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KORT
SL, IDJ Die avond was een gaatje in hun
drukke agenda. De vier vriendinnen hadden
veel bij te praten. Met een Cosmopolitan in
de hand kwamen achtereenvolgens stages,
praktische oefeningen, malafide proffen,
leuke adresjes en de one-nightstands van
voorbije nachten ter sprake. Maar dat behoorde tot het nabije verleden. Als zelfbewuste vrouwen moesten ze zich richten op
de toekomst. Activiteiten en nieuwe uitdagingen : daar waren de dames op gebrand.
“Ik vraag me af waar je een man vindt met
wat ritme in zich. Blijkbaar is het onmogelijk
voor het andere geslacht om te bewegen op
de maat, en ik wil zo graag naar het Boombal van het VGK-flwi op 25 november in
de Centrale“, zei Carrie, terwijl ze verveeld
aan het parasolletje in haar Cosmopolitan
draaide.
“Ik zoek mijn danspartner op de FK-fuif
in de Vooruit op 20 november. Vorig jaar
heb ik daar een ook kerel opgepikt. Jeetje, wat mis ik dat knap kontje van hem…”,
zuchtte Samantha.
“Nu moet je toch iets specifieker zijn”, zei
Charlotte verdwaasd, “welke kerel met het
knap kontje?”
“Je weet wel, hij zit nu bij Filologica, een
beetje een scruffy type, is soms te laat in de
les.”
“Oh ja, ik weet over wie je het hebt, hoewel
ik even zijn naam kwijt ben… Jeetje, die z’n
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De Schamperredactie. Immer tot uw dienst.
kont zou ik best wel eens willen aanschouwen in een strak turnbroekje. Misschien doet
hij mee met dat Lopen met Eveline van het
GFK op 25 november aan de Watersportbaan?”
“Laten we hopen dat hij dan niet wegloopt met die Eveline.”
Alom klonken er schaterlachjes.
“Verdorie”, vloekte Miranda. “De hak van
mijn Manolo Blahnik is helemaal versleten,
ik moet echt een nieuw paar aanschaffen.
Misschien kan ik meegaan met de Reis naar
Parijs van het KHK op 27 november voor
een shopping-spree. Kan ik meteen ook het
Louvre even bezoeken en kijken welk kleur
lippenstift die Mona Lisa op heeft.”
“Ik wil ook naar Parijs om een paar nieuwe Manolo Blahniks te kopen’, pruilde Car-

rie. “Maar ik heb geen rooie duit op mijn
rekening meer staan. Waarom zijn schoenen
ook zo duur?”
“Misschien moet je dan maar eens overwegen om naar de Fortis-infoavond van
het VTK op 24 november in de Jozef Plateatustraat 22 te gaan, je weet nooit dat
ze je goeie tips meegeven”, antwoordde
Samantha terwijl ze het kleedje van een passerend meisje afkeurend nakeek.
Na hun laatste slokje Cosmopolitan besloten de jongedames om nog vlug even langs
de faculteit Letteren & Wijsbegeerte te paraderen. Je wist maar nooit of die kerel met het
knappe kontje toevallig op het zelfde moment naar buiten zou komen… ¶
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Hallo. Ik ben een varken. De mensen van
ResPACT gebruiken mij als hun logo. En

Vanalles deze keer: van ResPACT
(10) tot Alumni After Work (14).
Ook gingen we een kijkje nemen
op ExpoVET (6), de vakbeurs voor
dierenartsen, georganiseerd door de
studenten diergeneeskunde.

dat vind ik

niet tof!

WETENSCHAP
Nieuws over het VIB, dat een
ontdekking deed in verband met
de differentiatie van zijwortels.
Saai? Nee hoor, lees maar op pagina
18. En wanneer je dan toch in de
wetenschapskatern bent, kan je ook
eindelijk te weten komen hoe het nu
zit met de piramides van Louis De
Cordier (22).

CULTUUR
Schamper ging op tocht in het
SMAK. Is de herfstexpositie de
moeite waard voor studenten, of hou
je toch beter de vinger op de knip?
(28)
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 (2, 6) Dobbelaere, Hannah
(6, 1) Demol, Bregt (1, 3) Saenen, Ruben
De Winne (chef Verdeling), Simon (1, 5)
Leenknegt (chef Cultuur), Jonas Vandroemme, Ine (4, 2) De Jonge, Margot Van Cauwenberge, Willem (5, 1) Wybo (chef Satire),
David De Pue (chef Wetenschap), Marjolein Roelandt, Hans (6, 4) Demeyer, Nils
Wandels, Lise (2, 3) Beirinckx, Pieter (4,
4) Van Nuffel, Bart (6, 2) Bruneel, Gert (6,
3) Boel, Bram (5, 3) Bombeek, Heleen (4,
1) Debeuckelaere, Joost (3, 1) Vanderdeelen, Katrien Debal, Laurens (5, 2) Lavrysen,
Liesa (6, 5) Carton, Manuel (5, 5) Claeys
Bouuaert, Rini Vyncke, Roeland (2, 1) Termote, Tineke (1, 2) Bracke, Guillaume (1,
1) Maebe, Stijn (2, 4) Debrouwere, Laure
Nuytemans, Katrien Depecker, Kirsten Noben, Hanne (3, 2) Lefèvre, Floor Eelbode,
Lise (4, 4) Eelbode, Jonas (3, 5) Fahy, John
(1, 4) Verhaest
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere, Ruben De Winne, Hannah Demol,
Joost Vanderdeelen, Laurens Lavrysen (deed
een verdienstelijke poging)
Cartoons: Sander Vanderveeren, Axel Debacker
Fotograﬁe: Manuel Claeys Bouuaert, Joost
Vanderdeelen, Pieter (3, 3) Morlion, Lode
(3, 4) Rummens
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MINIMALE KOSTEN
Bert Dobbelaere

Wanneer je deze Schamper leest, is de
“ResPACT-day” net voorbij. Op zaterdag 15
november organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Studenten een ganse dag in het
teken van de stijgende studiekosten: workshops, debatten, een ludieke actie. De Gentse
Studentenraad sponsorde zelfs gratis bussen
richting Brussel: het is de stuvers duidelijk
menens.
Dat mag ook wel: studeren blijft enorm
duur, dus is het normaal dat studentenvertegenwoordigers daarvoor in de bres springen.
Een kot, cursussen, inschrijvingsgeld, computermateriaal, het zijn de meest genoemde
voorbeelden. Toch zijn ze niet alles: ook de
opportuniteitskost speelt mee. Het feit dat je
een inkomen aan je voorbij laat gaan door je
studie, moet je eigenlijk ook meerekenen. Op
die manier mis je al snel 10.000EUR spaargeld
wanneer je niet meteen voor een job kiest.
Wie na een professionele bachelor van drie
jaar overweegt om voor een masterdiploma
te gaan, voelt die druk waarschijnlijk meer
dan een achttienjarige die vers van de middelbare school is.
Hier en daar hoor je wat kritiek op ResPACT, maar die klinkt beduidend minder luid
dan normaal bij VVS-voorstellen. De organisatoren van ResPACT hebben immers met
het Pact van New York een bijzonder sterke
troef achter de hand: in feite werd hun standpunt reeds goedgekeurd door de overheid, zij
vragen enkel dat die beslissing eindelijk uitgevoerd wordt. Dat neemt organisaties die
kritiek hebben op de verlaging van de studiekost de wind uit de zeilen. Dat hebben ze daar
bij de VVS dus slim bekeken.
Toch zijn er enkele zwakke punten in de
campagne te bemerken. Zo is het overduidelijk dat studeren de laatste tien jaar duurder geworden is: informaticamateriaal werd
onontbeerlijk, kotprijzen swingen de pan uit
door een stijging van het aantal studenten.
Maar de vraag is: hoevéél duurder werd stu-

deren? Op de persdag van VVS enkele weken geleden, vertelde men dat studiekosten
gemeten worden door het becijferen van de
gemiddelde uitgaven van studenten aan studiegerelateerde materialen.
Daar zou bij de oplettende lezer een
alarmbelletje moeten rinkelen: in feite duidt
de geciteerde data dus enkel op het feit dat
studenten tegenwoordig meer uitgeven aan
hun studie. Of dat komt doordat de minimumvereisten om te studeren duurder werden, of omdat studenten simpelweg luxebeestjes geworden zijn, dat mag Joost weten.
Hoewel informaticamateriaal tegenwoordig
broodnodig is, heeft een student echt geen
zotte nieuwe dual core nodig: de Pentium
4 die nonkel Jos niet meer nodig heeft volstaat om papers op te schrijven. Je kan dat
soort computers voor minder dan 100EUR
vinden op de tweedehandsmarkt. En hoewel
de homes overvol zitten, kan je wel degelijk
koten vinden voor een schappelijke prijs. Je
moet er alleen mee kunnen leven dat ze uit
het centrum liggen en je de voorzieningen zal
moeten delen met andere studenten.
Wie al eens babbelt met proffen en andere oud-studenten van de UGent, weet dat
studenten vandaag de dag, veel meer dan
vroeger, gesteld zijn op hun luxe. De “steigende” studiekost valt dus deels te verklaren
door het feit dat studenten simpelweg meer
uitgeven aan zaken die niet broodnodig zijn.
Het is jammer dat deze meegeteld worden in
een campagne die ijvert voor de daling van
studiekosten, aangezien ze natuurlijk geen
rem vormen op de democratisering van het
onderwijs.
Niet dat deze kanttekening wil zeggen dat
het ResPACT-idee zinloos is, in tegendeel. Het
is een uitnodiging aan de organisatoren om
een onderzoek te starten naar de evolutie van
de minimale kost om te studeren. Als blijkt
dat die spectaculair gestegen is, dan zou dat
een veel sterker argument kunnen zijn. ¶
SCHAMPER 469
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WERKEN BIJ SCHAMPER

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

DH Iran heeft sinds kort zijn Anissa Temsamani. Minister van Binnenlandse Zaken Ali Kordan
ziet zijn mandaat verdampen door een motie van
wantrouwen. Die kwam er nadat hij moest toegeven dat zijn gewichtig diploma van Oxford University vals was. De fantast in kwestie stoffeerde
zijn verhaal nochtans vrij behoorlijk. Zo vertelde
de professor zijn studenten anekdotes over zijn
vruchtbare tijd in dat exotische Oxford. Of was
het London? Doordrongen van zijn eigen fantasie
verwees de vermeende alumnus naar ‘London Oxford University’. President Ahmadinejad ziet het
probleem niet: “Het gaat tenslotte maar om een
stukje papier.”
Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft dan weer andere kopzorgen. Haar geplande
hervormingen in verband met studentenvisa stuiten op verzet. Door de plannen zouden universiteiten de absenten moeten ophalen van meer dan
200 000 niet-EU-studenten. Daarenboven wil de

overheid een biometrisch paspoort voor hen invoeren. Dat allemaal ter bestrijding van mogelijke
uitwassen. Het hoger onderwijs vreest echter voor
haar verworven academische vrijheden. In een
brief aan The Guardian weerklinkt de bezorgdheid
over de rol van het onderwijs als immigratiewaakhond. “De educatieve relaties tussen student en
docent zullen verwateren”, klinkt het verder.
Voorspoediger nieuws uit de buik van Azië: de
Universiteit Gent heeft Memoranda of Understanding ondertekend met vijf Indiase universiteiten.
Dat gebeurde tijdens een tiendaags staatsbezoek,
het langste in zijn soort. Naast een grotere samenwerking tussen de vakgroepen van de instellingen,
staat de Karnataka Academy for Social Sciences
and Humanities (KASSH) centraal. Dit vehikel zag
het leven in 2006 en zou de Indiërs ertoe moeten
bewegen meer geld vrij te maken voor de alfa- en
gammawetenschappen. ¶

TIJDINGEN UIT DE STUDENTENSTEDEN: WAT SCHRIJVEN ONZE COLLEGA'S?
KN Wat beweegt er in de andere studentenoorden van Vlaanderen? In Brussel
blijkbaar niet veel want De Moeial (VUB)
is zo te zien nog steeds in de diepe zomerslaap verwikkeld. Misschien moeten we in
het vervolg eens een Waals krantje lezen.
Dan maar over naar Antwééérpen, ’t
stad! Dwars publiceert een interview met
de kersverse rector van de UA, Alain Verschoren. De man heeft blijkbaar nogal hoge
ambities want de prutskes zitten maar met
10 000 studentjes en Alain wil er maar liefst
15 000 van maken tegen het eind van zijn
ambtstermijn. Losers. Voor de rest is Alain
van mening dat “studenten verkleuteren”…
Vooruit dan maar, als jij het zegt meester
Alain!
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Ook amusant is de quote van professor
Hubert Meus van de plaatselijke Blandijn
ginds; hij smeekt zijn studenten Nederlandse letterkunde om mails te sturen met
de account van Universiteit Antwerpen om
de stroom mails tegen te gaan van hevige
knaagdieren zoals geilkonijn@hotmail.com.
Dus in het vervolg ga gewoon voor geilkonijn@ua.be slimmerds! Voor het overige
een artikel met een zekere Graig Unger die
op zomerkamp is geweest met G.W. Bush;
als het nu nog eens Obama was…Over naar
het Veto dan maar, naar de ( flauwe)KUL.
Ze lopen daar een beetje achter met hun
site. Zo kunnen die meest verveelden onder ons zich nog steeds wagen aan een president poll over America’s Next President,

yes you can! Hot nieuws is Hannelore Bedert want ze zingt in het West-Vlaams. Een
vrouwelijke Flip? Neen, want ze houdt naar
eigen zeggen geen pleidooi voor het westvloams en ze is het gezaag over die klanken
zo beu! Joat joat, odjemulle! Waar die van
het Veto een heisa over maken, voor ons
is dat “taaltje” immers dagelijkse kost, niet
meer en niet minder.
Nog even vermelden dat de site van
Schamper zonder meer de mooiste is, dat
van Dwars als tweede en dat van het Veto
trekt gewoon op niet veel (en van De Moeial
nog minder). Maar dit helemaal terzijde.
Amen. ¶
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EEN SCHOON DING AAN ’T WATER
Het kan beter met de
infrastructuur van de
UGent-resto’s, en dat
hebben ze geweten ook.
Er zijn daarom allerlei
gekke plannen op til.
Wow!
Hanne Lefèvre

Ten laatste tegen 2010 wil men de oude
resto in de Sint-Jansvest platgooien, en in
de plaats een blinkend gloednieuw gebouw
zetten, dat in het oog springt door zijn bijzonder aantrekkelijk design. Zo probeert
men de resto die de laatste jaren enkel nog
populair was bij proffen en oud-werknemers
terug een identiteit te geven. Een hippe
identiteit met een dakterras aan het water
dan nog wel!
Men is van plan het maximaal aantal
zitplaatsen te verdubbelen, door ook de
onderste verdieping te benutten. Deze behoort tot één van de grootste geheimen van
de UGent, en staat naar verluidt vol machines uit de tijd dat Hans Pijpelink zijn eigen
tenen nog kon zien. Beneden zou er een
zogenaamde free flow komen, een beetje te
vergelijken met de warme maaltijden in de
Brug. Daarboven komt er een mezzanine,
ook zoals in de Brug, die — niét zoals in de
Brug — uitkomt op een gigantisch terras dat
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uitkijkt over het water. Het terras beneden
en boven zouden samen goed moeten zijn
voor zo’n tweehonderd extra zitplaatsen.

