D’hooge gebruikte dat niet. Hij
had geen anticonceptie nodig om zich niet
voort te planten.
En buiten, in het parkje, omsluierde het
zwakke licht van de maan de vormen van
twee lichamen. “Wat een griezel, die Arno
D’hooge,” zei het meisje. “Heb je gezien hoe
hij steeds maar naar ons keek? Geen idee wat
die zich inbeeldde.” “Ik zal hem straks eens
op zijn muil motten,” antwoordde de jongen,
waarop hij haar beha uitdeed en haar rechterborst kuste. ¶
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OPEN BRIEF: SCHAMPER AAN RAND FAILLISSEMENT
poot van de bank werden door de toezichthoudende instanties geblokkeerd. Het geld
van Schamper heet officieel ‘bevroren’ te
zijn. Wat maakt dat wij geen verrichtingen
meer kunnen uitvoeren op onze rekening en
dat de toekomst van Schamper aan een zijden draadje bengelt.
De financiële leerling-tovenaars Dobbelaere en Demol hebben niet langer de leiding
over Schamper. De dagelijkse werking en het
bestuur van de vzw Schamper komen voortaan in handen van een Comité van Redacteurs. Dit werd beslist op de redactievergadering van maandag 14 oktober. Het is onze
overtuiging dat Schamper kan blijven
bestaan, maar dit zal in geen geval
onder de huidige vorm zijn. We zijn
naarstig op zoek naar privé-investeerders om onze oorlogskas te spijzen.
Ondertussen moet er bespaard worden: voortaan geen glanzend papier
en veelkleurendruk, geen 32 pagina’s,
geen geld meer voor te recenseren
boeken of cd’s, geen lay-out met het
professionele Adobe InDesign, geen
weekends in de Ardennen. Wie wil kan

op de redactie een bod komen uitbrengen op
de overbodige apparatuur die we hierboven
al aanhaalden. De dure erfenis van het verleden moet zo snel mogelijk verkocht worden
om nog wat van de verspilde duiten te kunnen recupereren.
We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om Schamper te redden. Maar
hou in het achterhoofd, beste lezer, dat u
misschien wel één der laatste exemplaren
van ons blad in uw handen houdt.
Geniet er ten gronde van.
Het Comité van Redacteurs ¶

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
SL Normen en waarden zijn niet meer
wat ze geweest zijn. Op de studentenfora is dat niet anders. Neem nu het het
VPPK-forum, waar het gezin niet langer
het aanzien geniet van hoeksteen van de
samenleving. Op het topic ‘mijn WTFmoment van vandaag’ antwoordde Ilse:
“WAAROM kunnen die kutkinderen van
een broertje & zusje van mij niet UITSLAPEN op een focking ZONDAG?” Psychologen zullen wel aanleg hebben voor
progressieve, taboeloze praat. Neem nu
Fleur, op het ‘zinloze/rare MSN-gesprekken topic’: “Fleur zegt: ik wil in manchester of sheffield ofzo echt die vibo zien en
zien of ie t echt doet / Fleur zegt: letterlijk
zien, niet uitproberen / Fleur zegt: tenzij ie em doneert (HAA) / Fleur zegt: ok
overshare.” Waarna ze fijntjes het volgende vermeldt: “Kleine uitleg: een vriend
van me heeft in Duitsland een vibrator
gekocht die je kan aansluiten op je iPod
en dan gaat ie trillen op de muziek ofzo.”

www.schamper.be

Onoverkomelijk onderwerp op de fora
was natuurlijk de amok die ontstond
bij het NSV-debat jongstleden. Het gezaag aan rechter- en linkerzijde heeft
u al genoeg gelezen, daarom enkele opmerkelijke quotes. “Homo’s aan de galg,
jaja, tuurlijk, maar ondertussen rukken
de fascisten zich wel af tijdens lesbische
porno!” (Anonymous in een kritische
bui.) “Ze willen gelijke behandeling, wel
dan krijgen ze gelijke behandeling. Omdat het hoort? Neen, omdat ik geen fuck
geef in welk gat ze wat dan ook steken.
Wat hoort? Niks ‘hoort’. Homo? Good
for you, you fagface.” (En toen sloeg de
discussie om naar homoseksuelen bij
Xavier Everaert.) “Met al dat gelul is het
niet echt verwonderlijk dat de discussie
uiteindelijk bij het onderwerp homosexualiteit (sic) belandt … :-D” (Terechte
observatie van Geert Vande Vyver.)
De prijs voor het grootste forumschorem gaat deze keer naar Wouter C. Even

de geschiedenis kort samenvatten: in
2007 buisde Wouter voor zijn examens en
was daar niet blij mee. Ervan overtuigd
dat hij slachtoffer was van enkele malafide proffen, ging Wouter over tot het
sturen van dreigmails naar rector Van
Cauwenberge, toenmalig premier Guy
Verhofstadt en, euh, minister Patrick
Dewael. Sinds er eind september een artikel over zijn praktijken verscheen, heeft
Wouter zijn zaak vurig verdedigd op het
Schamperforum: “Ik zweer dat jullie hier
niet zullen mee weg komen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Nooit zal ik rusten
vooraleer alles is recht gezet en de volledige waarheid aan het licht komt.” Tja,
misschien toch maar met de wijze woorden van rik pinkster besluiten: “Om het
cultureel-antropologisch te bekijken: Dé
waarheid bestaat niet!” ¶
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HET VOLK

BB Beste lezers,
Het is met spijt in het hart dat wij u berichten over de precaire toestand van ons
dierbare lijfblad. De globale economie gaat
momenteel door woelig water. Na Fortis en
Dexia dreigt nu ook Schamper kopje onder
te gaan.
Verblind door hebzucht liet hoofdredacteur Bert Dobbelaere zich verleiden door
Kauphting, de grootste bank van IJsland.
De belofte van 4,25 procent basisrente en 2
procent aangroeipremie deden Dobbelaere
en zijn rechterhand Hannah Demol, alle
bedachtzaamheid overboord gooien. De
werkingsmiddelen van Schamper werden
geparkeerd op een IJslandse rekening, en dit
alles buiten medeweten van de redactie. In
afwachting van de gebraden kippen die hen
toch zeker in de mond zouden gaan vliegen,
vulde Dobbelaere alvast enkele extravagante
uitgaveposten in: een midweekse in een exclusief resort in de Ardennen, nieuwe desktops en een high-definition camera.
Deze week echter implodeerde de IJslandse banksector. Kaupthing werd genationaliseerd en alle transacties van de Belgische
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