SUPERRESTO!
De bedoeling is dat Sint-Jansvest de nieuwe ‘superresto’ wordt, waar de mensen van
de Universiteitsstraat en het Monovolume
naar toe zouden trekken. “Men is ervan
overtuigd dat dit nieuwe restaurant enorm
veel volk zal trekken”, vertelt stuver Rob
Caluwaerts, “hoewel ik daar zelf een beetje
aan twijfel.”
Marc Bracke, directeur Studentenvoorzieningen, is hier zeker van omdat in het
verleden bewezen is dat ouderwetse voorzieningen studenten afstoten. Denk maar
aan de steeds verder afkalvende populariteit van resto Overpoort. Het afleiden van
studenten van de Brug naar de Sint-Jansvest
is nodig. Niet alleen om de lange wachtrijen
weg te werken, maar bovendien zou men tegen 2014 de Brug willen renoveren, maar die
kan als grootste en populairste resto niet
zomaar gesloten worden.
Men is als sinds de jaren ‘90 bezig deze
te renoveren, maar door haar aanhoudende
populariteit is dit niet gemakkelijk. Stuver
Geert Cleuren haalt hier een bijkomend
probleem aan: “Volgend academiejaar
gaat de Monovolume open en is die mooie
nieuwe resto in de Sint-Jansvest er natuurlijk nog niet. Dan wordt de Brug natuurlijk
overspoeld met studenten. Daar zullen we
nog een oplossing voor moeten vinden, en
best iets beters dan een noodresto.”

NOG MEER NIEUWE
RESTO’S, WAAH
De Sint-Jansvest is niet de enige resto die
aan vernieuwing toe is. Ook op de faculteit
van de bio-ingenieurs en bij de diergeneeskunde barsten de resto’s uit hun voegen. Op
het Boerenkot is het probleem dat men een
resto niet nodig achtte toen men het gebouw neerpootte. Maar doorheen de jaren
is de cafetaria steeds populairder geworden,
waardoor die nu veel te klein is. Alle mogelijke uitbreidingsmanieren zijn uitgeput,
dus nu moet er iets serieus nieuws gebouwd
worden. De plannen hiervoor staan nog in
hun kinderschoenen, maar het plan zou zijn
om de cafetaria te laten voor wat ze is (die is
bovendien drie jaar geleden nog maar vernieuwd), en elders op de campus een echte
resto uit te bouwen.
Ook bij de diergeneeskunde loopt de situatie de spuigaten uit. “Schandalig!” roept
Rob Caluwaerts. “Alle studenten komen tegelijkertijd buiten en moeten een halfuur in
de rij staan om vervolgens een plaatsje op
de grond te kiezen.” “Het probleem is dat de
lessen afhankelijk zijn van de ziekenhuizen,
die een vaste middagpauze hebben, waardoor de lunch-uren spreiden onmogelijk
wordt”, weet Geert Cleuren. De mogelijke
opties hier zijn het hele gebouw verbouwen,
of enkele functies weghalen uit de huidige
resto. Zo zou het misschien een goed idee
zijn de broodjes elders te verkopen. Slim! ¶
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OVER KOETJES EN KALFJES OP EXPOVET
De UGent herbergt de
enige faculteit diergeneeskunde van Vlaanderen. Toch slagen we
er sinds jaar en dag in
hen over de hele lijn te
negeren. Uw reporter
ging daarom de vinger
aan de poot houden –
of de drachtige vaars
aftasten, zo u wil- op
Expovet.
Bram Bombeek

Expovet is de veterinaire vakbeurs die
de Vlaamse Diergeneeskundige kring
jaarlijks organiseert in de hallen van Flanders Expo. Dit jaar ging het door in het
weekend van 1 november. Wat in een lang
vervlogen tijd begon als een materiaalbeurs
voor de laatstejaars in de kelders van het
Casinoplein om hen voor te bereiden op het
beroepsleven, is vandaag een driedaagse
happening voor professionals en studenten uit de hele Benelux. Expovet heeft maar
liefst 82 standhouders: farmaceutische
firma’s met klinkende namen en blinkende
stands als Pzifer of Bayer die hun nieuwste geneesmiddelen aan de man proberen
te brengen. Ze steken elkaar de loef af met
promotiestunts als roulettes en one-armed
bandits, massagetafels of schaarsgeklede
vrouwen met Holsteiner-bodypaint en
dikke, dikke – euh – uiers. Maar ook de kleinere bedrijven hebben er een plaatsje: ze
bieden alles aan van software tot voeders,
van echotoestellen tot hondenrolstoelen
en van holistische poeders tot in Burburry
gevoerde kadaverkisten.
Op Expovet wordt ook permanente vorming voor actieve dierenartsen aangeboden, in samenwerking met de universiteit.
De Faculteit Diergeneeskunde kreeg dit jaar
een prominente rol toebedeeld op de expositie omdat ze haar 75ste verjaardag viert. De
openingsspeech van decaan De Brabander zat boordevol historische anekdotiek.
6
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Zo herinnerde hij aan de bezetting van het
rectoraat – het heiligste der heiligdommen
waar zelfs decanen bedeesd binnendremelen – door de diergeneeskundestudenten
eind de jaren ‘80. De studentikoze contestatie moest de verhuis naar de nagelnieuwe
campus in Merelbeke bespoedigen. Naast
studenten manifesteerde ook een enkel koebeest (Bos taurus) mee. Het hoeft geen betoog dat het allersacraalste ongenadig werd
ondergescheten. Sous les pavées la plage et
sur la plage le merde. Dat zijn voorraad single malts werd geplunderd, kon de rector zo
mogelijk nog minder appreciëren, aldus De
Brabander.

WIJZE PEET TEGENGEKOMEN
Driekwart eeuw Vlaamse diergeneeskunde was voor de faculteit reden genoeg
om voor het eerst zelf een stand in te richten op Expovet. Ze kwam onlangs nog in
het nieuws omdat er voor duizenden euro’s
materiaal gestolen was door een zekere – I
shit you not… – N. Stelemans. De stand was
echter een voltreffer. Professor anatomie
Paul Simoens had er zijn indrukwekkende
knekelkabinet uitgestald. Een klassevollere
Körperwelten met de onvermijdelijke foetussen, het gestolde bloedvatenstelsel van
een penis, de scalp van een lammetje en als

apocalyptisch pronkstuk het ruiterskelet te
paard. De naam Simoens doet misschien
een belletje rinkelen, want de man was de
laureaat van de eerste “Wijste prof ”-verkiezing met ongeveer de helft van de 3000
uitgebrachte stemmen achter zijn naam.
Een behoorlijk Stalinistische prestatie als je
weet dat de hele Faculteit Diergeneeskunde
ongeveer 1400 studenten heeft. We raakten aan de praat met professor Simoens en
vroegen hem naar zijn succesformule: “Bij
anatomie kunnen onze studenten zich in
ieder geval meer voorstellen dan bij fysica
of scheikunde. Vanaf de eerste les probeer
ik hen vreemde dingen te tonen zoals een
mank paard, een kalf met twee koppen. Ze
studeren om te achterhalen hoe zo’n dingen
gebeuren. Ik wijs ze erop dat ze hard zullen
moeten werken en dikke cursussen zullen
moeten studeren, maar achteraf wel zullen
weten waarom ze zo hard gewerkt hebben.
Want ik ben best wel streng eigenlijk.” Dan
richt Simoens zich tot zijn paard en ruiter
en doceert aan uw reporter: “Kijk, de dingen
aanschouwelijk maken. Waar zit de knie bij
het paard? En bij ruiter?” Onze foute gok
gecorrigeerd na het simpelste vergelijkend
onderzoek.
Bij de Diergeneeskundestudenten leeft
volgens Simoens ook een speciale verbondenheid: “Ik denk dat hun studenten in mij
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een zielsverwant zien. Anders dan ingenieurs bijvoorbeeld, die in veel verschillende
milieus terechtkomen, delen dierenartsen
allemaal dezelfde droom om iets met dieren
te doen.” Als de geschiedenis als gespreksonderwerp wordt aangesneden, raakt Simoens pas goed op dreef: “Ik werk tachtig
uur per week, maar heb één grote hobby:
historische romans. Ik heb een passie voor
anatomie, maar ook voor geschiedenis. Die
botten die je hier ziet, ik beschouw dat als
ons historisch erfgoed. Bij onze verhuis wou
de decaan dat ik dat allemaal wegsmeet.
Ik was toen gekrenkt tot in het diepste van
mijn ziel. Vandaag is de collectie veilig ondergebracht in ons museum in Merelbeke
en is er een conservatrice aangesteld die de
toekomst moet verzekeren.” Naast botten en
beentjes bevat de collectie ook didactisch
materiaal en werktuigen die de evolutie van
de diergeneeskunde als wetenschap illustreren. “Ik heb niet alleen de diergeneeskunde
maar ook mijn studentenpubliek zien veranderen. Wij waren allemaal boerenzonen,
niet of nauwelijks aan de Vlaamse klei ontworsteld. Vandaag zijn er 80 tot 90% vrouwelijke studentes die zich vooral op de kleine
huisdieren willen richten. De veranderende
achtergrond van de studenten maakt dat we
extra zorg moeten besteden aan praktische
zaken, die vroeger evident waren. We moeten soms zelfs het verschil tussen hooi en
stro uitleggen.”

gesteld door een presidiumlid van de VDK.
Een engagement dat interessant is om hier
en daar een beetje te netwerken, excusez le
mot. Onze gids en PR-verantwoordelijke
Eline Vanneste wil het niet in zoveel woorden gezegd hebben, maar voor de Diergeneeskundige Kring is Expovet de kip met de
gouden eieren. Of de kip of juist het gouden
ei het eerst was, hebben we niet kunnen achterhalen, maar het afhuren van een hal in
Flanders Expo is financieel een loden last.
Eénmaal het event echter achter de rug is,
kan de VDK weer naar goede gewoonte gul

vaten zetten. Dat ten volle beleven van de
studententijd neemt niet weg neemt dat vele
aspirant-dierenartsen op Expovet al een half
oog gericht hebben op het beroepsleven, getuige daarvan is de populaire Startersdag,
die hen moet voorbereiden op een leven
als zelfstandige of aan een groepspraktijk
verbonden dierenarts. Aan organen, bloed,
stront en pis zal er voor hen hoe dan ook
geen ontkomen zijn. Ach, dat trotseren ze
toch met de glimlach. ¶

ALLES VOOR DE BADKAMER
De peerdepieten zijn dus overwegend
peerdefoefkes geworden, maar een ander
sociologisch gegeven in de veterinaire studentenpopulatie is de Käsenpolitik. Dat is de
grote aanwezigheid van Nederlanders, die in
eigen land door een numerus clausus de opleiding vaak niet mogen aanvatten. De eerste
noorderbuur die ons pad kruist is toevallig
de Doopmeester van de VDK, Steven Martijn ’t Hoen (roepnaam: SM). We kunnen het
niet laten even te polsen naar die beruchte
dooprituelen: “Nou, dat valt goed mee. We
dopen een paar maand aan een stuk en de
buitenwereld ziet natuurlijk alleen het marginale gedoe in de Overpoort. Er vallen nauwelijks schachten af en uiteindelijk is dat
niet eens verwonderlijk: sociaal is een doop
bevorderlijk en vergeet niet dat wij dierenartsen in spe zijn. Even waden in een organenbad, bloedbad, strontbad of pisbad… Eigenlijk is dat voor ons dagelijkse kost.”
De organisatie van de beurs is in handen
van de Expovetcommissie, die wordt samenwww.schamper.be

Een bijna-paardenkarkas. Foto's door Joost Vanderdeelen.
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GAAN ETEN IN HET UZ ... OF NIET?

ZIEKENHUISKOST VOOR STUDENTEN
Recent kwam Schamper viavia te weten dat
studenten in het restaurant van het UZ,
meer bepaald in de K12,
zeer goedkoop en lekker
kunnen eten.
Heleen Debeuckelaere

Het zou er aangenaam toeven zijn met
uitzicht over Nieuw-Gent, al is de schoonheid van dit stukje Gent wel voor interpretatie vatbaar. Het eten zou er véél goedkoper
en beter te pruimen zijn dan in de andere
studentenresto’s en de gezondheidsdictatuur van de UGent zou er nergens te bespeuren zijn. Natuurlijk moeten zulke geruchten
altijd, volgens de journalistische deontologie, gecontroleerd worden. Daarom werd ik
erop uitgestuurd — onder het motto: eerst
zien en dan geloven — om deze ‘ziekenhuiskost’ aan een nader onderzoek te onderwerpen.

OF NIET?
Niet veel later hoorde ik van een dokter
in spe al een ander verhaal: het eten in de
K12 zou niet te vreten zijn en helemaal niet
zo goedkoop. Volgens haar zouden alle studenten die les volgen aan het UZ juist nooit
daar gaan eten en de broodjes van de cafetaria op de Site Heymans verkiezen. Ik begon al te vrezen dat ik daar tussen allemaal
zieke mensen met baxters en rolstoelen zou
zitten, en voedsel zou moeten slikken met
een onaangenaam steriel geurtje en dito
smaak.
Eenmaal toegekomen viel het al bij al
nog mee, de typische ziekenhuisgeur viel
nergens te bespeuren en zieke mensen eten
meestal op hun kamer. Het restaurant bevindt zich op de bovenste verdieping van
K12, het hoofdgebouw van het Universitair
Ziekenhuis, en biedt dus een panoramisch
uitzicht over Gent. Over dit uitzicht kan veel
gezegd worden maar dat laat ik over aan uw
persoonlijke smaak. Hier eten is echter niet
weggelegd voor mensen met hoogtevrees,
tenzij je wegblijft van de ramen.
8

SCHAMPER 469

EEN BEETJE ONGEZELLIG
Als je binnen komt, wordt direct duidelijk dat het restaurant dringend toe is aan
een update. Het is wel netjes en verzorgd
maar de inrichting is blijven steken in de jaren ’70, net zoals de rest van het UZ. De eetzaal is gevuld met vierkante tafeltjes waar
de rode en gele plastic stoelen aan vasthangen, net zoals in enkele auditoria. Toch lijkt
het alsof ze er wel hun best doen om het er
zo aangenaam mogelijk te maken: een paar
schilderijen aan de muur, trendy lampjes en
een aangename temperatuur.

SPIJS & DRANK
Na de eerste indrukken moet er natuurlijk wel gegeten worden, de rij is er lang want
het restaurant wordt druk bezocht door
zowel personeel, studenten als bezoekers.
Die eerste mogen trouwens overal voorsteken en het kan dus redelijk lang duren voor
je aan de beurt bent. De keuken serveert
ontbijt, drie soorten warme middagmalen
(twee opties met vlees en één vegetarische
schotel) en twee avondmalen. Er zijn ook
nog broodjes, vooraf bereide salades en een
groot assortiment desserten. Daarenboven
kan je er veel verschillende soorten bieren

en frisdranken kopen. De prijzen zijn ongeveer te vergelijken met die van de andere
studentenresto’s maar met dit verschil dat
er geen extra toelagen worden aangerekend
voor ‘ongezond voedsel’. Het eten is toch
van een iets mindere kwaliteit dan in de
studentenresto’s: de vegetarische maaltijd
viel goed mee maar de kip hawaï met ongepelde rijst was niet om over naar huis te
schrijven.

CHARMANT
De kantinedames zijn echter wel zeer
vriendelijk en behulpzaam. Dat moeten ze
ook zijn aangezien er elke dag patiënten,
kinderen, bejaarden en mindervaliden komen eten. Toch merk je de aanwezigheid
van de patiënten niet echt doordat er veel
personeel én studenten zitten.
Het is dus zeker niet zo dat het restaurant ten alle koste door studenten wordt
gemeden maar het is ook niet zo populair
als de Brug. Als je goedkoop wilt eten kan je
hier dus goed terecht maar je kan evengoed
naar de andere resto’s gaan. De studenten
die er zaten waren dan ook gekomen voor
een warme maaltijd in de buurt, zoals de
studenten aan de Blandijn naar de Brug
gaan. En uiteindelijk blijft het toch ziekenhuiskost. ¶
www.schamper.be
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VAKANTIE, PLEASE!
Wanneer je als plichtsbewuste student naar alle lessen gaat, daarbuiten enkele uren aan sport doet, bijscholing in filatelie, teenlezen of ornithologie volgt en dan
nog een sociaal leven wil opbouwen, zit je
week snel vol. Een extra dagje om je leerachterstand in te halen is dan ten zeerste
welkom, maar dat zit er niet al te vaak in
dit schooljaar: feestdagen die in het weekend vallen, worden niet gecompenseerd,
wat zorgt voor erg weinig vakantie deze
keer. Wat vindt de student hiervan?
LC

De meeste ondervraagde studenten
hebben er duidelijk nog niet echt bij stilgestaan tot Schamper hen deze vraag stelt,
waarop ze vol vuur antwoorden dat hun
gebrek aan vakantie “onrechtvaardig” en
“onverantwoord” is.
Het is inderdaad zo dat studenten aan
de hogeschool vaak wél genieten van een
week herfstvakantie, bij heel wat uniefstudenten roept dat wrevel op: “Iedereen
gelijk voor de wet!” wist een fanatiekeling
uit te roepen. Een beetje adempauze in die
onverantwoorde 12 weken doorlopend les,
zou voor hem welkom zijn. Behoor je tot
de ongelukkigen die in augustus nogmaals
examens moesten afleggen, rest je immers
welgeteld 1 week “vakantie” voor je moreel
verplicht weer in de boeken duikt. Behoor
je tot de ongelukkigen der ongelukkigen
die daar bovenop rechten studeren, krijg je
het beruchte PO-systeem op je dak en blijft

er nagenoeg niets van je vrije tijd over, ocharme.
Vele studenten vinden het belangrijk
dat in het universitair onderwijs niet te
veel taakjes worden opgelegd zodat men
zelfstandig zijn of haar leerstof kan plannen en zich ongestoord kan engageren voor
bijvoorbeeld een postzegelverzameling.
Een alternatief voorstel voor de semesterindeling luidt als volgt: het schooljaar
begint een maand vroeger, zodat alle examens gedaan zijn voor kerstmis (en er dus
opnieuw een kerstvakantie is). Uiteraard
begint de vakantie dan ook in juni, zodat
we toch nog 3 maand hebben. Niets dan
voordelen! Of dit voorstel ooit verwezenlijk
wordt, is te betwijfelen, jammergenoeg.
Verrassing: niet álle studenten klagen
voor het verlies van 1 en 15 november. Er
wordt nuchter opgemerkt dat de weggelaten lessen uiteindelijk toch gegeven worden, maar dan in de inhaalweek, die we
veel efficiënter kunnen besteden dan een
extra maandag of vrijdag in november. Bovendien verkiezen deze enthousiastelingen
de kerstvakantie boven de paasvakantie
als blokperiode: dan kunnen ze tenminste
doorleren tot aan de examens; het paasverlof ligt veel te vroeg.
Als u dacht dat dit het toppunt was, stel
ik u nu voor aan de ultieme bolleboosjes: ze
vinden dat “er niet te klagen valt” en “gaan
toch graag naar school”. ¶

BLOEDSERIEUS BIJ DE ECONOMIE

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 Luik is een vuile stad. Er is geen reden
tot verbloeming, want je kan er nu eenmaal
niet om heen. Kak siert hier op regelmatige
intervallen de stoepranden, grijs en grauw
is het palet van zowat elke hoek en hun
zeldzaam uitgebouwde park stouwen ze
zomaar zes weken vol met een neonverlichte foor. Ik heb Gent nog nooit zo proper
gevonden.

Toen ik twee mede-Erasmussers een
weekend meenam naar Gent waren ze dan
ook verbaasd: “Is dit nog wel België? Het
lijkt eerder op Nederland.” Zie daar het
beeld dat een doorsnee buitenlander krijgt
van ons Belgenlandje. Luik is gelijk aan vuil
is gelijk aan België. Plus een uitstap naar
Maastricht bewijst dat Nederland gelijk
is aan proper en veilig en dus veel aangenamer dan België. Deze som leert ons dat
het dit keer als een heus compliment beschouwd mag worden als ze ons met buurman Keeskop willen vereenzelvigen. Misschien is een annexatie bij Nederland dan
toch zo vreemd nog niet.
Ik bedoel maar; op een toilet moet je
niet rekenen tijdens een nachtje Carré.
Je moet al serieus dronken zijn wil je niet
meer merken hoe schaamharen over de
bril gezaaid zijn of hoe excrementen van
allerlei soort ‘netjes’ over muur en vloer
gedrapeerd werden. Ook ik trek hier mijn
ogen open. “Is dit nu België?”
‘Les Bathèmes’, de grote broer van onze
doop, dragen er ongetwijfeld toe bij. Na
twee maanden zijn deze nog steeds in volle
gang, wordt er lustig gedronken, gezongen,
met eieren gegooid en duchtig uitgedaagd.
Maar steek het vooral niet op ‘de student’;
ze hebben zichzelf niet opgevoed.

Foto door Pieter Morlion.

www.schamper.be

Het is een andere mentaliteit. Het is een
grootstad. Het is Frans? ¶
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STUDEREN WA DUUR
HARDE TIJDEN VOOR DE STUDENT, MAAR RESPACT BRENGT REDDING
Stijn Debrouwere

Niet elke student komt naar de universiteit, weggestuurd door de mama en papa
uit hun Antwerpse shtetl met een buideltje
diamanten om zich te mengen met de goyim
en zorgeloos wereldlijke kennis op te doen.
Voor sommige studenten en hun ouders (in
de volksmond “ocmw’ers”) is studeren een financiële aderlating. Belgische studentenvertegenwoordigers eisen lagere inschrijvingsgelden, het beperken van prijzen voor syllabi
én goedkopere koten en homes.
De eisen van de studentenvertegenwoordigers kaderen binnen ResPACT, een nationaal initiatief voor het verlagen van de studiekosten dat op 15 november officieel wordt
wereldkundig gemaakt aan volk en pers. De
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en
de Fédération des Etudiant(e)s Francophone
(FeF), haar Waalse tegenhanger, leiden het
initiatief, maar hopen op een breed gedragen charter. ResPACT werd opgezet door
politieke studentenverenigingen waaronder
Comac en Animo, de Vlaamse Jeugdraad,
een aantal vakbonden en de KSA. In totaal
een dertigtal organisaties.
De voorbije maanden zocht de VVS naar
voorstellen en feedback van alle partijen. Na
heel wat getouwtrek en afgekeurde voorstellen – niet in het minst door de Gentse StudentenRaad en oud-VVS’er Hans Plancke
– zijn ze het uiteindelijk toch eens geworden over een reeks eisen om het onderwijs
in België goedkoper te maken. De komende
maanden wordt actie gevoerd voor het ‘memorandum’ waarin deze duust voorstellen
gebundeld zijn. De hoop is dat politieke partijen shoppen in de voorstellen en ze overnemen in hun programma, met het oog op
de regionale verkiezingen in 2009. Voorbije
zaterdag werd reeds het startschot gegeven, inclusief gratis muziekoptredens, maar
dat heb je natuurlijk schaamteloos gemist.
Dool.

AMBITIEUS ALS HET KAN
Oorspronkelijk waren de voorstellen
veeleer links, inclusief een totale afschaffing van het inschrijvingsgeld, gepikt van de
Finnen, en verregaande voorstellen tot hervorming van het belastingsstelsel. Om die
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linkse stempel van zich af te schudden en de
steun van alle studenten te winnen, ook van
liberale honden en nationalistische zwijnen,
werkte men in november koortsachtig verder aan een zachtere consensusnota.
Maar écht zacht kan je de eisen van ResPACT nog steeds niet noemen.
Zo wordt geëist dat de regering een standstill bepaling inschrijft in de grondwet: de inschrijvingsgelden zouden dan definitief geplafonneerd worden en bijgevolg niet meer
kunnen stijgen. In principe heeft België zich
reeds lang geleden akkoord verklaard met de
geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs in een verdrag van de Verenigde Naties.
Dat akkoord blijkt tot spijt van wie ’t benijdt
moeilijk afdwingbaar, zoals de Fédération
des Etudiant(e)s Francophone vorig jaar nog

kon merken toen ze met hun grieven over
studiekosten bij het Arbitragehof aanklopten en bot vingen. Het stand-still principe
inschrijven in de grondwet zou daar een verandering in kunnen brengen.
Een ander straf voorstel is om studenten
te voorzien van een basisbeurs. Zo’n ‘universele sokkel’ moet de student onafhankelijker
te maken van de ouders en dekt voeding,
huisvesting en mobiliteit. Het zou ook het
oneerlijke belastingsvoordeel van rijkere
gezinnen met kinderen ten laste ongedaan
maken. Gezinnen met een buitenverblijf in
Knokke (allez, wij zeggen maar wat) kunnen
nu gemiddeld meer dan 180 euro meer profiteren dan financieel achtergestelden.
De verenigingen hameren er ook op dat
het hoger onderwijs 2% van het bruto bin-

RESPACT IN VIJF PUNTEN
1. bus, trein en tram moeten fors goedkoper
2. meer homes, minder gekke prijsstijgingen van koten
3. géén hogere inschrijvingsgelden, gratis hoger onderwijs voor beursstudenten
4. minimalisering van studiekost door onder andere een maximumfactuur
per studiepunt
5. bijklussen moet kunnen, maar zou niet noodzakelijk mogen zijn voor
kansarmen

www.schamper.be
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nenlands product toegewezen krijgt door
de regering, zoals de Europese Commissie
adviseert.

CONSENSUS WAAR HET MOET
Een aantal andere voorstellen waarvoor
gelobbyd zal worden, zijn minder verregaand, maar zouden niettemin het leven van
de gemiddelde student een pak gemakkelijker maken.
Zo wil men dat de inschrijvingsgelden
voor beursstudenten afgeschaft worden, en
dat de categorie bijna-beursstudenten meer
studenten omvat – nu vallen nog steeds veel
arme stakkers uit de boot. Get a job! denkt
u misschien, maar een belangrijk punt van
het programma is net dat het niet kan dat
minder gegoede studenten moeten bijklussen om te kunnen studeren, omdat ze daarmee hun slaagkansen op het spel zetten en
hun studententijd niet ten volle kunnen beleven.
Men stelt ook voor om een algemeen
abonnement in te voeren dat geldt bij alle
netten van het openbaar vervoer, en dat tegen niet meer dan een administratieve kost
of liefst kosteloos. Een verbazende vaststelling die de VVS maakte was dat vervoer voor
de pendelaars onder de studenten 1/3 van
de studiekost uitmaakt, dus zo’n ‘OV-kaart’
is zeker welkom.
Verder wil men dat bedrijven garanderen dat stages een financiële nuloperatie
worden. Het kan volgens de stuvers onder
geen beding dat studenten zelf hun vervoer
en andere onkosten moeten betalen, terwijl
werkgevers genieten van gratis arbeid. Ook
wil men een maximumfactuur per studiepunt. Die puntjes moeten er voor zorgen dat
deze vaak verborgen kosten van opleidingen
niet de pan uit swingen. Zeiden we net ‘de
pan uit swingen’? Ik dacht het wel, ja.
Tot slot werd geopperd dat studenten beschermd moeten worden tegen grijpgrage
kotbazen die jaar na jaar de prijzen opdrijven. Analoog aan de wet over huishuur zou
een kotstudent de mogelijkheid moeten
hebben om het huurcontract te verlengen
aan dezelfde prijs mits indexatie.
Andere punten waren niet steeds even relevant. Het ingesloten pleidooi voor openbare aanbesteding van geneesmiddelen (naar
het kiwi-model) werd geschrapt, maar het

www.schamper.be

stimuleren van dokters om meer generische
medicatie aan te raden werd behouden, had
maar zijdelings betrekking op de studiekost.
Ook een kapittel over gezonde voeding werd
behouden, maar werd verduidelijkt door er
op te wijzen dat studenten met weinig geld
ook gezond moeten kunnen eten, niet dat ze
zich tot doel stellen, zoals Koen Hostyn het
eerder nog uitdrukte in een vergadering van
de Vlaamse Vereniging van Studenten, “de
student weg te houden van pitta en frituur.”
Met die onbenulligheden uit de weg, zijn
de bakens uitgezet voor een jaarlange campagne van de Vlaamse en Waalse studenten
voor hoger onderwijs.
ResPACT is niet alleen belangrijk als campagne tegen al te duur onderwijs, maar ook

omdat de VVS, die een belangrijke rol speelt
in de campagne, ten dele haar koers heeft
gekeerd. Studentenraden die deel uitmaken
van de vereniging pleitten in het kader van
ResPACT eerder voor een consensusmemo,
terwijl leden van de raad van bestuur van
de VVS (die de tekst grotendeels opstelden)
liever een hardere — linkse — lijn hadden
aangehouden, op basis van beslissingen die
de Algemene Vergadering (AV) in het verleden nam. “De zaken die werden teruggefloten zijn eigenlijk [gebaseerd op] bestaande
VVS-standpunten. De VVS [kiest nu] voor
een meer pragmatische koers.” wist Hans
Plancke, ondervoorzitter van de Gentse Studentenraad ons nog mee te geven. ¶
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DE HELDEN VAN DE OVERPOORT
OP ZOEK NAAR DE MENSEN DIE JULLIE SHIT OPRUIMEN
Elke donderdagavond
wordt de Overpoort getrasht. Schamper sprak
met de Helden die de
Overpoort netjes houden.
Laurens Lavrysen, Floor Eelbode

Vrijdagochtend, 6 uur. De Helden van
Ivago starten hun ochtendronde. Checklist:
papiertjes, blikjes, kapotgesmeten glazen,
kots, urine en hier en daar een verdwaalde
student. Het was gisteren weer tof in de
Overpoort! De Leffe- en Duvelavond van
Geografica heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Maar wie moet al die rommel eigenlijk opkuisen? Schamper trok er op uit met
schrijfblok in de hand en sprak er met twee
doorwinterde vuilnismannen.
Mario en Florimond kijken met voldoening achterom naar het propere wegdek, ze
hebben duidelijk al Heldendaden verricht.
Met een sigaretje in de hand vertellen ze
over afval en vettigheid. “Wij zijn elke vrijdagochtend van 6 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s
middags in de weer. De Overpoort kost ons
gemiddeld een tweetal uur. Al doen we na
een studentendoop soms wel eens anderhalf
uur over één met eieren bekogeld café. Dan
hebben we te weinig tijd voor de rest van

onze ronde, dat is balen. Maar vergeleken
met de vuiligheid op de Gentse Feesten, is de
Overpoort gelukkig tien keer minder erg.”

TWEE OP ELKAAR
Ze vegen niet enkel bierblikjes en hoopjes
braaksel bijeen, soms gaat het er wel eens

spannender aan toe. “Gisteren vond ik nog
een string”, pocht Florimond. “We vinden er
ook wel eens twee op elkaar in een auto. Dan
kloppen we op het raampje en verzoeken
we het vrijende koppeltje hun kleren aan te
trekken en naar huis te gaan.”
Je zou denken dat ze rijk worden van achtergelaten briefjes en muntjes, niets is echter
minder waar. “Vroeger vonden we geregeld
nog wel eens geld, nu valt er echter weinig
te rapen. Om vijf uur ’s nachts komen er immers professionele geldzoekers met machines af om de vergeten munten op te sporen.”
Zelf zijn ze niet zo’n fervente Overpoortgangers. Ook iets drinken zit er niet in, zeker
niet wanneer ze van dienst zijn, want drinkende vuilnismannen worden stante pede
ontslagen. Wat doen ze dan wel om van hun
zware werkdag te bekomen? “Ik doe eigenlijk niet al te veel in mijn vrije tijd”, zegt Mario. “Soms ga ik wel eens vissen, Florimond
is trouwens een verdienstelijk voetballer.”

DE LAATSTE RESTJES
Maar hun Heldendaden beperken zich
niet tot de Overpoort alleen, Mario en Florimond trekken verder op hun ronde die hen
nog langs de Verlorenkost, de Savaanstraat
en de Bagattenstraat zal voeren. We wuiven
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DE GENTSE AFVALINDUSTRIE
hen uit en blijven enigszins ontredderd alleen
achter: wat een Helden! Hoog tijd om hun werk
eens van naderbij te bestuderen. We ontbijten
even bij Julien, om dan gewapend met botten
en rubberen handschoenen de Overpoort in te
trekken. Met de hallucinante taferelen van de
voorgaande avond in het achterhoofd, is het
verbluffend om te constateren dat je er na het
Heldenwerk van onze Ivagomakkers bijna van
de grond kan eten. We ontdoen ons van onze
botten en handschoenen en nemen de proef
op de som: een Bicky zal nooit meer hetzelfde
smaken.
Maar blijft er dan werkelijk nergens vuil liggen? Na enige omzwervingen komen we tot
een verrassende vondst: in het beruchte urinoir aan de Overpoortresto, ligt een eenzame
soldaat zijn roes uit te slapen. Enigszins ongerust, porren we de in T-shirt verkleumende
jongeman wakker. “Opstaan, tijd om naar huis
te gaan!” Ook hier is Ivago van de partij: een
collega van Mario en Florimond klopt hardnekkig op het urinoir, om de jongen uit zijn

LL Vroeger werd het Gentse afvalmilieu gedomineerd door Napolitaanse afvalbaronnen. In 1994 kwam daar echter
een einde aan, toen IVAGO boven het
doopvont werd gehouden. IVAGO staat
voor Intergemeentelijke Vereniging voor
Afvalbeheer in Gent en Omstreken, en
zoals de naam al doet vermoeden staat
deze organisatie in voor de ophaling en
verwerking van afval in deze contreien.
De voornaamste activiteit van IVAGO
vindt plaats in haar containerparken.
Deze trokken in 2007 maar liefst 491.409

dromen te halen. Moeizaam kruipt de kerel
recht, om zich al snel te herinneren waarom
hij eigenlijk dat urinoir had opgezocht. Met
een zucht van ontlading, ritst de dronkenlap zijn broek open en mikt een bevrijdende
gouden straal in de afvoer.
Met een gerust hart zien we onze goede

bezoekers, alleen de Gentse Feesten behalen een hoger bezoekersaantal.
Daarnaast staat IVAGO ook in voor
de netheid van onze straten. In 2007
werd 2.188 ton zwerfvuil opgehaald door
de mannen in gele fluovesten, waarvan
ongeveer een kwart tijdens de Gentse
Feesten alleen. Veel te veel, vonden ze bij
Stad Gent, daarom werd de campagne
“Schoon Gent, Iedereen Content” gelanceerd. Hiermee wil de stad iedereen aansporen om afval niet te laten zwerven.
Ook jij kan hieraan een steentje bijdragen! ¶
vriend huiswaarts waggelen. Dat brengt ons
op ideeën: de nood aan cappuccino lokt ons
naar de dichtstbijzijnde koffieautomaat. De
Helden van Ivago blijven daarentegen op
post: ze brengen nog een ganse dag licht in
het duister van het afvalkoninkrijk. ¶

Ook helden hebben een gevoelige kant. Foto's door Laurens Lavrysen.
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ALUMNIFEEST VERLIEST DOEL UIT HET OOG
Het Galvestongebouw
aan de Wiedauwkaai in
Gent, locatie voor één
van de meest prestigieuze UGent-feestjes van
het jaar. Maar dan wel
eentje om vlug te vergeten.
Hannah Demol

Alumni After Work werd opgericht in dezelfde lijn als andere bekende projecten zoals de Student Kick-Off en de Durf Denken
campagne. Het concept moet ervoor zorgen
dat studenten zich trotser voelen op hun universiteit. Betere reclame dan een afgestuurde
student die op café pocht met hoe goed hij
zijn geliefde universiteit wel niet vindt, kan
de UGent zich blijkbaar niet voorstellen.
Dat zulke initiatieven succes hebben, valt
niet te ontkennen. De sweaters met Ghent
University erop gedrukt, lichtjes afgekeken
van Oxford en consoorten, zijn waanzinnig
populair. Maar of het alumnifeestje van Stijn
Baert, Stefaan Stroo en Bert Devisscher
tot die successen behoort, valt te betwijfelen.
Baert, die in 2006 al verantwoordelijk was
voor de organisatie van de Student KickOff, werd vorig jaar opgetrommeld voor het
Alumni After Work evenement. In den beginne stond hij er vrij pessimistisch tegenover,
zo wist hij Schamper te vertellen. De alumni
vormden een té heterogene groep die door
het povere alumnibeleid van de voorbije decennia erg moeilijk te bereiken waren. Het
antwoord op de vraag hoe er dan toch zoveel
uitgenodigden konden worden gecontacteerd, was voor Stijn Baert simpel: Facebook.
Er werden inderdaad bijna 2.000 uitnodigingen verstuurd via de online netwerkingssite.
Daarnaast werden ook oud-presessen en
-stuvers ingeschakeld om via hun little black
book afgestudeerden op te zoeken.

EXCLUSIEF MIJN VOETEN
Eender welk feest streeft ernaar een goede
eerste indruk te maken op zijn bezoekers,
zo werd ook door Stijn Baert aangekondigd
op www.gentblogt.be: “Bovendien zal zeer
zwaar ingezet worden op een exclusieve in14
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kleding van de fabriekshal van Artcube met
vele technische hoogstandjes die zelfs naar
Gentse normen behoorlijk hip zullen zijn.” De
eerste die een koud, donker gat dat een klein
beetje wordt opgefleurd met discolichtjes en
witte zetels exclusief noemt, moeten wij nog
tegenkomen. En een powerpointpresentatie
met daarop reclame van sponsors is hardly
technisch hoogstaand.
Toch had het gebeuren enkele exclusieve
trekjes, het prijskaartje bijvoorbeeld. Acht
euro inkom was nu nog wel aanvaardbaar,
maar wat de organisatoren bezielde toen ze
besloten bonnetjes enkel per schijf van tien
euro te verkopen, blijft een duister geheim.

WELK DOEL?
Het grootste punt van kritiek is toch wel
de relevantie van het hele gebeuren. Ten
eerste was er het duidelijke doel de aluminiwerking uit te bouwen. Galveston moest
dé plaats zijn waar oud-studenten hun lang
uit het oog verloren vrienden weer konden
terugzien. Ze zouden er samen feesten, netwerken en bijpraten. Dat er goed gefuifd
werd, kon je afleiden uit de dansvloer die,
na het verstrijken van een aantal uur, uiteindelijk toch volgepakt zat. Maar was het niet
de bedoeling dat mensen met elkaar zouden
praten om zo de band weer aan te sterken?
Mja, dat ging dus niet. Muziek die veel te
luid stond, maakte het zelfs voor ondergetekende zo goed als onmogelijk om reacties
te sprokkelen. En de aangekondigde loungeruimte, speciaal ingericht voor het rustigere

socializen, stond te midden van de fuifzaal
en de muziekboxen. Enkel van de zaal gescheiden door lintjes waarmee je ’s zomers
de vliegen uit je huis houdt. Niet meteen
soundproof. Ten tweede wilde de UGent haar
alumni dichter bij de universiteit betrekken.
Waarom dan een feest helemaal aan de rand
van Gent, vrij onbereikbaar zonder auto, en
niet in het hart van de studentenbuurt?

ALAIN HET FUIFBEEST
Duidelijk werd uit de reacties van de aanwezigen dat leeftijdsverschil een grote rol
speelde in de perceptie van de festiviteiten.
Jong grut als Bart Vanrutten en Thomas
Bracke waren over het algemeen erg positief.
Beide zijn nog maar sinds 2002 afgestudeerd
en hadden geen probleem met het concept
‘fuif ’. Alleen de kurksmaak van de cava viel
wat tegen. Tsjah, als je jong bent, heb je zo je
prioriteiten. De wat oudere generaties (met
alle respect gezegd natuurlijk) waren eerder
teleurgesteld. Zij hadden liever geen permanente gehoorschade opgelopen en ook het
terugzien van oude vrienden viel serieus tegen. Toen we Alain Derudder, werknemer
aan het rectoraat, naar zijn eerste reactie
vroegen, werd het meteen duidelijk waarom
hij was gekomen: “Meer fuifgehalte! Het is
teveel een receptie, iedereen staat hier stil!”
Het was dan ook niet verwonderlijk dat diezelfde Alain tien minuten later de eerste uit
de zaal was die op het podium sprong en zijn
beste pasjes bovenhaalde.

www.schamper.be
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DATABANK
Ook de studentenvertegenwoordigers
waren van de partij, in de vorm van Thijs
Verbeurgt en Geert Cleuren meer bepaald.
Beiden vonden Alumni After Work een zeer
mooi initiatief dat voor herhaling vatbaar
was. Verbeurgt vond het een jammere zaak
dat er niet meer laatstejaars studenten aanwezig waren, de alumni van morgen tenslotte. De voornaamste reden was vooral de
moeilijk bereikbare Wiedauwkaai. Maar ook
zij wezen erop dat het niet bij een dergelijke
activiteit mag blijven. Geert Cleuren meldde
dat er vanaf volgend jaar een budget in de
begroting wordt vrijgehouden, specifiek
voor alumniwerking. Dat budget zal vooral
worden uitgegeven aan het opstellen en promoten van een spiksplinternieuwe alumnidatabank, zo meldde Tom De Smedt, afdelingshoofd bij de dienst Communicatie aan
de UGent. Volgens hem kampte de alumniwerking van de unief met twee grote problemen. Als eerste is er te weinig binding tussen de student en de universiteit, wat al te
merken is bij de huidige studenten, vandaar
ook de Durf Denken campagne en de Dies
Natalis fuif. Het tweede obstakel is puur
technisch, aldus De Smedt, oud-studenten
bereiken is gewoonweg onmogelijk omdat er

www.schamper.be

geen contactgegevens bewaard worden. De
databank, die studenten trouwens zélf invullen, moet het contacteren vergemakkelijken.
En dit niet alleen voor Alumni After Work of
soortgelijke initiatieven, maar ook voor afgestudeerden zelf. Zie het als een soort Netlog
voor UGent-alumni.

Toegegeven, als fuif was Alumni After
Work geslaagd, maar dat is de Dies Natalis
fuif nu ook al enkele jaren. De meerwaarde
van een alumni-evenement dat met zo veel
poeha wordt aangekondigd, maar daardoor
het eigen doel uit het oog blijkt te verliezen,
was menig bezoeker onbekend. ¶

Alumni after Work kwam een beetje traag op gang. Foto's door Joost Vanderdeelen.
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OVER WAALSE KROOK
De site rond de Waalse
Krook krijgt stilaan
vorm, theoretisch gezien dan. Na ellenlange
discussies, uiteenlopende voorstellen en een
haalbaarheidsstudie
zijn de partners onderling (eindelijk) tot een
akkoord gekomen.
Guillaume Maebe

Toen minister Anciaux in 2005 het idee
om een muziekforum op te richten een strop
omdeed, was het naarstig zoeken naar een
ander idee om de verouderde site nieuw leven in te blazen. Het voorstel om van de site
een heus shoppingcentrum te maken zagen
de bewoners niet zitten. De Gentse VLD kon
zijn plannen om de Waalse Krook een commercieel doeleinde te geven al direct opbergen. Ideeën voor een nieuwe bibliotheek en
dito multimediale site rezen op. De Waalse
Krook moest en zou een culturele aanvulling worden voor de stad Gent.

GEEN 2DE ZUID
De officiële voorstelling van De Krook op
6 november bracht uiteindelijk uitsluitsel.
Frank Beke, voorzitter van de vzw Waalse
Krook en gewezen burgemeester van de
Arteveldestad, verkondigde de komst van
een multimediaal centrum in de site die
plaats zal bieden voor de nieuwe stedelijke
bibliotheek en het centrum voor Nieuwe
Media. De komst van deze ‘bibliotheek van
de 21ste eeuw’ is tevens een oplossing voor
de drukte die heerst in de bibliotheek aan

de Zuid enkele honderden meters verderop.
Men hoopt dat de drukte zo enigszins verdeeld kan worden. Ook is de bib aan de Zuid
niet geschikt om als ‘bibliotheek van de toekomst’ door te gaan. De nieuwe bibliotheek
zal –mede door ondersteuning van het
nieuwe multimediaal centrum- veel gedigitaliseerder en tegelijk moderner uit de hoek
kunnen komen.

CIRCUS MAHY BLIJFT
Een ander heibel discussiepunt was de
toekomst van circus/garage Mahy. Circusfanaten uit het Gentse waren tegen de afbraak van dit unieke monument en pleitten
al lange tijd voor een culturele invulling van
het overdekte circus. Hun gebeden werden
verhoord. Het verkommerde gebouw in de
Lammerstraat krijgt een renovatie, net als
de gehele circusbuurt die het leven moet
geven aan nieuwe woningen en horeca- en
handelsruimte. Het gebouw zelf zal ‘behouden’ blijven. Of men met ‘behouden’ het
gebouw, enkele delen ervan of gewoon de
circusspirit bedoelt, is voor niemand duidelijk. Dus niet te vroeg victorie kraaien, circusfanaten!

EN DE UGENT?
Dat onze eigenste Alma Mater al langer geneigd was om mee te springen in dit
project was duidelijk. Samen met het ‘Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie’ (IBBT), zullen de vakgroepen
‘elektronica en informatiesystemen’ (Elis)
en ‘informatietechnologie’ (Intec) van de
UGent het kloppend hart vormen van het
Centrum voor Nieuwe Media. Wat het centrum voor de UGent zo interessant maakt is
dat het een soort ‘living lab’-functie zal uitoefenen. Naast ruimte voor creatieve input
van partners en het werken met verschillende expertises en invalshoeken voor het vervaardigen van nieuwe toepassingen, zal het
centrum ook een ontmoetingsplaats tussen
ontwikkelaar en gebruiker zijn. Op deze manier kunnen de gebruikers meteen kennis
maken met vernieuwde technologieën, die
wel of niet met een helpende hand van onze
universiteit ontwikkeld zullen worden.
De afwerking van het totale project wordt
certified PDF
tussen 2010 en 2015 geschat. ¶
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Wil je ook weten waar het in de wereld werkelijk om draait?
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BRANDWEER
PLEEGT
BOERENBEDROG
LL Op donderdag 6 oktober werd met de
Bloedserieusfuif de (voorlopig) laatste fuif gegeven in het Boerekot op de Coupure. Naar
aanleiding van een controle van de brandweer,
zullen de bio-ingenieurs voor hun activiteiten
voortaan moeten uitwijken naar andere locaties.
“Op 24 februari kregen wij controle van de
brandweer”, aldus Jeff Daelman, preses van
de Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK),
de studentenvereniging van de bio-ingenieurs.
“Het grootste probleem is dat we ons plafond
moeten compartimenteren, wat neerkomt op
een nieuw plafond. Daarvoor is er momenteel
echter geen geld. Het probleem is dat fuiven
zoals Bloedserieus of onze openingsfuif maar
700 à 800 man trekken, wat teveel is voor ons
paviljoen, maar te weinig voor pakweg de Vooruit. Dan zou ook de typische Boerekotsfeer verloren gaan, nu kan je op een fuif geregeld eens
een babbel slaan met een assistent of zelfs een
prof.”
Je zou denken dat de heraanleg van een dak
voor onze universiteit piece of cake moet zijn,
maar Daelman ziet het somber in. “De faculteit is wel voorstander van de vernieuwing
van dat plafond, maar heeft er zelf de middelen niet voor. We zijn zelf natuurlijk vragende
partij voor die investeringen en willen die zelfs
gedeeltelijk dragen, maar we kunnen daar natuurlijk ook weer geen duizenden euro’s aan
besteden. We hopen dat we via lobbywerk in
allerlei bouwcommissies de universiteit alsnog
kunnen overtuigen om met geld over de brug
te komen.”
We polsten even bij Charles Van den Bossche, die de studenten vertegenwoordigt in de
centrale bouwcommissie van de universiteit,
het orgaan dat adviezen uitbrengt over bouwdossiers. “Het zal wel zijn dat ik ga ijveren voor
de heraanleg van een brandveilig plafond. Dat
zal waarschijnlijk wel het één en ander kosten,
maar dat valt perfect te verantwoorden, als
men kijkt naar de talrijke succesvolle feestjes
die daar al gehouden zijn en hopelijk nog mogen gehouden worden.”
Bij de studentenvertegenwoordigers lijkt alvast de vijf minuten politieke moed aanwezig
om werk te maken van dit dossier. Of de nodige
investeringen er onmiddellijk komen, is echter
maar de vraag. In afwachting hiervan zal het
VLK moeten uitwijken naar een andere locatie,
en we kunnen alleen maar hopen dat dit een tijdelijke oplossing zal blijken te zijn. ¶
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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 UGent aangenamer maken. Deze
week: Tom van de Organische Chemie
MR Naam : Tom Parlevliet

Geboortedatum : 15 februari ‘74
Sterrenbeeld: Waterman
Officiële functie omschrijving: Secretaris vakgroep Organische Chemie
Na de werkuren: Naast badminton
luister ik vooral veel naar muziek. Oasis,
Elbow, maar ook meer elektronische dingen zoals Orbital en Aphex Twin. Ik ben
ook bezig met ons huis te verbouwen,
even je verstand op nul zetten en met je
handen werken, kan erg…zijn
Favoriete plaat: Telkens wanneer ik
Stories of the city, stories of the sea van
PJ Harvey opzet, word ik heel rustig.
Even niet werken: Frankrijk blijft het
mooiste vakantieland, ik ga er steeds
terug. Vooral Normandië en Bretagne
bevallen me, en ook Cahors natuurlijk,
een prachtig pittoresk stadje tussen Bordeaux en Toulouse. Omringd door de
Lot, met een tolpoort en een prachtig
kasteel. Ik wil ook al heel lang naar Barcelona gaan, maar gezien mijn vriendin
daar al drie keer is geweest, krijg ik haar
er niet meer naartoe.
Held: Ik heb veel bewondering voor
Jeremy Clarkson, van Top Gear. Hij
neemt geen blad voor de mond, durft te-

gen heilige huisjes stampen, ‘a real petrol
head’!
Wat ik trouwens zo leuk vind aan Top
Gear is die typische Britse humor die je
ook terugvindt in de Britse detectives.
Vooral in Frost, die man is zo koppig en
eigenwijs!
Studeren: Moest ik kunnen opnieuw
beginnen, zou ik een technische richting
kiezen, elektricien of houtbewerking.
Volgens mij krijg je dan veel meer voldoening van je werk.
Nog één dag te leven: Als ik nog één
dag had, zou ik gaan varen in Friesland.
Ze noemen het daar het Venetië van het
Noorden, en ik geef ze volledig gelijk. De
eilanden tussen de kanaaltjes en de meren zijn zo prachtig.
Grappige belevenissen: In deze job
kom je sowieso stoten tegen, zeker met
de studenten. We halen practical jokes
uit, of zetten ze op het verkeerde been.
Dat is ook het leuke van deze job, het
contact met jonge mensen. Het is ook
een vakgroep van 110 mensen, met een
grote in- en uitstroom en veel doctoraatsstudenten.
Motto: Morgen is er een andere dag.
Als er iets tegenzit, moet je dat kunnen
relativeren. ¶
SCHAMPER 469

17

WETENSCHAP

WETENSCHAP

WORTEL SCHIETEN BIJ HET VIB
Plantenbiotechnologen aan het VIB zijn
erin geslaagd het
mechanisme achter
de vorming van zijwortels bloot te leggen. De hoofdrolspelers zijn een eiwit en
haar overeenkomstig
coderend gen. De wetenschappers doopten
het ACR4.
David De Pue

ZIE!

“Geeuw”, denkt u? Niets is minder
waar. Door het gen aan of uit te schakelen kunnen voor de landbouw gunstige

18

PVN Zal de boer binnenkort z’n weide
niet meer opmoeten, maar zal hij zijn
geliefde koebeesten kunnen gadeslaan
van achter een computer? Als het van
Daniela Rus, hoogleraar computerwetenschappen aan het MIT afhangt, wel.
Zij ontwikkelde namelijk de Ear-ARound: een soort koptelefoon met een
gps-toestelletje, een micro-processor
en een zonnepaneeltje. Dit alles moet
op de kop van de koe geplaatst worden en zou de omheining waarbinnen
ze graast vervangen door een virtueel
hek. Komt de koe in de buurt van die
virtuele omheining, dan zou ze langs
één kant een signaal te horen krijgen
en automatisch die richting opgaan.
Bezit de koe echter enige rebelsheid en
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effecten bekomen worden. Aha! De onthulling van ACR4 leverden Ive De Smet
en Valya Vassileva van de onderzoeksgroep Root Development een publicatie
op in het topblad Science. Het gaat dan
ook niet om de zoveelste herontdekking
van het warm water, maar over een fundamentele doorbraak. Het belang van de
publicatie situeert zich niet enkel in de
plantengenetica, maar ook in de ontwikkelingsbiologie. Ze leert ons namelijk iets
over hoe cellen zich specialiseren.

genen worden uitgeschakeld en andere
dan weer worden geactiveerd. Zo kan
elke cel worden geprogrammeerd om
zijn specifieke taak uit te voeren. De periode waarin een niet gespecialiseerde cel
verandert in een specifiek celtype, wordt
de celdifferentiatie genoemd. Celdifferentiatie wordt door diverse mechanismen gecontroleerd en in gang geschoten.
ACR4 is een mooi voorbeeld van zo’n mechanisme.

MOLECULAIRE SCHAKELAAR
CELDIFFERENTIATIE: QUÉ?
Hogere, meercellige organismen bestaan uit meerdere gespecialiseerde celtypes. Toch ontstaan deze geraffineerde
entiteiten uit slechts één simpel celletje,
en bevatten alle cellen hetzelfde genetische materiaal. Gezien de ‘broncode’,
met name het genomisch DNA, voor
alle cellen dezelfde is, spelen er mechanismen die ervoor zorgen dat bepaalde
doet ze dat niet meteen, dan worden er
stroomstootjes toegediend. Voorlopig
kost die apparatuur wel nog zo een 600
dollar per dier, maar er wordt nog onderzocht of het systeem ook werkt als
enkel de leidende dieren van de kudde
zo’n toestel op hun kop hebben. Het
kan alleszins kostenbesparend werken
als je weet dat een omheining al gauw
20.000 dollar per kilometer kost. Een
ander voordeel is dat de veehouder de
coördinaten kan ingeven waar de kudde moet grazen, zodat overbegrazing
voorkomen wordt. Momenteel worden
prototypes van de Ear-A-Round getest
op de Jornada Experimental Range,
een bedrijf van de Amerikaanse overheid. ¶

ACR4 is een gen dat actief is in plantenwortels. Het zorgt ervoor dat bepaalde
cellen zich gaan specialiseren, doorheen
de wortel naar buiten toe gaan groeien
en een nieuwe zijwortel vormen. Het eiwit dat door het gen gecodeerd wordt,
ligt ingebed in het celmembraan. Daar,
aan de buitenkant van de cel, ontvangt
ze signalen van buiten de cel die haar er
toe aanzetten op haar beurt signalen te
gaan doorgeven naar de binnenkant van
de cel. Deze cascade aan signalen zorgt
er uiteindelijk voor dat de genen die belangrijk zijn voor zijwortelvorming tot
expressie komen. Je zou ACR4 een soort
van moleculaire schakelaar kunnen noemen, die het hele proces van zijwortelvorming in gang zet. Dat ACR4 essentieel
is voor de wortelvorming werd getest
door te sleutelen aan de genexpressie.
Wanneer het gen werd uitgeschakeld,
verliepen de delingen niet meer keurig.
Bij overexpressie daarentegen, traden er
meer delingen op.

OP DEN BOER MET ACR4
Realo’s onder u zullen misschien al
schamper opgemerkt hebben dat er geen
praktische voordelen met de ontdekking
geassocieerd zijn. Niet waar: uitschawww.schamper.be

kelen of overexpressie van de ontdekte
genen leidt tot opvallende veranderingen
in de wortelarchitectuur, en dat heeft een
aantal interessante implicaties. Professor
Tom Beeckman, hoofd van de onderzoeksgroep Root Development: “ Tot nog
toe werd amper naar wortels gekeken.
Onze huidige cultuurplanten hebben een
zeer oppervlakkig wortelstelsel en capteren enkel water en nutriënten in de toplaag van de bodem. Meer dan de helft
van de toegediende meststoffen wordt niet
opgenomen en verhoogt de kans op overbemesting en eutrofiëring van het grondwater. Het is tijd om eens werk te maken
van een meer duurzame landbouw. Hierbij zullen planten met een sterker ontwikkeld wortelstelsel een belangrijke positie
innemen.”
Niet enkel het milieu is beter af met
beter ontwikkelde wortels: ook de boeren
mogen juichen. Een beter wortelstelsel
zorgt voor een efficiëntere opname van
voedingsstoffen, en dus tot een hogere
opbrengst. Op akkers die op hellingen gelegen zijn, vormen planten met een stevig
onderstelsel een middel om erosie tegen te
gaan. De agrariërs die zich met patattenkweek bezighouden tenslotte, mogen zich
ook bezondigen aan een vreugdedansje.
Voor hen zou het net interessant zijn de
wortelvorming van de aardappelplanten
op een lager pitje te zetten, zodat de plant
meer energie stopt in het produceren van
voedingsstoffen die in de knol worden opgeslagen. Bovendien zijn de knolgewassen
gemakkelijker te rooien als ze net dat tikkeltje minder zijwortels hebben. ¶

JV Muizen en wetenschap, het is een
volmaakt huwelijk. Deze keer hebben
Japanse wetenschappers een koppel
muizen gekloond. Niets nieuws onder
de zon, ware het niet dat de cellen die
daarvoor gebruikt werden afkomstig
waren van muizen die al zestien jaar in
het vriesvak lagen. Het is pas de eerste
keer dat men erin slaagt met diepgevroren genetisch materiaal te klonen.
Met een beetje geluk effent deze doorbraak het pad voor de revival van uitgestorven diersoorten. De Japanners
maken zich alvast sterk dat ze de al
eeuwen uitgestorven mammoet weer
tot leven kunnen klonen. En wie weet
ligt er nog ergens een restje dinosaurus-DNA. Michael Crichton zal het helaas niet meer meemaken. De auteur
van Jurassic Park is vorige week overleden.
Eveneens gestorven: de Zwitserse
oceanograaf Jacques Piccard. Hij was
in 1960 de eerste om het diepste punt
van de aarde te bereiken. Met de bathyscaaf Triëste dook hij bijna elf kilometer diep in de Marianentrog, om
vast te stellen dat daar ook vissen
zwemmen.
Enkele weken geleden kon je in
Schamper lezen hoe in Portugal energie wordt opgewekt uit golven. Nederlanders zijn een beetje bang van de
zee en daarom doen zij het anders. In
de Rotterdamse disco Watt Club is de
eerste duurzame dansvloer in gebruik

genomen. De bewegende panelen in
deze hightechvloer zetten de bewegingen van de fuivende menigte om in
energie. Greenpeace ziet wel wat in de
groene stroom en denkt eraan de technologie ook toe te passen op plaatsen
waar veel voetverkeer is, zoals winkelcentra en stations.
Belangwekkend
wetenschapsnieuws was er ook uit Australië. Onderzoekers aan de universiteit
van Queensland hebben ontdekt dat
bijen tot vier kunnen tellen. Niet tot
drie of tot vijf, neen, tot vier! Waarom
bijen niet een iets begaafder zijn en
– nog intrigerender – waarom de wetenschappers het nodig vonden dit te
onderzoeken is echter niet helemaal
duidelijk.
Of er dan echt geen serieus, maatschappelijk verantwoord onderzoek
meer wordt gevoerd? Zeker wel. Het
onderzoek naar plantenzweet bijvoorbeeld. En ook in de plantenwereld is
het geen pretje om naast een zweter
te staan. Voor sommige planten is het
zelfs levensbedreigend, aangezien het
zweet van omringende bomen wespen
uit de buurt houdt. Die wespen – benieuwd of ze kunnen tellen – beschermen de planten tegen rupsen die wel
eens een groen blaadje lusten. Dat
bomen meer gaan zweten is dan weer
de schuld van de opwarming van de
aarde. ¶

KORT
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COMMENTAAR?

Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be
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THE INVISIBLE
CURE

DH Is weldoenerij de ultieme “magic bullet”,
de loper, de plaveier van een weg zonder problemen? Niet noodzakelijk. Het hangt maar af
van het slot en de gekozen route. Zo bespeelden we jarenlang de hulpeloze bewoner van
het oosten en het zuiden van het vergeten
continent. We gaven hem ons geld en raadden hem het condoom aan. Hij wou maar niet
luisteren. Volhardden en vertelden hem hoe
hij moest vrijen. Hij probeerde dat – denken
we – maar het resultaat bleef uit. Waarom?
Dat vertelt Helen Epstein in The Invisible
Cure, een reisgids van een wereld die verschilt
van de onze. Het intrigerende verhaal van de
aidshypothekering van Oost- en Zuid-Afrika
en waarom onze hulp daar zoveel beter kan.
Het eerste deel van dit boek leest als een
epos. Het leven van een vrouw, doorspekt met
analyses, voltrekt zich voor je ogen. Het begin
lijkt wel een dagboek. Een biologe verkiest
boud de heraldiek boven de kennis om de loutere kennis. Ze verlaat haar onderzoek naar
insectentestikels en komt terecht in Uganda.
Net wanneer de narratieve storm daardoor
aan kracht wint, verlaat Epstein haar dagboekstijl en continuïteit.
Vervolgens komt de oorzaak van aids ter
sprake: het human immunodefficiency syndrome, kortweg hiv. Verwacht echter geen dieptebespreking van illustere enzymen of obscuur

RNA. De aflijning is duidelijk: een boek over
beleid. De ondertitel bevestigt: Africa, the
West and the Fight Against AIDS.
Met die informatie wordt één vraag prangend: waarom zijn het vooral Oost- en ZuidAfrika die, onder het juk gebracht, zoveel
lijden? Een hele rist valsheden passeert de
revue: van promiscuïteit tot dry sex en widow
cleansing. Toch blijken twee theorieën hun
mannetje te staan. Die van Morris, de meest
waarheidsgetrouwe, speelt de Afrikaanse concurrent sexual networks uit tegen de alombekende seriële monogamie. Alleen al door het
vermelden van deze theorie is dit boek een
openbaring voor elke aidsnitwit. Een eyeopener waarin verder wordt gekeken dan de gemeenplaats.
De laatste twee delen die dan nog moeten
volgen, brengen niet veel beters. De filantropische schwung waarmee we ons plegen te
bewegen, is een akelig lege doos. Hier blijkt
waarom. Hoewel de verleiding lonkt, worden daaraan geen doemscenario’s gekoppeld.
Uganda’s daling van het aantal hiv-infecties
wordt als voorbeeld ten tonele gevoerd.
Klinkt dit spannend genoeg? Wel, dat is
het ook. Lees en begrijp de wereld wat beter.
Al had de voyeur in ons dat dagboek ook wel
kunnen pruimen. ¶

IS TOEVAL ECHT TOEVALLIG?
LB Is toeval echt toevallig? Wanneer die
zin als titel van een wetenschappelijk boek
voorgesteld wordt, denk ik onmiddellijk aan
een verhandeling over evolutie. Helaas, niets
is minder waar. Dit boek kan nauwelijks beschouwd worden als een wetenschappelijk
werk en hoort eerder thuis in de categorie
‘twijfelachtige pseudowetenschappen’.
Zeven van de dertien hoofdstukken zijn
praktisch allemaal anekdotes over toevalligheden die Hans C. Moolenburgh, een dokter
op rust, in zijn ruim tachtigjarige bestaan
heeft meegemaakt of waarover hij heeft gehoord of gelezen. Zijn onderzoek naar dit geheimzinnige fenomeen duurt dan ook al erg
lang want de meeste zijn voorzien van een
exacte datum en plaats. In de andere hoofdstukken vinden we af en toe een theorietje,
zoals tarotkaarten bijvoorbeeld, of horoscopen. Niet die onzin die je in de boekjes leest,
uiteraard, maar de echte horoscopen. Die
kunnen zorgvuldig uitgerekend worden en
dat wordt dan ook grondig uitgelegd, terwijl
er voldoende anekdotes en weetjes bijstaan
om ons duidelijk te maken waarom astrologie
echte wetenschap is. Eeuwenoud bovendien
en het heeft altijd al gewerkt. Wat dit alles
met toeval te maken heeft? “Een astroloog
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tracht een zinvol antwoord te ontlokken voor
iets dat hij zelf heeft uitgerekend. Hij laat het
toeval voor zich werken.”
We moeten het toeval vertrouwen, vindt
Moolenburgh. Het staat zo in de Bijbel want
daar wordt wel negenentachtig keer “het lot
geworpen” en steeds komt men op de juiste
keuze dankzij de hulp van God. De schepper,
die volgens het boek onmiskenbaar bestaat,
heeft duidelijk iets met het toeval te maken.
De eindconclusie luidt dan ook dat de vraag
wat toeval is, onmogelijk beantwoord kan
worden. “De vraag moet zijn wié ís toeval?
Dan zie je het antwoord direct. Toeval is één
van de bescheiden en subtiele wijzen waarop
God tot zijn kinderen spreekt.” Over ongelukkig toeval wordt niet veel gesproken in dit
boek, want “het is in principe een boek over
vreugde, de geweldige vreugde die net om de
hoek van ons bestaan ligt”.
En de evolutieleer, daarover was de auteur
erg kort. Twee bladzijden om uit te leggen dat
het maar een geloof is zoals elke andere religie.
Redenen: grote denkers en wetenschappers
van voor de Franse revolutie waren allemaal
creationisten, en er zijn echt wel bekende en
degelijke wetenschappers die erkennen dat
de evolutietheorie nooit kan kloppen. ¶
www.schamper.be
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Overigens is het niet de eerste keer dat
prof. Pourtois zo’n belangrijke beurs losweekt van de EU. Vorig jaar wist hij ook al
800.000EUR te veroveren voor onderzoek
naar angststoornissen. Blijkbaar waren ze
ginder aan de Berlaymont tevreden over die
resultaten. Volgens het persbericht is “wetenschappelijke excellentie” het enige criterium
voor het uitdelen van de beurzen. We mogen
dus trots zijn. ¶

www.schamper.be
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Concreet denkt het team rond prof. Pourtois aan experimenten waarbij men de invloed
van verschillende angstniveaus op cognitieve
functies test, zowel bij “angstige” personen als
bij een controlegroep. Op die manier hopen
ze meer informatie te verzamelen over de
manier waarop angststoornissen in het dagelijkse onze reacties kunnen beïnvloeden. Kennis die op haar beurt kan leiden tot nieuwe
revalidatietechnieken om de nadelige invloed
van angst op het menselijke bewustzijn te
verkleinen.

ATLAS
COPY

Hoewel ze tot 25% van de bevolking treffen, is er relatief weinig geweten over deze
angststoornissen. Het onderzoek vordert
wel, maar wist tot nog toe weinig uitsluitsel
te brengen over de manier waarop angst de
menselijke kennis vervormt en ons handelen
beïnvloedt. Die onwetendheid valt voor een
groot stuk terug te brengen tot gebrekkige
basiskennis, iets waar de UGent met dit Europese geld iets aan hoopt te doen.

en s
k
r ie
e
w tat
d
n en ten
i
e
es ora n
zen
r
j
i
-p oct sse iale pr
-d rsu ar spec
a
-cu rarenk

BPLD Professor Gilles Pourtois van de faculteit Psychologie haalde een beurs van een
dikke 800.000EUR binnen om zich met de
problematiek van angststoornissen bezig te
houden. De beurs van de European Research
Council moet dienen om de neurale onderbouw van angststoornissen in kaart te brengen. Daarvoor hoopt men moderne medical
imaging-technieken in te zetten. En die shit
kost geld, natuurlijk.

www.atlascopy.be

Wie bang is in het donker, die moet ﬂuiten.
Maar wie last heeft van
angststoornissen, kan
binnenkort misschien
geholpen worden door de
UGent.
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LEGENDARISCH LABYRINT BLOOTGELEGD?
De omstreden Matahaexpeditie van De Cordier hield de wereld
maandenlang in zijn
greep, maar in Gent
werd de hele kwestie
eindelijk opgehelderd.
Of niet?
Marjolein Roelandt

Februari 2008. Louis De Cordier, een
jonge kunstenaar wiens werk vooral kunst
en wetenschap probeert samen te brengen,
zet de archeologische wereld op zijn kop. Hij
beweert immers de exacte coördinaten te
kennen van het legendarische labyrint nabij
de piramide van Hawara. Meteen springen
professor Zahi Hawass, het NRIAG en de
UGent mee op de kar. Stuk voor stuk experts
ter zake, een mens zou van minder dingen
gaan zien.
Niettemin, gepakt en gezakt trokken De
Cordier en zijn team ter stond richting Fayoum-oase, op tachtig km van Caïro.

DE GROND IN
In eerste instantie werd onderzoek verricht naar de precieze lokalisatie van het
grondwater dat de site aantastte. Tezelfdertijd werd er, in opdracht van UGent, gespeurd
naar het mythische labyrint, ooit beschreven
door de oude geschiedschrijvers Strabo en
Herodotes. Voorts bouwde het team verder
op de bevindingen van de Britse archeoloog
Flinders Petrie, die in 1888 stelde dat enkel het betonnen fundament nog restte. De
Cordier geloofde immers in de hypothese
dat dit fundament wel eens het dak van het
bouwwerk kon zijn, waarvan de rest zich dus
schuil hield onder het zand.
Twintig geofysici scanden met zes verschillende technieken twee grote zones tot
op vijftien meter diepte. Grondwater werd
al op vier meter diepte vastgesteld, een meter dieper lag de plaat van Petrie en daaronder een rastervormig patroon. Het gaat om
honderden ruimten van vijf bij vijf meter. De
hoge resistiviteit van de muren wijst op een
gesteente dat de dichtheid van graniet heeft.
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Ook werd vastgesteld dat het labyrint schuin
tegenover de piramide ligt, precies zoals het
door Herodotus werd beschreven.

KNACK VS. DE STANDAARD
De sceptici die de expeditie sinds februari
met argusogen volgden, wachtten met bang
hart de resultaten af. En die kwamen er, met
een coververhaal in Knack. Jan Braet, Knackverslaggever van dienst, zag in het nieuws
meteen een wereldprimeur. Het weekblad
bombardeerde het artikel dan ook meteen
tot coververhaal. Vlaams kunstenaar ontdekt
mythisch labyrint, zo klonk het. Verschillende sleutelpassages uit het verslag van het
NRIAG werden geciteerd, “bronnen” bevestigden de ontdekking, … Er kon geen twijfel
over bestaan, De Cordier had een eeuwenoud tempellabyrint gevonden!
Een dag later volgden de andere geschreven media in drommen. Alle, afgezien van
een voorzichtige De Morgen, volgden ze in
het spoor van Knack. De Standaard echter,
koos voor een heel andere route. Zij zagen
immers graten in het verslag en legden hun
kritisch oor te luisteren bij enkele Gentse
wetenschappers die het project van dichtbij
volgden. Zo zei Guy Bovin, curator van de
kunstgalerij van UGent, dat het “louter om
een kunstproject gaat, de artistieke verbeelding als stimulans voor de wetenschap.” Ook
Morgan De Dapper, geograaf verbonden aan
de UGent, zegt: “Er is zeker geen sprake van

een archeologische vondst, collega’s hebben
er al gegraven en niets gevonden. Dit is een
kunstproject. Het geofysisch onderzoek wees
uit dat er iets in de grond zit, maar het kan
evengoed een grafveld zijn.” Duidelijke woorden, maar de krant gaat nog een stap verder.
De redactie beweerde immers op geen enkel
moment scanresultaten te hebben ontvangen, en dit terwijl er binnen luttele tijd 3Dbeelden van de ondergrond kunnen worden
gemaakt. Op zijn minst een verdacht zaakje,
dus.

EN NU?
Met een lezing op 28 oktober in UGent
werden alle betrokken partijen bijeen gebracht. Professoren, het NRIAG en De Cordier kregen allen het woord, maar nog steeds
kwam er geen eindoplossing uit de bus. De
meningen bleven verdeeld en mensen zoals
prof. Johan Braeckman stelden zich – terecht
– nog steeds zeer sceptisch op.
Dit wetenschappelijk (of kunstzinnige?)
welles-nietes-spelletje kan dus eindeloos
aanslepen, en uiteindelijk ligt de bal in het
kamp van De Cordier zelf. Wil hij zijn stelling bevestigd zien, dan moet hij afdalen
in het bouwwerk en komen aanzetten met
duidelijk én betrouwbaar bewijsmateriaal.
Vindt hij uiteindelijk wat hij zocht, dan komt
hem eeuwige roem toe. Vindt hij niet wat hij
zocht, kan hij het nog steeds een kunstproject noemen, sjansaar. ¶

www.schamper.be
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Simon Leenknegt

CONCERTEN
“ What’s cooking? ”, brandt op uw lippen, ik weet het. Laat mij uw culturele
verlangens dan prikkelen met een greep
uit het aanbod van concerten in Gent de
komende weken. Dat The Black Keys op
23 november Vooruit aandoen, wist u
waarschijnlijk al. Squarepusher op 30
november in Vooruit, dat misschien ook.
Maar laat mij ook eens de naam van andere interessante artiesten uw begerende
oog voorhouden. Fujiya & Miyagi: klinkt
als twee geile Japanse meisjes, maar het
betreft hier een Brits drietal dat grossiert
in krautrock en dansbare grooves en dat
op 20 november afzakt naar de Balzaal
in Vooruit. 20 November is echt een dag
van extase voor jullie muzikale zoetekauwen, want diezelfde avond is er een
heuse Dubstepavond in Vooruit: After
12, met onder andere Mala, Pinch, Kastor & Dice. Wie het echter allemaal wat
rustiger wil op 20 november: in het Café
van Vooruit treedt Shearwater op. Gratis! Van 3 tot 6 december dan weer is er
een nieuwe editie van het muziekfestival
Etoiles Polaires in Vooruit. De focus dit
jaar ligt op Montréal en zullen een hele
trits Canadese artiesten u komen vergasten, van zotte folk tot electrorock. Een
greep uit het programma: Bon Iver, Wolf
Parade, We Are Wolves, Alden Penner,

HL Het leven is al duur genoeg, dus
besloten we op zoek te gaan naar wat
gratis vertier in boekvorm. Het moet
niet altijd bij de humo zitten, dus bracht
ons denkwerk ons bij de boekenbeurs.
Daar zouden we ergens geheel gratuit
enkele romans moeten vinden, of misschien zelfs een gids van de hand van
Katja Retsin. Het eerste wat ons in
het oog sprong waren de verschillende
standen waar je een toren boeken kon
winnen door het gewicht van de boeken
in kwestie te raden. Het viel ons op dat
er geen limiet staat op de deelname aan
de wedstrijd. Een goede ziel met veel
tijd kan dus een hele dag formuliertjes
invullen, tot hij prijs heeft. Helaas leek
dat ons te veel werk om het nog gratis

SCHAMPER 469

Handsome Furs, Eric Craven en Köhn
(eigenlijk een Belg!), en , last but not least
, HRSTA. Er is zelfs een heus slotfeest op
6 december. Ah, en wat dienen we nog te
vermelden? Isis, want deze progressieve
geesten uit de sector der zware metalen komen op 10 december in diezelfde
Vooruit de Balzaal, euh, opfleuren.

PODIUM
Het theater. Op dat vlak valt er ook wat
te beleven in Gent. Kris Verdonck komt
op 28 en 29 november in de Theaterzaal
van Vooruit nu, na zijn wondermooie I/
II/III/IIII, zijn nieuwe productie End

te kunnen noemen. De moed zonk ons
in de schoenen en even overwogen we
de illegale optie. Wie zijn kans ziet om
een boek mee te ritsen is eraan voor de
moeite. Het ziet er makkelijk uit, maar
elk boek wordt bij het kopen van een
boekenbeurssticker voorzien. Bovendien zijn alle draagzakjes doorzichtig,
wat het risico op gevat worden aanzienlijk verhoogt. Ontgoocheld verlieten we de zaal, tot we buiten een boek
in de handen gestopt kregen dat wegens een gebrek aan media-aandacht
nooit in de boekenwinkels was beland,
en nu als protest werd uitgedeeld. Zo
was de 72ste boekenbeurs toch nog geslaagd voor ons. ¶

voorstellen. Gents muziektheater LOD
stelt dan weer op 20, 21 en 22 november
de LOD studio aan de Bijlokekaai open
voor het publiek voor de voorstellingen
van LEX, een productie van Peter Verhelst, in samenwerking met Dominique
Pauwels en Kristof Van Boven. In de immer bevallige zaal Minnemeers speelt
van 19 tot 22 en van 26 tot 29 november
Het Licht. Het stuk is gebaseerd op een
werk van de Zweedse schrijver Torgny
Lindgren en zou over een maatschappij
in ontbinding, een toestand zonder regels,
konijnen en pest gaan. Hmmm. En Wunderbaum, die doen op 28 november nog
eens NTGent aan met Kamp Jezus

EXPO
Een uiterst vermeldenswaardige
tentoonstelling in Gent dezer dagen, is
Vlaamse wandtapijten voor de Bourgondische hertogen Keizer Karel V
en Koning Filips II, die van 21 november 2008 tot 29 maart 2009 loopt in
Kunsthal Sint-Pietersabdij. De titel
vat het concept mooi samen, dus wat
zou een mens daaraan toevoegen? Een
pedant weetje natuurlijk: wandtapijten
waren in die tijd een zeer begeerd goed.
Wat nu voor een appel en een ei in Ikea
wordt verkocht, kostte in die tijd zowat
het vermogen om een leger te kunnen
onderhouden. Zotjens. En de sloebers van
het SMAK? Daarvoor verwijs ik naar een
ander artikel in deze Schamper, beste lezertje. ¶

www.schamper.be

neer het zoontje van Christine Collins
vermist is, gaat een grote zoekactie van
start. De jongen die de politie maanden
later terugbrengt naar Christine is echter
niet haar zoon. Samen met radiopredikant Gustav Briegleb (John Malkovich)
gaat Christine de strijd aan met het
corrupte politiesysteem, dat zijn eigen
methodes heeft om zich van ‘hysterische vrouwen’ te ontdoen. Angelina Jolie
ruilde voor de gelegenheid haar LaraCroftpakje in voor een vormloze jurk met
dito hoedje. Zonder sexy outfit om zich

achter te verstoppen, gunt ze het publiek
net als in ‘A Mighty Heart’ de kans om
haar zuiver op haar acteerprestaties af te
rekenen. De film werd in Cannes op gemengde kritieken onthaald.
Andere aanraders: Quantum of Solace, Bienvenue chez les Ch’tis en Entre
Les Murs. Tot slot speelt in de Kinepolis
ook High School Musical 3. Wie echter
geen twaalfjarig meisje is, doet er goed
aan zo ver mogelijk uit de buurt van deze
zaal te blijven. ¶

FE Tussen de vleeswaren van de Brabantdam ligt een klein, leuk adresje verscholen.
In kunst- en eethuisje Biz’art, een voormalige
beenhouwerij, is het namelijk fijn vertoeven.
De ruimte binnenin is opgedeeld in twee delen: voorin staat een brede toog waar de ambiance welig tiert. Achterin is het aantal tafeltjes
beperkt, want de ruimte wordt opgevuld door
een boekenkast (met scrabble), piano, orgel en
zetelhoek. Reserveren is dus aan te raden. Voor
een maaltijd betaal je tussen de zeven en tien
euro, croques vind je er vanaf vijf euro. Mijn
disgenoot kiest voor de giros en ikzelf voor een
pasta met zalm. Het eten is lekker, maar eerder
huiselijk dan verfijnd. Aan de bediening is echter niets aan te merken. Dat Biz’art niet enkel
een eethuisje is merk je aan de exposities die
er geregeld plaats vinden. Onze mening: lekker charmant en geschikt voor een date. Voor
de plus-twaalfjarigen onder ons is het echter
oppassen geblazen: boven de twaalf jaar is
warme chocomelk er verboden. ¶
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L.E. Nu het gros van de studenten Loft
achter de kiezen heeft en vastgoedmakelaars eindelijk wat rustigere dagen kennen (“En u wilt die loft met vier vrienden
huren? Dat is geen enkel probleem, meneer.”): tijd voor een nieuw filmoverzicht.
In Vicky Christina Barcelona reizen
twee vriendinnen, Vicky en Christina,
naar Barcelona. Daar worden ze beiden
gecharmeerd door Jean Antonio, een integrerende kunstenaar die net een hectische relatie achter de rug heeft. Gelukkig
ontaardt deze situatie niet in een ordinaire cat-fight tussen de vriendinnen,
die tonen dat er meer voor nodig is om
hun vriendschap naar de kloten te helpen. Een film over liefde, vriendschap en
de complexe relaties die daaruit kunnen
voortvloeien dus, vermengd met het geniale acteerspel van onder andere Scarlett Johansson, Penélopez Cruz en Javier
Bardem. Tegenover de sterke kwaliteiten
van de film staat echter één groot minpunt: het verhaal is niet sterk genoeg om
een blijvende impact te hebben. Jongens
die willen weten waarom ze voor deze
film toch hun kot uit zouden komen: het
wordt passioneel tussen Scarlett Johansson en Penélopez Cruz. Ja, loop maar.
Hoge verwachtingen verder voor
Changeling van Clint Eastwood. De film
speelt zich af in Los Angeles, 1928 en is
gebaseerd op waargebeurde feiten. Wan-
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THE CATATONICS OVER HUN MUZIEK

"WIJ ZIJN EEN HEEL INTERESSANTE PSYCHISCHE
ZIEKTE"
Het moeten niet altijd
grote muzieknamen zijn
die in Schamper komen.
Ook de kleinere groepjes
uit het Gentse krijgen al
eens aandacht. Ditmaal:
The Catatonics.
Floor Eelbode, Lise Eelbode

Filip Huygebaert is geen groentje in de
muziekwereld. Met Galope speelde hij al in
het voorprogramma van Novastar, fans van
Scala herkennen hem misschien als de langgevlechte knapperd die je met zijn cover van
Damien Rice gegarandeerd kippenvel bezorgt, en een kleine zoektocht op MySpace
leidt je naar nog andere muzikale pareltjes
zoals het Brugse Introver en zijn persoonlijk
pagina als singer-songwriter. Zijn nieuwe
band, The Catatonics, leek ons een uitgelezen excuus om hem eens op de rooster te leggen. Op een druilerige zondagavond kroop
Schamper samen met hem in de zetel, een
glas rode wijn in de hand en de tonen van
‘Theme Time Radio Hour With Your Host
Bob Dylan’ op de achtergrond. Enigszins
afgeleid door de moordende blikken van de
verstoorde kat Ahmed, spraken we met hem
over casino’s, tournees door Gent, psychedelische ziektes, Scala en YouTube.
Wie zijn The Catatonics en waar halen jullie de
naam vandaan?

deze blijft vastzitten in die houding. Er moet
met man en macht aan die arm getrokken
worden om hem uiteindelijk naar beneden
te krijgen. Het gaat dan over grotere krachten dan je normaal zou hebben, vergelijkbaar met wanneer je heel erg kwaad bent.
Ik vind dat interessant. Wij zijn eigenlijk een
heel interessante psychische ziekte.
Wat zijn de invloeden van The Catatonics? Vallen jullie onder een bepaalde stijl?

Bryan Adams. (lacht) Ik heb daarnet nog
geslowd op ‘Everything I Do, I Do It For You’.
We worden heel vaak vergeleken met Neil
Young, maar eigenlijk is dat geen invloed. Dat
komt omdat de groepen waar ik naar luister
vaak geïnspireerd zijn door Neil Young. Specifiek gaat het over de New Country en Americana van bijvoorbeeld My Morning Jacket,
M. Ward en Bonnie Prince Billy. Dat is een
genre dat in het verlengde ligt van wat Neil
Young en zo vroeger deden. Ik heb vroeger
ook ontzettend veel naar de Backstreet Boys
geluisterd.
Wat is jullie volgende project?

We hebben een project in januari en we
noemen het momenteel ‘The Catatonics &
Guests Tour’, maar het zal waarschijnlijk nog
een andere naam krijgen. Het concept is heel
simpel: we gaan op tournee in Gent. We zullen in een tiental Gentse cafeetjes optreden
en er is ook een optreden in Dranouter. Voor
elk optreden zullen we proberen een guest te
vragen: een zanger, een gitarist, een violist,

… Daar kunnen ook bekende mensen tussen zitten. Zo hebben we bijvoorbeeld aan
Steve Bosschuyt (Pieter van Spring, nvdr.)
gevraagd of hij ons eens wil vervoegen. Ons
eerste optreden gaat in elk geval door op 31
januari in het muziekcentrum van Dranouter en het tweede op 7 februari in café Den
Drummer in Gent. De andere optredens liggen nog niet vast.
Wie schrijft de liedjes en waarover gaan ze?

Momenteel schrijf ik de liedjes. In heel
moeilijke bewoordingen gaan ze eigenlijk
over niets (lacht), maar je kan er eventueel
wel dingen van mezelf in terugvinden. Ons
repertoire is nog niet zo groot. We hebben
al een stuk of tien eigen nummers en dan
een hele resem covers. Ik begin een liedje
te schrijven als ik in een bepaalde mood zit.
Een liedje is een beetje een vertolking van
hoe ik me voel, maar dat is dan vooral in
de muziek terug te vinden en minder in de
tekst. Ik maak eerst de muziek en dan komt
de moeilijke opdracht om daar een zo treffelijk mogelijke tekst op te schrijven. Vroeger
trok ik me er de ballen van aan of die tekst
op iets sloeg of niet, maar nu moet het wel
meer de moeite waard zijn.

LEVE YOUTUBE!
Je bent singer-songwriter, heb je enige muzikale opleiding gevolgd?

Ik begon gitaar te spelen toen ik ongeveer vijftien was. Ik heb nooit muziekles-

Voorlopig maak ik de nummertjes en
Vincent Neyt — dat is de gitarist — maakt
het arrangement. Wij zijn eigenlijk de twee
‘vaste’, die ook al samenspeelden in Galope.
Voorlopig hebben we een band die zal spelen vanaf eind januari met mezelf als zanger,
Vinny op de gitaar, Eva Houtekiet op de piano, Gunter Deleu als bass en Dieter Vanmarcke op de drum. Het zou goed kunnen
dat dit ook de definitieve band zal blijven.
Voor de naam van een band ga ik altijd
op zoek naar coole woorden. ‘Catatonic’
bijvoorbeeld vond ik altijd al een erg cool
woord. Letterlijk betekent het ‘verbijsterd’
of ‘verstard’, maar catatonie is ook een bepaalde ziekte. Als je catatonie hebt en je zit
in een bepaalde stress situatie, dan neem je
een bepaalde houding aan. Zo kan het zijn
dat je dan je arm in de lucht steekt, maar dat
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sen gevolgd, maar ik leerde van YouTube en
filmpjes. Ik heb altijd periodes waarin ik leer
van bepaalde artiesten en dat gebeurt dan
via YouTube en live dvd’s. Dat beïnvloedt
de manier waarop ik speel en liedjes maak.
Vroeger leerde ik zo veel van Damien Rice.
Momenteel laat ik me eerder inspireren door
M. Ward, die heeft ook een andere manier
van spelen.

gevonden om al het geld dat we die avond
verdiend hadden op rood te zetten. Dat ging
over een slordige vijfhonderd euro. Onze redenering was de volgende: ofwel verdienen
we het dubbele van het bedrag, ofwel zijn

we alles kwijt. Helaas waren we het kwijt …
Maar we hebben wel een heel leuke avond
gehad. Dat is volgens mij rock-‘n-roll: je niets
aantrekken van wat het gezond verstand op
dat moment zegt. ¶

Je zingt af en toe bij Scala, hoe voelt het om
tussen al die meisjes te staan?

Ik zit eigenlijk in de begeleidingsband van
Scala, maar toevallig zing ik. Dat is zo gekomen toen we begonnen waren met een nummer van Damien Rice waarbij ik de lead-vocal deed, en Scala de backings. Sindsdien is
dat een soort breekpunt in het midden van
de show geworden: wanneer ik een intiem
nummer zing met Scala als backingvocals.
Momenteel lukt dat nog goed en tot februari
zijn er nog veel optredens. Het is trouwens
heel leuk om met vier jongens in een bus te
zitten tussen vijftig vrouwen. (Vriendin onderbreekt: genoeg over Scala! Algemene hilariteit.)
Hoe rock-‘n-roll is het muzikantenleven?

Momenteel heb ik van rock-‘n-roll nog
niet zo veel kunnen proeven. Het muzikantenleven is eigenlijk zo rock-‘n-roll als je het
zelf wil maken. Het hangt er ook een beetje
van af in welk circuit je zit, welk genre van
muziek je speelt, … Volgens mij is rock-‘nroll doen wat je wil doen zonder je iets van
de gevolgen aan te trekken.
Hoe rock-‘n-roll ben je zelf?

Vriendin: “Hij drinkt toch elke avond een
pintje voor het slapen gaan.”
Zijn er artiesten waar je graag eens een privé
optreden voor zou willen geven?

Voor mijn idolen zou ik niet graag spelen,
ik denk dat niemand dat graag zou doen.
Dat is veel te confronterend. Zo stel je jezelf
hoe dan ook in een mindere positie. Ik zou
wel heel graag eens met mijn idolen samenspelen. Als dat je idool is, dan heb je normaal
gezien ook dezelfde muzieksmaak. Dan klikt
het vast om samen te spelen. Als ik iemand
mocht kiezen dan ga ik voor M. Ward.
Tot slot: heb je ooit crazy stuff beleefd als artiest?

Toen Galope nog bestond verdienden we
op ons hoogtepunt redelijk goed. Op een
avond speelden we in het voorprogramma
van Novastar in Nederland. Na het optreden
passeerden we een casino op weg naar het
hotel en toen hebben we er niets beter op
www.schamper.be

Filip heeft een kwaad oog. Foto's door Manuel Claeys Bouuaert.
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IN DE WERELD DER ONGETITELDEN
De najaarstentoonstelling in het SMAK is grotendeels gericht op de
vaste collectie. Schamper ging eens kijken of
ze wel goed verzameld
en tentoongesteld hebben.
Simon Leenknegt, Hans Demeyer

Verlengde weekends zijn ideale vehikels
om eens iets te doen waar je normaliter geen
tijd voor hebt. Sommige studeren een beetje,
andere spenderen een dagje in een wellnesscenter. En nog andere bezoeken eens een
museum. Dat studenten daar weinig tijd
voor hebben (of maken) blijkt uit onderzoek
naar het profiel van de museumbezoeker.
Dat wijst vaak uit dat de groep tussen 16 en
26-jarigen het minst musea bezoeken. Niettegenstaande gingen ondergetekenden naar
het SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) en stelden we ons de vraag of het
SMAK zijn publiek wel op de juiste manier
laat kennis maken met wat er zoal bestaat
op het vlak van de kunst na 1945.

Bovendien vraagt men zich ook af waarom de werken niet wat meer gegroepeerd
werden volgens thema of stroming. Een
voorbeeld: je wandelt langs een verlaten
muur met daarop een werk van Vlaanderens
bekendste schilder Luc Tuymans, waarna
je in een zaal komt met verder ook allemaal
Vlaamse schilders, met uitzondering van
één installatie. Waarom hangt die Tuymans
niet bij de rest van die Vlaamse schilders? En
wat doet die installatie daar überhaubt? Ander voorbeeld: één zaal lijkt de relatie tussen
kunst en het woord te thematiseren. Maar
dat moet je allemaal zelf afleiden. En dat kun
je misschien doen als je met een gids of een
student kunstwetenschappen rondloopt,
maar indien dat niet het geval is, is de kans
groot dat je er gewoon verdwaasd aan voorbij loopt.

BOB DE INRICHTER
Wel een pluspunt is dat het SMAK de
tentoongestelde werken voldoende ruimte
geeft om aanschouwd te worden. Zo is een
kamer voorbehouden voor één sculptuur en
enkele wandschilderijen van Anne Wenzel
(zie foto) waardoor de ruimte een bepaalde
sfeer kan uitademen zonder daarbij verstoord te worden door ander werk. Hetzelfde
geldt voor de ruimte van Kunst Nu, die altijd

in het teken staat van een jonge kunstenaar.
Deze keer was het voorbehouden aan Rinus
van de Velde (°1983), die met zijn William
Crowder, 40 years of sculpture ons alvast kon
imponeren. In die zin dus ook een pluim
voor het SMAK om zo’n jonge kunstenaar
een kans te geven.
Is dit representatief voor een goede verzamelarbeid? Niet echt. Het SMAK heeft een
groot aantal topstukken in zijn collectie,
maar het gros van wat gepresenteerd wordt,
is vrij abstract werk of conceptuele kunst.
Daardoor durft de collectie nogal eenzijdig
over te komen, terwijl wat meer pop-art of
hedendaagse figuratieve kunst ook graag gezien zou worden.
Een directe confrontatie met de kunstwerken zoals dat nu gebeurt, kan soms werken. Maar als een groot deel van je collectie
bestaat uit werken die de uiterlijke verschijningsvorm als vehikel beschouwen om een
concept uit te dragen, werkt dat evenwel
niet. Zeker niet als het daarbij blijkbaar fashionable is om je werk ‘untitled’ te noemen.
Als leek heb je daar nu eenmaal niet veel
aan. Betekent dit dan ook dat je een goede
reden hebt om niet naar musea te gaan? Nee,
natuurlijk niet. Een toegangsticket voor studenten is maar één luttele euro en van sommige werken sta je sowieso verstomd. Met of
zonder duiding. ¶

EUH, WAAR IS DE GIDS?
Nog voor je de inkomhal echt verlaten
hebt, word je al meteen geconfronteerd met
een drietal kunstwerken. En dan sta je daar
eventjes. Zonder houvast, zonder plannetje,
zonder duiding. Er is wel een museumgids,
maar die dient vooral om de tijdelijke tentoonstellingen te duiden en reclame te maken voor wat nog komt. Wanneer je dan echter geconfronteerd wordt met een werk dat
bestaat uit een paneel horizontale streepjes
en een met verticale streepjes, dan is een reactie als ”Ik heb dat gisteren tijdens de les
‘Syntaxis van de enkelvoudige Nederlandstalige zin’ ook op mijn map getekend” enigszins
verantwoord. Als je evenwel wat op de hoogte wordt gebracht van de achtergrond van
dit soort abstracte kunst, kun je misschien
een beter oordeel vormen. De zogenaamde
focuspunten – die kaartjes met uitleg die je
bij het kunstwerk vindt – zouden dit moeten
verhelpen. Alleen vonden we er geen.
28

SCHAMPER 469

Anne heeft ook een zoon. Danzel. Foto door Dirk Pauwels.
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KONT OP TEGEN KANKER
BPLD Studentenclubs genieten een kwalijke reputatie. Ze worden vaak geassocieerd met dronken geschreeuw, luide muziek
en obsceniteiten. Op 26 november zal SKhoogstudentenclub Moeder Malheur bewijzen dat ze ook nog andere zaken in hun
mars hebben. Met het gratis festival Kont
Op Tegen Kanker beloven ze ons een avond
vol dronken geschreeuw, luide muziek en
obsceniteiten voor een goed doel. Kom Op
Tegen Kanker, in dit geval.
Hoogtepunt van de activiteit is natuurlijk de gezamenlijke mooning, waaraan het
festivalletje ook haar naam ontleent. Zoveel
mogelijk studenten zullen er hun broek afsteken, om op die manier hun afkeer voor
kanker te uiten. Per ontbloot achterwerk zal
Moeder Malheur een euro kunnen inzamelen
voor Kom Op Tegen Kanker. Wie een beetje
bedeesd is, maar toch graag een paar kankerpatiëntjes wil helpen, kan het natuurlijk
nog altijd op een zuipen zetten of zijn maten

trakteren. Om je daarbij te begeleiden is er
de ganse avond lang muziek voorzien, onder
andere van Katastroof en Flatcat.
Wie nog niet overtuigd is door al deze
zaken, probeert Moeder Malheur te over
de streep te halen middels een zwembad
waarin bezoekers de Vlaamse schone Ann
Van Elsen kunnen dumpen. Mits ze een tennisballetje in de roos kunnen mikken, natuurlijk. Helaas liet Ann Van Elsen zelf nog
niks van zich horen en lijkt de petitie die ze
bij Moeder Malheur opgestart hebben niet
meteen populair: slechts 230 mensen lieten
weten dat ze Van Elsen wel eens in het water
wilden duwen. Gefrustreerde burgies zullen
dus waarschijnlijk elders naartoe moeten.
Voor alle andere studenten: Kont Op Tegen Kanker vindt plaats op woensdag 26 november, vanaf 14u kan je terecht op het SintPietersplein. Het moonen zelf begint iets na
tienen. ¶

KRINGEN & KONVENTEN

*24/11*
× Big comedynight, Politea: Blandijn Aud E, 20u-23u

*17/11*
× LAN-bar, Home Boudewijn: Bar, 21u-06u

× Sart to Run, HK: Home Vermeylen, 20u-21u

× Ubuntu Les, VTK: Faculteit ingenieurswetenschappen, 20u-22u

× Gratis vat, Dentalia: Tam Tam, 21u22u30

× IFK Volleybal meisjes, Filologica: GUSB,
19u

*25/11*
× Boombal, VGK: Centrale, 20u-24u

*18/11*
× DJ-contest (Finale), VRG: Hof van Beroep, 22u-05u

× Themafuif Sprookjes, KMF: Tequila, 21u24u

× TD der Seksen, VGK: Cocteau, 23u30

*26/11*
× Ping Pong, Slavia: GUSB, 20u-21u

*19/11*
× Indisch etentje, OAK: Gate of India

× Ribbekesavond, HILOK: Amadeus, 19u24u

× Schaatsen, GFK: Kristallijn
× Soiree Couper Decaler, VAK: club 1874,
22u-05u

*27/11*
× Marginaalfuif, Home Vermeylen: Rector,
21u-04u

*20/11*
× Rope-skipping, VLAK: GUSB, 20u-21u

× Spaanse avond, KK: Deoornbloem, 19u24u

× Gespreksavond prof. dr. Cogen, CDS: Secrtariaat, 20u-22u

× Comedy Night, Home Fabiola: Studeerzaal Fab

*21/11*
× Galabal, Chemica: Cocteau, 21u

*28/11*
× Galabal, VLK: Feestpaleis, 20u-06u
× Galabal, VGK: Cocteau, 22u-06u

× Filmavond, HK: Kinepolis, 19u30-24u

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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en andere
geschifte zever op
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liegende reporter
DE HERFSTRECEPTIE
WW “Welkom op onze herfstreceptie,” zei
de directeur van het Gentse Centrum voor
Blinde en Slechtziende Beroepsprostituees,
“wij kunnen terugkijken op een fantastisch
zomerseizoen, waarin wij een gemiddelde
groei noteerden van maar liefst 13,4% tegenover het vorige, wat zich vertaalt naar
concrete cijfers van zo’n 140 klanten per dag.
Tevens hebben wij met de opening van onze
nieuwe filialen in de Sleepstraat en het Van
Beverenplein met succes een nieuwe doelgroep aangeboord, namelijk de welgestelde
immigrant, waarmee wij ons in het licht van
de in deze tijden almaar groeiende onverdraagzaamheid willen profileren als zijnde
een multicultureel en multiraciaal bedrijf.
Ook onze stappen in ecologische richting, met ingebruikneming van composteerbare condooms, heroplaadbare batterijen
en zonnepanelen ter verwarming van water
en ter productie van elektriciteit, beginnen
vruchten af te werpen. Zo heeft de Vlaamse
Regering ons het Ecolabel toegekend, waar-

door wij nu tot het selecte kransje van ecologisch neutrale bedrijven behoren. Deze
winter willen wij dit label alle eer aandoen
met zware investeringen op gebied van isolatie en warmtewisselaars voor de bordelen.
Tevens willen wij met een groots opgezette

RED TUBE!
RDW “Olifanten zijn in China een bedreigde diersoort en worden steeds agressiever,” zo lazen we eind oktober in Het
Laatste Nieuws. De al te onstuimige olifant Tube staat nu een wrede slachting
te wachten, of het ware dat een opzienbarende benefietactie van het OAK daar
alsnog een stokje voor kan steken.
Tube (of 管 in het Chinees, vrij vertaald: “Opgerichte slurf ”) leeft al sinds
zijn geboorte in het Chinese Zhalongnatuurreservaat. Sinds februari is Tubes
gedrag ernstige afwijkingen beginnen
vertonen. Dat mocht een Amerikaanse
toerist aan den lijve ondervinden toen hij
een foto wou nemen van het dier. “Plots
greep Tube hem vast en stopte hem in zijn
mond.”, aldus een gechoqueerde getuige.
Een paar weken daarna werd een Chinese
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arbeider door Tube dood gestampt. Redenen genoeg voor de Zhalongse dorpsgemeenschap om het op drift geraakte dier
gevangen te nemen en op gruwelijke wijze
te slachten.
Dat laatste is vooralsnog niet gebeurd
wegens internationale druk, o.a. van het
OAK. “Olifanten worden met opzet opgejaagd en agressief gemaakt door de Chinese ivoormaffia, om de beesten zogezegd
legitiem te kunnen slachten. Tube is kind
van de rekening.”, betogen de actievoerders. Er werd een website opgericht waar
u uw duit in het zakje kan doen door gratis
sperma te doneren. Zo wordt geld ingezameld om een wereldwijde hulpactie op
touw te zetten.
Meer info: www.redtube.com ¶

reclamecampagne die reputatie verder uitdiepen, om alzo meer ecologisch ingestelde
klanten binnen te halen, want dat is een
doelgroep met veel potentie, zo hebben onze
marktonderzoeken uitgewezen.
Daarnaast wil ik u allen nog even mededelen dat het KMBS (Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden, nvdr.) ons
centrum eindelijk officieel ondersteunt, met
als motivatie dat “dit een schoolvoorbeeld is
van de emancipatie van blinden en slechtzienden op de werkvloer, en van de integratie
van die minderheidsgroep in de dagdagelijkse maatschappij”.
Voor ik afsluit wil ik uiteraard al de mensen bedanken zonder wie deze organisatie
niet zou functioneren. Ik denk daarbij eerst
en vooral aan onze prostituees, die hier zo
talrijk aanwezig zijn, waarvoor dank, maar
ook aan onze medewerkers allerhande: kuispersoneel, logistieke ploegen, boekhouders
en ronselaars. Felicitaties aan uzelf ! Bij deze
wil ik u ook allen oproepen deze winter verder te gaan op hetzelfde elan, zodat ik over
een half jaar, op de lentereceptie, op dezelfde
onverdeeld positieve toon mijn toespraak
kan houden. Staat nu allen recht, doet u te
goed aan de hapjes en laaft u aan de dranken
zou ik zo zeggen, want u heeft het verdiend!”
¶
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SERIEUS ZAT OP BLOEDSERIEUS
zagen snel in dat ze de situatie niet alleen
de baas zouden kunnen en belden gauw het
rode kruis op. Bij hun aankomst zagen deze
dat iedereen in een diepe slaap lag vanwege
de nog steeds aanwezige alcoholdampen. Ze
spoedden zich naar de ziekenboeg, alwaar ze
zich genoodzaakt zagen hun pas verdiende
bloed aan mensen met open breuken toe te
dienen. Enkele uren later was duidelijk dat
de lessen die ’s anderendaags in het gebouw
georganiseerd werden niet konden doorgaan, gezien de hardnekkige alcoholwalm
elke poging tot intellectuele inspanning onmogelijk maakte.
Daar bovenop kwam dat verschillende
proefopstellingen met genetisch gemanipuleerde gewassen wel bestand waren tegen
extreme weercondities, maar niet tegen
de damp van studentennat. Decaan van de
faculteit, prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck, liet duidelijk verstaan dat het “de
laatste keer was dat de gebouwen van de
faculteit zouden openstaan voor de organisatie van een studentikoze activiteit, onder
welke vorm dan ook”. PR-verantwoordelijke
van het boerenkot Piet Renard werd met
een gebroken pols naar het UZ afgevoerd en
was niet bereikbaar voor commentaar. ¶

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
JUSTIN T. Traditioneel worden in deze
rubriek de beste uitspraken verzameld
die terug te vinden zijn in het online
universitaire wereldje. Kwestie van de
verscheidene fora niet al té veel uit te
melken, is het eens tijd om andere velden te verkennen. We trekken onze
stoute schoenen aan en wagen ons aan
een zoektocht op Nederlandse websites. Maar we trekken ook niet stuurloos
richting onze noorderburen, we zoeken
gericht naar hetgeen ons trouw lezerspubliek nog steeds het meeste aanspreekt:
seks, drugs en rock-‘n-roll.
Seks dus! Dé referentiesite blijft nog
steeds sexwoordenboek.nl, we nemen
eens een kijkje op het bijhorende forum
om onze vinger aan de pols te leggen bij
de experimenterende jeugd van tegenwoordig. We vinden al snel enkele pertinente vragen terug: “Ik ken iemand die
mij vanmorgen vertelde dat zijn zus hem
gemasturbeert [sic] had, hij vroeg of ik
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dat raar vond? Nu vraag ik hetzelfde aan
jullie?” Dat gebeurt in de beste families,
unclefucker.
De gustibus et coloribus non disputandum est. “Ik heb een klein probleempje:
mijn sperma smaakt gewoon ronduit
goor, het is branderig en zout. Na veel
zoeken op internet ben ik er achter gekomen dat de volgende fruitsoorten zouden
helpen: ananas, kiwi, banaan, aardbei. Ik
neem er ook pillen voor, vandaag alleen:
6 biergisttabletten (vitamine B1 en B2 en
een hoop andere B’tjes), 6 vitamine E 500tabletten, 2x Multivitamine (magnesium
enzovoort), 5 zinktabletten, 3 gram vitamine C en 6 gram aminozuren.” En werkt
het echt, somebodynew? “UPDATE: Ben
best misselijk, toch iets teveel pillen.”
Nu we toch met pillen bezig zijn, surfen we maar eens naar drugsforum.nl.
Kan je me wat culinaire tips geven, Joes?
“De ingrediënten voor Willy Wonka’s
Knetterreep: 200 gram melkchocolade

en 0.5 gram hasj per persoon. Smelt de
chocolade au bain-marie, verkruimel ondertussen de hasj. Vervolgens gooien we
de hasj bij de chocolade en laten we alles
even lekker sudderen tot een glad goedje.
Steek alles in een siliconen bakvorm in de
koelkast, zodat de chocolade er makkelijk uitgehaald kan worden.” Experiment
geslaagd? “Het was een zeer leuke, trippende, lekkere, van het padje af gaande
ervaring, die wij zeker nog eens over zullen doen. Een heuse aanrader dus!!!”
I love rock ‘n roll, so put another dime
in the jukebox, baby. Enige jaren geleden
werd deze klassieker nog gecoverd door
onze allerliefste Britney Spears. Dezelfde
Britney langs wiens crossroads Dzy wel
eens wil trippen. “Als je veel MDMA op
hebt kan je zelfs op Britney Spears uit je
dak gaan.” Daar kan niemand die haar
laatste videoclip gezien heeft nog aan
twijfelen. Wat een wijf. Wat-een-wijf. ¶
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HET VOLK

J.F. De Bloedserieusfuif, donderdag 6 november. Wat begon als een leuk feestje bij
de Bio-ingenieurs draaide uit op een ware
nachtmerrie. Feestvierders die eerder die
dag nog 400ml bloed afstonden, negeerden
het door de verpleegsters opgelegde bevel
tot het vermijden van inspanningen die dag.
Resultaat was dat de ene na de andere student van zijn of haar stokje viel. Onmiddellijk werd in een lokaal van de faculteit een
ziekenboeg opgericht waar de gevallenen
werden ondergebracht.
Aanvankelijk werden ze bij hun positieven gebracht met cola, maar eens die op was
werd hen bier of kriek toegediend. Dit ontging de overige feestvierders niet en zij lieten
zich dan ook massaal op de grond vallen in
de hoop gemakkelijk aan gratis drank te geraken. De ziekboeg vond er niet beter op dan
twee, vaten bier in de feestzaal te laten leeglopen zodat menig student wel twee keer
zou nadenken eer hij zich op de grond liet
vallen. De combinatie van een spekgladde
vloer met de bedwelmende alcoholdampen
zorgde voor een spektakel van jewelste. Op
de schroeiende beat van DJ Davidov werden
mensen met gebroken ledematen in de ziekboeg binnengebracht.
De aanwezige studenten geneeskunde
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